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Voorwoord

Een kleine tien jaar is verstreken tussen het moment dat ik voor het eerst
het plan opvatte om aansluitend aan mijn studie Architectuur een promotieonderzoek te starten en de dag dat dit boek in gedrukte vorm het
levenslicht ziet.
Het was een lange reis waarin momenten van grote inspanning werden
afgewisseld door momenten van grote inspiratie. Een intellectueel avontuur dat mij zowel professioneel als persoonlijk heeft gevormd. Onderweg waren er obstakels, vertragingen en dwaalsporen, maar ook wenkende vergezichten en fascinerende ontmoetingen.
Wat rest op deze plaats is om allen te bedanken die deze tocht mogelijk
hebben gemaakt. Dit zijn in de eerste plaats mijn 1e promotor, Bruno De
Meulder, en copromotor, Kees Doevendans, die beiden gedurende het
gehele traject vertrouwen hebben getoond in mijn capaciteiten en ambities, en mij op talrijke momenten hebben voorzien van kritische noten
en verrijkende bespiegelingen. Een bijzonder woord van dank gaat ook
uit naar mijn 2e promotor, Harry Timmermans, voor zijn bereidheid om
dit project te steunen en daarmee een succesvolle voltooiing van mijn
doctoraat mogelijk te maken.
Het onderzoeksteam waarmee deze onderneming voor mij in 2007
startte is alweer enkele jaren ontbonden, toch zijn mijn directe collega’s
van destijds van grote waarde geweest voor het resultaat dat nu op tafel ligt. Karl Beelen en Nancy Meijsmans, tevens mijn paranimfen, wil
ik bedanken voor een plezierige samenwerking gedurende verschillende
jaren. Onze vele gesprekken, ter zake en ter zijde, hebben mij in staat
gesteld om de thema’s die in dit boek besproken worden te verdiepen
en in perspectief te plaatsen. Dit geldt ook voor de andere (voormalige)
leden van de onderzoeksgroep Urbanisms van de TU/e, in het bijzonder
Antonio, Els, Jos, Lianne, Lin, Michiel, Reinder en Sophie. Bij wisselende gelegenheden en op uiteenlopende manieren hebben zij vanuit hun
respectievelijke expertises en achtergronden een bijdrage geleverd aan de
totstandkoming van dit product.
IV

Buiten deze directe kring heb ik steun ervaren van veel collega’s uit
naburige vakgroepen. Op ‘vloer 7’ onder andere in de personen van Ana,
Bernard, Gijs, Hüsnü, Loes, Naomi en Pieter, op ‘vloer 8’ in het aangename gezelschap van Brano, Dave en Jos, en niet te vergeten de dames van
het secretariaat. Mijn dankwoord richt zich ook tot diverse collega’s uit
mijn huidige werkkring bij Fontys Hogescholen. Door hun belangstelling
en betrokkenheid leken de laatste loodjes aanmerkelijk minder zwaar.
Voor zover nog niet met name genoemd ben ik alle leden van de promotiecommissie erkentelijk voor de afgewogen oordelen en constructieve terugkoppelingen die ik heb mogen ontvangen. Dit geldt ook voor
Jannemarie de Jonge voor haar bereidheid om mijn manuscript geheel
belangeloos te becommentariëren, evenals Nico Schram die zo vriendelijk was om de tekst van taalkundige opmerkingen te voorzien.
Een bijzonder woord van dank, ten slotte, gaat uit naar mijn familie en
vrienden voor hun niet aflatende belangstelling en geduld. Zonder steun
van hen was ik wellicht nooit aan dit project begonnen en was de voltooiing ervan schier onmogelijk geweest.
In de laatste maar voornaamste plaats ben ik dank verschuldigd aan
mijn naasten. Mijn ouders en mijn zus Annemarie, voor alles wat zij mij
hebben gegeven waardoor ik kon worden wie ik ben, Bernadine voor alles
wat zij geeft waardoor ik kan zijn wie ik wil worden.

Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het Stedelijk Innovatieprogramma (STIP) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het
Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS,
thans: Platform 31).
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Proloog

Two tales of a city
In de nacht van 29 op 30 oktober komt Sandy aan land nabij
Brigantine in de Amerikaanse staat New Jersey. Orkaan Sandy is de achttiende en dodelijkste storm van het Atlantische
orkaanseizoen 2012 en de op een na verwoestendste uit de
geschiedenis van de Verenigde Staten. Hoewel de impact van
de ramp op het economische en politieke hart van de Oostkust aanzienlijk is, oogst de overheid lof voor haar optreden
(Krugman, 2012). Deze reactie staat in schril contrast tot de
opstelling van de regering Bush in het door orkaan Katrina getroffen New Orleans twee jaar eerder.Waar in de nasleep van
Katrina chaos overheerst en de Federal Emergency Management Agency (FEMA) gebrek aan daadkracht wordt verweten,
komt de hulpverlening in 2012 voortvarend op gang en wordt,
mede door inmenging van het Witte Huis, een vliegende start
gemaakt met het herstel van de schade.1
Voor de wederopbouw wordt door de federale overheid
in de weken na de ramp een taskforce opgericht die met een
budget van 60 miljard dollar de schade in de getroffen staten
moet herstellen. Een van de onderdelen van het deltaplan betreft een internationale ontwerpwedstrijd – Rebuild by Design
– waarin teams van ontwerpers en ontwikkelaars worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor de reconstructie
van het gebied. Doel van de prijsvraag is het koppelen van
internationale ontwerpkracht aan stakeholders uit de regio,
waarbij het uitgangspunt niet is om zondermeer te herbouwen wat door de orkaan is verwoest, maar maatregelen te
treffen die de weerstand van het gebied zodanig vergroten dat
rampen in deze omvang zich in de toekomst niet meer voor
kunnen doen.2

2

Van de 148 ingediende plannen worden uiteindelijk door
een jury tien teams uitgekozen om hun voorstel verder uit
te werken. Inzet daarbij is het vertalen van de ideeën naar
strategische interventies die kunnen worden uitgevoerd in
samenwerking met coalities van lokale actoren. De teams
worden ondersteund door de Municipal Arts Society, de Regional Plan Association en het Van Alen Institute. Tevens is een
rol weggelegd voor het Institute for Public Knowledge van
de universiteit van New York dat de ontwerpers voorziet van
onderzoeksgegevens over de regio.
Hoewel de Verenigde Staten een traditie kennen op het gebied van marktconsultaties, is de opzet van Rebuild by Design
kenmerkend anders.3 In navolging van voorbeelden uit Europa,
zoals de Duitse IBA’s en de Franse marchés de definition, gaat
het initiatief uit van een iteratief planvormingsproces waarbij
gaandeweg kennis wordt opgebouwd over de parameters van
de opgave. De competitie heeft in dit perspectief niet uitsluitend als doel om oplossingen te genereren, maar beoogt via
het ontwerpen scherper zicht te krijgen op de vraag achter
de vraag.
In het geval van de regio New York speelt daarbij concreet
dat de schade die als gevolg van Sandy is ontstaan symptomatisch is voor de versterkende werking van sociale en ecologische kwetsbaarheden op lokaal niveau. De plekken die het
zwaarst getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering en milieuproblematiek vormen gelijktijdig de plaatsen
waar de maatschappelijke infrastructuur om deze vraagstukken op te lossen het meest onder druk staat. De interventies
die door de ontwerpteams worden ontwikkeld zijn erop gericht om deze kwetsbaarheden aan de orde te stellen en politieke bereidheid te creëren om de aanpak ervan in regionaal
verband te agenderen.4
Het feit dat de wedstrijd is uitgeschreven in samenwerking
met de Regional Plan Association is in dit verband een veelzeggend coïncident. De organisatie die zijn oorsprong vindt
in het Regional Plan of New York and Its Environs (1922-1929)
vertegenwoordigt de erfenis van een plan dat in veel opzichten beschouwd kan worden als de bakermat van het regionale
ontwerp. Hoewel qua schaal en historische betekenis vrijwel
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BIG U
BIG (Bjarke Ingels Group) i.s.m. One Architecture; Starr Whitehouse; James Lima Planning + Development; Project Projects;
Green Shield Ecology; AEA Consulting; Level Agency for Infrastructure; Arcadis; Parsons School of Constructed Environments

Living breakwaters
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ongeëvenaard, zet het plan van Thomas Adams in de twintiger
jaren de toon voor een manier van werken die nog altijd in de
praktijk van het regionale ontwerpen weerklinkt (De Meulder,
2010).
Van deze benadering springen een aantal elementen in het
oog. In de eerste plaats de positie van onderzoek als integraal
onderdeel van het planvormingsproces. Hoewel de omvang
van de statistische en cartografische analyses van Rebuild by
Design bescheiden afsteekt tegen de bibliotheek aan surveywerk die het Committee on a Regional Plan of New York and
Its Environs publiceert, leggen beide initiatieven een uitgesproken belangstelling aan de dag voor de wisselwerking tussen
ontwerp en onderzoek. Deze aandacht vertaalt zich onder
andere in het herhaaldelijk gebruik van kaarten en atlassen
als instrumenten om het territorium te lezen, te beschrijven
en te bewerken.
Een tweede element is de voorkeur voor projectmatig werken. Deze ingesteldheid blijkt onder andere uit de nadruk die
in de prijsvraag gelegd wordt op gerichte lokale interventies,
en de positionering van deze projecten als strategische schakels in de ontwikkeling van de regio. Een vergelijkbare projectmatigheid – hoewel niet expliciet als zodanig gearticuleerd – is
reeds traceerbaar in het plan van Adams, waarin door middel
van in tijd en ruimte afgebakende ingrepen een brug wordt geslagen tussen het coördineren van economische, huisvestingsen mobiliteitsvraagstukken op regionale schaal en de concrete
uitwerking hiervan op lokaal niveau.5
Een derde aspect dat opvalt, is de aandacht van het regionale
ontwerp voor politiek. Omdat het Regional Plan of New York
niet van overheidswege is opgesteld maar door leden van de
civil society kan de verwezenlijking ervan niet zondermeer van
bovenaf afgedwongen worden. Het ontwerp is voor zijn realisatie afhankelijk van andere actoren en kan aldus beschouwd
worden als een oefening in governance avant la lettre. Hoewel
de projecten uit Rebuild by Design voor hun uitvoering deels
kunnen rekenen op middelen uit het wederopbouwprogramma, speelt ook hier een politieke dimensie. Deze dimensie
komt erop neer dat de doelstellingen van het project alleen
bereikt kunnen worden indien de ontwerpen erin slagen het

4

klimaatvraagstuk, met al zijn sociale, ecologische en economische implicaties, als collectieve opgave te entameren.
Hoewel uiteenlopend in aanpak en impact, vormen het Regional Plan of New York and Its Environs en Rebuild by Design
kenmerkende voorbeelden uit de geschiedenis van het regionale ontwerp. Met een kleine eeuw afstand laten ze zien hoe,
in verschillende situaties, het ontwerpen op de schaal van de
regio momentum verkrijgt en wordt opgevoerd als sleutel tot
het oplossen van de vraagstukken van zijn tijd. Dit proces voltrekt zich in de loop der jaren verscheidene malen, waarbij de
praktijk van het regionale ontwerp sterk beïnvloed lijkt door
de ruimtelijke en institutionele omstandigheden waaronder
wordt gewerkt.

1. Zeven dagen na de ramp wordt Barack Obama herkozen voor een tweede
termijn als president van de Verenigde Staten.
2. Kernwoord daarbij is de notie van ‘veerkracht’, zowel in structurele zin – het
vermogen van de kustregio om zich aan te passen aan extreme (weers)omstandigheden –, als ook in termen van weerbaarheid – het vermogen van de bevolking om na een tegenslag sterker uit de strijd te komen (Ovink, 2014, p. 107).
3. Interview H. Ovink, 2 juli 2014, Den Haag
4. Zoals organisator Henk Ovink (2014, p. 108) verduidelijkt: “Het gaat niet om
het maken van plannen, maar om het tot stand brengen van een cultuuromslag.”
5. Zo wordt in het plan onder meer gepleit voor het schrappen van een geplande brugverbinding over de Hudsonrivier nabij Midtown en deze te vervangen
door de nieuwe George Washingtonbrug. De reden voor deze verplaatsing, zo
stelt het plancomité op basis van regionale verkeersanalyses, is dat de verbinding
vooral gebruikt zal worden door doorgaand verkeer en derhalve beter gepositioneerd kan worden in het noorden van de stad dan bij het drukke centrum
van Manhattan. Op vergelijke wijze beargumenteert het comité de aanleg van de
nieuwe zeehaven van Newark, het Palisades Interstate Park en de luchthavens
John F. Kennedy, Newark en La Guardia. Hoewel veel sleutelprojecten uit het
plan gerealiseerd worden in de jaren ’30 en ’40 zullen ze tot ver in de 20e eeuw
een stempel drukken op de ontwikkeling van de regio (RPA, n.d.).

5

New Meadowlands: Productive City + Regional Park
MIT Centre for Advanced Urbanism + ZUS + URBANISTEN i.s.m. Deltares; 75B;
Volker Infra Design
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HOOFDSTUK 1

Regionaal ontwerp in de 21e eeuw: een introductie

Gechargeerd gesteld, vertoont de term regionaal ontwerp de trekken van
een contradictio in terminis. Voor zover de regionale schaal al in verband
gebracht wordt met planmatige interventie, zijn we eerder geneigd te
spreken over regionale planning dan van een regionaal ontwerp. Dit laat
onverlet dat de regio al sinds de industrialisatie in de belangstelling staat
van ontwerpers, en dat de notie van regionaal ontwerp bovendien sterk
verbonden is met de geschiedenis van de stedebouw.
In zijn proefschrift uit 1993 beschrijft Koos Bosma hoe in de Nederlandse context het ontstaan van regionale planvorming nauw samenhangt
met de vestiging van stedebouw als zelfstandig vakgebied. Voor vroegmoderne stedebouwkundigen is het denken over de ontwikkeling van de
stad onlosmakelijk verbonden met de heroverweging van de relatie met
het achterland.
Het ontstaansproces van de moderne stedebouwkunde en in het verlengde
daarvan de gewestelijke, regionale en streekplanning als wetenschappelijke
kunde en vormgevende discipline moet worden gezien als een onderdeel van
een ingewikkeld geheel van ideeën, denkpatronen en instrumenten dat was
gericht op de beheersing van de geïndustrialiseerde stad en de omringende
regio. (Bosma, 1993, p. 13)

Stedebouw manifesteert zich in dit kader als een pastoraal project dat
nieuw evenwicht tracht te scheppen in een landschap waarvan de traditionele productierelaties als gevolg van opkomende verstedelijking en
industrialisering zijn ontwricht (Heynen, 1999). Deze zoektocht wordt
opgeladen met in internationaal verband ontwikkelende hygiënische en
regionalistische ideeën en mondt uit in een proces van intellectuele emancipatie waarin de tweeslag van onderzoek en ontwerp – in die volgorde
– het leidende principe vormt. Hierbinnen ontpopt de planner zich tot
een hybride figuur met eigenschappen van zowel dromer, ingenieur als
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6. Bosma merkt op dat stedebouwkundigen in de eerste
helft van de 20e eeuw overigens zelf geen uitgesproken
onderscheid maakten tussen
streek en regio. Impliciet is de
spanning tussen beide termen
in hun plannen niettemin herkenbaar:
“Doordat zij [stedebouwkundigen, red.] de streek als uitgangspunt moesten nemen voor hun
plannen en de veranderingen
ruimtelijk moesten concretiseren,
kwamen ook zij onvermijdelijk
in aanraking met het verschil
tussen streek en regio. Zij zagen
zich gedwongen tot standpuntbepaling. De opname van de
streek in de regio riep namelijk
twee uiteenlopende wensbeelden op: het verlangen om op de
structuur van de streek voort te
bouwen en de veranderingen
tot het strikt noodzakelijke te
beperken. Daarbij overheerste
het geloof in het vermogen van
de streek om de modernisering
te absorberen. De andere voorstelling is het idealiseren van het
vooruitgangsidee en daarmee
de noodzaak tot functionele
metamorfose door het opheffen
van territoriale barrières en het
verzekeren van de welvaart.”
(Bosma, 1993, p. 25)

wetenschapper – een profiel dat tot op de dag van vandaag op de regionale ontwerper van toepassing lijkt (cf. de Jonge, 2008a).
Niet alleen de discipline, ook het object van de bovenlokale planvorming ontwikkelt zich gaandeweg. Aan de hand van het begrippenpaar
streek en regio laat Bosma zien hoe in de loop der tijd twee opvattingen
over het territorium onder spanning komen te staan. Enerzijds de streek,
welke gedefinieerd kan worden als een ‘natuurlijke totaliteit’. Een geografische eenheid met een gedeelde geschiedenis, die langzaam geëvolueerd is door sedimentatie, voortplanting en traditie. De identiteit van de
streek is verbonden met de ondergrond: de manier waarop het land wordt
bewerkt, de winning van delfstoffen, de situering van plaatsen met een
functionele, spirituele of strategische betekenis. Deze eigenheid openbaart zich in de topografie en de vorm van het landschap, maar ook in
gemeenschappelijke verhalen, eetgewoonten, bouwstijlen of taal.
Binnen de streek is ruimtelijke vormgeving vooral gericht op inpassing.
Het gaat erom de streekgebonden eigenheid te behouden door het weerstand bieden aan schoksgewijze veranderingen en het harmoniseren van
het nieuwe binnen de context van het bestaande.
De regio, als contrast, is meer een functioneel concept. Een begrip dat
verwijst naar de bovenlokale samenhang van ruimtelijke fenomenen, zoals handel, recreatie of vervoer. Anders dan de streek verhoudt de regio,
in de definitie van Bosma, zich niet in de eerste plaats tot de ondergrond,
maar horizontaal tot andere regio’s. Regio’s beïnvloeden elkaar, door concurrentie of samenwerking, en kunnen van vorm of omvang veranderen
al naar gelang de aard van de samenhang die wordt uitgelicht. Dit maakt
de regio tevens een dynamisch concept dat in zichzelf een latente opgave
herbergt. Waar de streek gebaat is bij zorgvuldige ruimtelijke vormgeving,
lijkt de regio eerder een procesmatige benadering te vragen. Vandaar, zo
oppert Bosma, dat de regio mogelijk eerder geassocieerd wordt met planning dan met ontwerp.6
Bosma constateert tevens dat in de loop van de 20e eeuw de regio als
aandachtsgebied snel aan invloed lijkt te winnen, deels ten koste van de
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streek die veelal niet flexibel genoeg blijkt om de snelle veranderingen van
de moderne tijd op te vangen:
De introductie van de regio als functioneel concept en organisatorische eenheid vormde de voorbode van de verdwijning van het traditionele platteland.
[…] De nieuwe regio, waarin de streek als relict dan wel als vitaal onderdeel
is opgenomen, werd vormgegeven met behulp van planmatige interventies
van bovenaf. Het begrip functioneel concept hield immers de noodzaak in
van een bovenlokaal plan, dat van overheidswege was opgesteld. (Bosma,
1993, p. 23)

De perspectiefkanteling van streek naar regio begeleidt aldus indirect
maar logisch de opkomst van het maakbaarheidsdenken. Niet alleen
wordt er door planners volop aan de regio gesleuteld, de regio is in feite
zelf een constructie die door ordening en afstemming overeind wordt gehouden. De streek is een gegeven, de regio wordt ontworpen en gemaakt
– als onderdeel van het herstel van een nieuw evenwicht in territoriale
relaties. Zijn dimensies hangen samen met het schaalniveau waarop tegenstrijdige ruimteclaims worden uitgespeeld en verdelingsvraagstukken
in samenhang kunnen worden bezien.
Van deze regio vormt het landschap één van de voornaamste representaties.7 Het is de ruimtelijke verschijningsvorm die de interne logica van
de regio weerspiegelt en waar programmatische tegenstellingen in ruimtelijke termen worden bemiddeld. Naar analogie van het door Edward Soja
gemunte begrip ‘thirdspace’, kan het landschap begrepen worden als een
ruimte die gelijktijdig een symbolisch en fysiek bestaan leidt; een plek die
zowel met de geest als met het lichaam kan worden bezocht (Soja, 1996).
In deze gedeelde ruimte krijgt het regionale project gestalte: als collectiviteitsvraagstuk rond water, economie, milieu, huisvesting of ruimtelijke
kwaliteit, maar vaak ook gekleurd door een diepgeworteld, dan wel romantisch, verlangen naar een hernieuwde harmonische verstandhouding
van de mens met zijn omgeving.
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7. De verbeelding van het
landschap als uitdrukking van
de verhouding tussen stad en
ommeland kent een lange traditie. Zo hebben onder andere
Huigen Leeflang en Boudewijn
Bakker een verband beschreven tussen het ontstaan van
het zelfstandige landschap in
de Nederlandse schilderkunst
en het groeiend zelfbewustzijn van de Hollandse stad aan
het begin van de 17e eeuw
(Bakker, 1993; Bakker, 2004,
p. 469). De episode markeert
een specifiek soort blik op
het landschap. Een manier van
kijken die Henk van Os heeft
getypeerd als een benadering
van de natuur als het ‘eigene’ – tegenover de natuur
als het ‘andere’ zoals bij de
19e-eeuwse Barbizon-school
(Van Os, 1997). Kunstenaars
uit de Gouden Eeuw gebruikten het beeld van de natuur
niet omdat de bevolking van
de schone natuur zou zijn vervreemd, maar benaderden het
landschap als een ‘icoon van
stedelijke trots’ (ibid., p. 12).
Een soortgelijke territoriale
blik (Leeflang, 1997, p. 84; Van
Os, 1997, p. 17) is herkenbaar
in de 14e-eeuwse Italiaanse
‘contado’ zoals verbeeld door
Ambrogio. Ook hier lijkt sprake van een vorm van visuele
toe-eigening van het ommeland door de stedeling.
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Stad en land: de regionale opgave

De opkomst van regionale planvorming lijkt aldus te worden aangedreven door het verdwijnen van de onproblematische verhouding tussen
stad en land, en de wens van de ruimtelijke planning om beide via het
landschap opnieuw in samenhang te brengen. Deze thematiek vormt in
eerste aanleg een drijfveer voor de moderne planners, maar zal ook later
een leidend motief blijken in de ontwikkeling van de bovenlokale planvormingspraktijk. Hoewel niet zelden radicaal uiteenlopend in ideologie
en uitwerking, wijst Bruno De Meulder erop dat de geschiedenis van
het regionaal ontwerp door de oogharen heen gelezen kan worden als
een voortdurende bemiddeling tussen stad en land als complementaire
grootheden (De Meulder, 2010). Cultuur en natuur fungeren hierbij als tegenpolen die elkaar nu eens versterken, dan weer mitigeren, dan weer met
kunstgrepen in harmonie moeten worden gebracht.
Buiten deze thematische continuïteit zijn er ook verschuivingen waarneembaar. Zo vertegenwoordigt de natuur vandaag de dag niet langer
uitsluitend een heilzame kwaliteit die binnen de grenzen van de stad gehaald wordt als tegengif voor de uitwassen van de moderne tijd (congestie, vervuiling, ziekte, moreel verval). Steeds vaker toont zij zich ook een
potentiële bedreiging voor de stedelijke leefwijze (de Zwart, Doevendans
& De Meulder, 2010). Onder invloed van klimaatverandering, zeespiegels-

tijging, desertificatie en uitputting van fossiele brandstoffen, maakt het
concept van de dienende natuur geleidelijk plaats voor een meer wederkerige houding. Hoewel het belang van het buitengebied als lustoord niet
is verdwenen, voegt het terugwinnen van ruimte door de natuur op de
mens een nieuwe dimensie toe aan de omgang met het territorium. In
veel hedendaagse regionale projecten is niet louter de dynamiek van de
stad leidend, maar wordt planvorming geacht te reageren op ingrijpende
transities in het landgebruik (Brugmans & Strien, 2014).
Illustratief voor deze ontwikkeling is de krimpopgave, zoals deze bijvoorbeeld aandacht heeft gekregen in de IBA Stadtumbau Sachsen-Anhalt
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Dessau Landschaftzug
(2010)
Station C23
In het regionale park rond
Dessau, een van de projecten van de IBA 2010, nemen
netwerken van boeren en stedelingen de rol aan van rentmeester. Delen van het gebied
worden teruggegeven aan de
natuur, elders wordt het onderhoud geëxtensiveerd of
overgenomen door burgers
in ruil voor vruchtgebruik.
De ontwikkeling van het landschapspark is geen rechtlijnig
proces, maar is afgestemd op
het ritme van de seizoenen
en de biologische ketens en
cycli. Hiermee ontstaat nieuwe veerkracht die de regio
in staat moet stellen mee te
bewegen met toekomstige
veranderingen.
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(2010). Veeleer dan het scheppen van nieuwe ruimte, staat de ruimtelijke
planvorming hier in het teken van de ombouw van eroderend stedelijk
weefsel naar een betekenisvol posturbaan landschap. Open ruimte is van
dit proces niet het residu maar de structurele drager, met objecten als
hagen, wallen, paden en relicten als compositorische elementen (Langner,
2010).

De aard van het krimpvraagstuk stelt planners ook voor een praktische
uitdaging. Traditionele verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling, veelal
gebaseerd op grondexploitatie en beleggingswaarde, blijken in een context van krimp en leegstand plaats te moeten maken voor nieuwe concepten van waardecreatie. Daaronder vallen strategieën als hergebruik,
transformatie en herverkaveling, maar ook vormen van tijdelijk of zelfvoorzienend beheer.
Ook op plaatsen waar wel sprake is van groei tekenen zich nieuwe opgaven af. Deze vraagstukken houden onder meer verband met veranderende economische verhoudingen en het spanningsveld tussen urbanisatie
en de duurzaamheid. Michiel Dehaene heeft in dit verband erop gewezen
dat de discussie over verstedelijking en haar ecologische voetafdruk, niet
los gezien kan worden van de vraag hoe de positieve en negatieve externaliteiten van de stad worden verdeeld. De kwestie daarbij lijkt steeds
minder of de koek groot genoeg gemaakt kan worden om iedereen mee
te laten delen, maar wie op welk moment de rekening van de groei betaalt.
Tegenwoordig zien we steeds duidelijker de samenhang tussen het ecologisch
debat en het sociaal-stedelijk vraagstuk. In een formule samengevat, maken
we de verschuiving mee van een discussie die in de context van de welvaartstaat draaide om de tegenstelling tussen economische efficiëntie en sociale
rechtvaardigheid, een probleem waarvoor de formule groei plus herverdeling
de oplossing was, naar een spanningsveld wat niet in de eerste plaats om het
evenwicht tussen economie en ecologie draait maar meer om de oplopende
spanning tussen ecologie en sociale rechtvaardigheid. (Dehaene, 2013, pp.
14-15)
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De omgang met deze kwesties wordt in internationaal verband onder meer aangesneden in het werk van de landschapsarchitecten uit de
Pennsylvania-school. Kenmerkend voor het oeuvre van deze ontwerpers,
waaronder James Corner, Anuradha Mathur en Alan Berger, is de inzet
van cartografie als exploratief instrument. Door middel van synoptische
kaartbeelden wordt de wisselwerking tussen fysische en sociale processen verkend en worden alternatieve constructies van het landschap naar
voren geschoven. De juxtapositie van technische en poëtische lezingen
vormt aldus een aanknopingspunt om te komen tot een heroverweging
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Dessau Landschaftzug (2010)
Station C23

van de bestaande, veelal utilitaire, blik op het territorium en legt de kiem
voor een kritisch regionaal project (Beelen, 2010).
Anderzijds, tonen manifestaties zoals Le Grand Paris (2009) hoe hedendaagse distributievraagstukken ook doorwerken in de aanpak van (groot)
stedelijke opgaven. Het opschalen van de metropolitane problematiek
naar een mondiale context gaat hier samen met een herbepaling van het
schaalniveau waarop de stad kan worden bewerkt. Zo opteert de equipe
Studio 09 van Bernardo Secchi en Paola Viganò ervoor om de metropool
niet te lijf te gaan met majeure interventies, maar om het stedelijk weefsel
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binnen te dringen via zijn poriën (Secchi & Viganò, 2011). Op celniveau, zo
tonen de ontwerpers, kan gelijktijdig gewerkt worden aan het vermogen
van de stad om betekenisvolle plekken te accumuleren (als mechanisme
voor culturele uitwisseling en toe-eigening); zijn natuurlijke sponswerking
(als middel om de ecologische en hydrologische veerkracht te herstellen);
en zijn interne ontsluiting (in termen van doorstroming, toegankelijkheid
en mobiliteit) (Viganò, 2010).
In het ontwerp van Studio 09 wordt de verhouding tussen stad en land
uitgewerkt aan de hand van de begrippen dichtheid en openheid. Door
de stad te benaderen als een dichtgeslibd, maar in essentie permeabel
weefsel, wordt de aandacht verlegd van centra, randen, corridors en satellieten, naar een vorm van veldstedelijkheid. De stad is overal aanwezig,
evenals de natuur; wat verandert zijn de configuraties waarin beide met
elkaar verweven zijn.
Deze laatste notie is een kenmerkend aspect van de hedendaagse regionale opgave. Het spreken over de regionale conditie als ‘hybride’ of
‘diffuus’ lijkt in dit verband een neveneffect van het feit dat de regio in
toenemende mate wordt herkend als een ingewikkeld samenspel van natuurlijke en kunstmatige invloeden op verschillende schaalniveaus. Stad
en land worden in dit perspectief niet langer gepercipieerd als tegenover
of in functie van elkaar, maar zijn opgenomen in een complexe, netwerkachtige logica. Deze veranderende verhouding impliceert tevens een
nieuwe inkadering van de regionale opgave.
In zijn inleiding van de catalogus van de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam 2014 Urban by Nature typeert curator Dirk Sijmons
deze uitdaging als volgt:
Zeker is dat we de manier waarop steden in het verleden groeiden, niet kunnen doortrekken naar de toekomst. In het verleden was het makkelijk om
oplossingen buiten de stad te zoeken. De stad was compact, scherp afgebakend en omringd door een weids ommeland, waar de natuur en het agrarische gebied onuitputtelijke bronnen voor de stedelijke samenleving leken.
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La Ville Poreuse (2009)
Studio 09
Het project vormt in veel
opzichten een doorvertaling
van de porositeitsstrategie
die Secchi en Viganò eerder
ontwikkelden voor het Structuurplan voor Antwerpen (2006)
(Secchi & Vigano, 2009): “De
toepassing van het porositeitsconcept op de Parijse regio betekent in dit verband nadrukkelijk
een polemisch gebaar. Veeleer
dan zich te engageren met de
grootschaligheid van het metropolitane Parijs die in de opgave
is ingebakken, richt de inzending van Studio 09 zich op het
Parijs van de kleine verbanden.
[…] De contextuele sensibiliteit
die dient om het territorium te
herlezen als diffuus patroon
van betekenissen, dichtheden
en verplaatsingen wordt daarbij
gelijktijdig aangewend als ontwerpstrategie voor het behandelen van segregatie, overstroming
en breuklijnen in het stedelijk
weefsel. Door de stad te benaderen als een gelaagd stedelijk
landschap worden dwingende
concentrische schema’s vermeden en wordt de stad leesbaar
voorbij de grofkorrelige logica
van de grand projets. Het resultaat van deze operaties is een
project voor Parijs zonder het
over Parijs te hebben; een ontwerp waarin de metropolitane
massiviteit wordt herschaald tot
een binnendringbare maat.” (de
Zwart, 2013, p. 73)
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In de stedelijke energiebehoefte voorzagen we door brandstoffen van achter
de horizon te halen. Stedelijke afvalproblemen werden afgewenteld op het
buitengebied. Als de stad te krap werd, breidden we haar uit. Kortom, de
stad pakte veel van haar problemen op met een vlucht naar voren, een vlucht
naar elders. […] Het ‘elders’ dat ooit in overvloed bestond als reservoir van
probleemoplossingen, raakt leeg en we worden gedwongen afscheid te nemen van de aloude ‘elders-planologie’. Het menselijk leefgebied valt meer en
meer samen met het stedelijk landschap, en daarbinnen moeten we het zien
te redden. (Sijmons, 2014, pp. 15-16)

Sijmons’ analyse suggereert dat de regionale opgave in potentie zo verstrekkend is als de achtergrond van de problematiek en de consequenties
van de oplossing reiken. De regio gehoorzaamt, om met Alan Berger te
spreken, aan de wet van de entropie (Berger, 2007). Er is geen elders en
geen ander: er is altijd een achtertuin in het geding.
Aan dit krachtenveld kleeft ook een politieke dimensie. De ketenbenadering impliceert dat de belanghebbenden van een opgave niet noodzakelijk op voorhand bekend zijn. Zij komen in beeld naarmate het project
gestalte krijgt. Met de articulatie van een vraag en een verbeelding van een
mogelijk antwoord tekent zich gaandeweg een speelveld af. Dit speelveld
kan meerdere schaalniveaus bestrijken en worden bevolkt door een diversiteit aan actoren. Het is een dynamische en onbestendige constellatie die
een extra druk legt op het spanningsveld tussen inhoud en proces.
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8. Een andere evidente verklaring is de expertise van de
Nederlandse ingenieurs- en
adviessector op het gebied
van civiele techniek en watermanagement, en de export
van deze reputatie via het zogenaamde topsectorenbeleid.

Regionale planvorming in Nederland: een cultuur van ontwerpen
nader beschouwd

De vraag dringt zich op hoe het ontwerp zich verhoudt tot deze eigentijdse uitdagingen. Hoe het ontwerpen op de regionale schaal ingrijpt op
ruimtelijke ontwikkelingen, welke planfiguren en -concepten daarbij worden gehanteerd en welke mate van sturing hiervan mag worden verwacht.
De proloog liet reeds zien dat de positie van het regionale ontwerp in de
ruimtelijke planvorming nauw verbonden is met de aard van de vraagstukken die spelen en de mate waarin het ontwerp, onder de gegeven omstandigheden, in staat is deze kwesties als collectieve opgaven te articuleren en
organiseren.
Een aspect dat daarbij nog niet ter sprake is gekomen is de planningscontext zelf. Uit de projectdocumentatie van de manifestatie Rebuild by Design
blijkt een prominente betrokkenheid van Nederlandse ontwerpers. Hoewel
diverse verklaringen denkbaar zijn voor dit gegeven, lijkt het plausibel dat
er – direct of indirect – een relatie bestaat met de toegenomen aandacht
voor de regionale schaal in de Nederlandse ruimtelijke ordening in het
voorgaande decennium.8 Vanuit zowel stedebouw als de landschapsarchitectuur is in de jaren rond de laatste eeuwwisseling sprake van een omvangrijke productie van bovenlokale plannen. Opvallend hierbij is ook de brede
erkenning van de positie van het regionale ontwerp in beleid en strategie.
Symbolische mijlpaal in dit opzicht vormt de publicatie van de architectuurnota Een cultuur van ontwerpen (2008), waarin het versterken van de stedebouw en het ontwerpen op de regionale schaal als beleidsdoel wordt gesteld. Ontwerpwereld, opdrachtgevers en beleidsmakers lijken eensgezind
in het omarmen van de regio als het aangewezen schaalniveau voor de aanpak van ruimtelijke vraagstukken, en de rol daarbinnen voor het ontwerp
als verkennend, verbeeldend en verbindend instrument.
Onder dit gunstige gesternte worden gedurende een periode van ruim
een decennium enkele honderden projecten geïnitieerd. Van verkenningen
en vrije oefeningen tot voorstellen voor concrete ingrepen en van kortlo-
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pende initiatieven tot terugkerende prijsvragen en meerjarige ateliers. Van
de resultaten eindigt een deel in onvermijdelijke bureaulades, maar een
deel vindt zijn weg naar politieke besluitvorming, maatschappelijke discussies en het vakinhoudelijke debat. Ook in de literatuur is een neerslag
te vinden van de producten uit deze periode, al dan niet in combinatie
met aanzetten tot reflectie en kritiek.9 Sommige onderwerpen laten zelfs
de voorzichtige contouren van een eigen discours optekenen, zoals de
scenariomethode,10 de ‘nieuwe markten’-benadering,11 de landschapsbiografie12 of het (cultuurhistorisch) atlaswerk.13
Met het neerdalen van het stof lijkt de tijd rijp om een voorlopige balans op te maken. Een eerste inventarisatie van wat regionaal ontwerp in
deze episode van hoogconjunctuur teweeg heeft gebracht. Hiervoor zijn
a priori verschillende invalshoeken denkbaar – historisch, beleidsmatig,
ontwerpmorfologisch, technisch –, elk met zijn eigen wetenschappelijke
merites en aanpak. In deze studie is ervoor gekozen om de opbrengsten
van de tien jaar regionale ontwerppraktijk te beschouwen als een archief
dat inzicht geeft in het functioneren van ruimtelijk ontwerp binnen de
regionale planvormingscontext. Het uitgangspunt daarbij is niet zozeer
het bestuderen van de regionale planvorming als zodanig, maar om via
deze praktijk – aan de hand van concrete gevallen – een typologie op te
bouwen van de rol van het ontwerp.
Hiervoor is het in de eerste plaats nodig de ontwerpen zelf centraal te
stellen. Om vervolgens, vanuit deze positie, geleidelijk te reconstrueren
welke wisselwerking de ontwerpen met hun omgeving hebben gehad.
Ontwerpen wordt daarmee in dit onderzoek beschouwd als wat Donald
Schön heeft genoemd een ‘reflectieve conversatie met de situatie’ (Schön,
1983). Dit wil zeggen dat een ontwerp niet alleen verondersteld wordt iets
te ‘vertellen’ over een probleem en een bijbehorende oplossing, maar een
object vormt waarin situationele kennis is vervat. Het is door onderzoek
van deze constructies dat inzicht verkregen kan worden in zowel de situatie zelf als de rol van het ontwerp.
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9. Naast de gangbare jaarboeken, behoren de serie Design
and Politics (2009-2014), onder redactie van Henk Ovink
en Elien Wierenga (Uitgeverij
010), en de praktijkboeken
van het Forum voor Stedelijke Regio’s – respectievelijk
getiteld De Grenzeloze Regio
(2007) en Stedelijke Regio’s
(2011) –, onder redactie van
Jeroen Saris et al., tot de completere overzichten.
10. Zie ook hoofdstuk 3.
11. Zie ook hoofdstuk 5.
12. Hoewel de landschapsbiografie feitelijk geen ontwerpbenadering is, is deze
wel ontwikkeld als instrument
voor ruimtelijke ontwikkeling
(Kolen, Bosma & Renes, 2010).
13. In de Nederlandse context
springen in dit verband vooral de atlassen van vormgever
Joost Grootens in het oog
(o.a. Urban Unlimited, 2003;
Colenbrander, 2005a; Boeijenga & Mensink, 2008; Brons &
Colenbrander, 2009; Shoshan,
2010). Vergelijk in dit kader
ook het atlaswerk dat is uitgevoerd door de KU Leuven
in Zuidelijk West-Vlaanderen
(De Meulder & Dehaene,
2001; De Meulder & Devisch,
2002; De Meulder & Vandenbroecke, 2004; De Meulder,
2007).
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De terugkeer van het ontwerp

Alvorens verder in te gaan op de rollen en werkingen van het ontwerp is
het goed om enige achtergrond te schetsen bij de stand van de regionale
planvormingspraktijk in Nederland rond de laatste eeuwwisseling. Want
hoewel de regionale schaal als aandachtsgebied een terugkerend thema
vormt in de stedebouw en ruimtelijke ordening van de 20e eeuw is de
positie van het ontwerp, als instrument, in deze praktijk niet zondermeer
vanzelfsprekend.
Zoals Bosma reeds stelt, nodigt de regio als functioneel concept eerder
uit tot een procesmatige dan een vormgevende benadering. Deze procesmatigheid vindt onder andere zijn weerslag in de dominantie van het
planologische discours in de naoorlogse jaren. In haar proefschrift beschrijft Jannemarie de Jonge hoe in de loop van de vorige eeuw in de Nederlandse planningscontext afwisselend technische, procedurele en rationele argumenten de boventoon voeren. Pas in de jaren ’80 ontstaat nieuw
momentum voor een meer ontwerpende aanpak, aangedreven door de
behoefte om proces en inhoud opnieuw te verbinden.
Hiervoor is dan wel eerst een bescheiden crisis nodig (de Jonge, 2008a).
Het uiteengroeien van plan- en besluitvorming gedurende de jaren ’60 en
’70 leidt ertoe dat de ruimtelijke planning haar zeggingskracht dreigt te
verliezen. De complexiteit van planningsprocessen neemt toe, terwijl het
vermogen van planners om draagvlak voor hun plannen te vinden terugloopt. Door achterblijvende resultaten komt de politieke legitimiteit van
de regionale planning verder onder druk te staan (Faludi & van der Valk,
1994). Al met al blijkt het planologisch instrumentarium goed toegerust
om processen te analyseren, maar minder geschikt om kwesties tot synthese te brengen.
Een herwaardering van de betekenis van ruimtelijke verbeelding, en in
het verlengde daarvan de rol het ontwerp, lijkt uiteindelijk vanaf de jaren
’80 een uitweg uit de impasse te bieden. Ontwerpers blijken, beter dan de
tot dan toe gangbare procesgerichte aanpak, in staat om thema’s ruimte-
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lijk te integreren. Met als resultaat aansprekende, visionaire beelden die
kunnen rekenen op de steun van het publiek. Vooral het vakgebied van
de landschapsarchitectuur speelt in deze oplevende ontwerpcultuur een
prominente rol. De ervaring van landschapsontwerpers met het schakelen tussen schaalniveaus en het bewerken van weerbarstige biotische en
hydrologische processen, lijkt een goede uitgangspositie te bieden voor
het werken aan de regionale opgave (de Jonge, 2008a).
Kenmerkende voorbeelden uit deze periode zijn Nederland Nu Als Ontwerp (1987) en de prijsvragen van de Eo Wijersstichting (1985-heden). Voor
deze initiatieven geldt dat ze hun bekendheid in belangrijke mate ontlenen aan de manier waarop ze de visuele en visionaire kwaliteit van het
ontwerp weten te verbinden en daarmee het bovenlokale ontwerp opnieuw op de kaart zetten. Door het schetsen van langetermijnperspectieven en de productie van wervende beelden, wordt een poging gedaan de
discussie over de toekomstige inrichting van het land te verplaatsen naar
het centrum van de samenleving. Vanuit deze positie, zo is de gedachte,
zullen burgers zich meer betrokken voelen bij planvormingsprocessen en
kan het draagvlak voor de uitvoering van plannen worden vergroot.
Een ander initiatief dat in dit kader niet onbenoemd moet blijven is de
reeks AIR-manifestaties (1982-1999). Hoewel niet exclusief gericht op
de regionale schaal kunnen de ontwerpmarathons van het Rotterdamse
architectuurplatform beschouwd worden als een broedplaats waar ideeën
uit de voorhoede van de (inter)nationale ontwerppraktijk worden ontwikkeld, uitgewisseld en getest. De werkwijze van AIR – geduldig, repeterend ontwerponderzoek – is daarbij in zoverre baanbrekend dat men er in
slaagt een kennislichaam op te bouwen over de positie van de stad in zijn
territorium. Vooral de zesde editie, AIR Zuidwaarts (1998-1999), geldt als
één van de hoogtepunten van het Nederlandse regionale ontwerp uit deze
periode (Devolder & Kirkpatrick, 2000). Deze reputatie is mede te danken
aan het feit dat de manifestatie met succes de toe-eigening van de Hoekse
Waard door Rotterdamse havenactiviteiten ter discussie stelt (cf. Gomart
& Hajer, 2003).14
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De regionale ontwerpen uit de jaren ’80 en ’90 worden rond de eeuwwisseling opgevolgd door een tweede golf. Waar de ontwerpen uit de late
20e eeuw vooral in het teken staan van het verbinden van vorm, proces
en inhoud, treedt in deze nieuwe generatie projecten de politieke dimensie van het regionale ontwerp nog explicieter op de voorgrond. Vanaf
dit moment lijkt de inzet van het ontwerp niet langer uitsluitend erop
gericht om inhoud te geven aan politieke keuzes, maar wordt gepoogd
om ontwerpmatige verbeelding te gebruiken als politiek instrument. Het
inhoudelijk opladen van de politiek maakt aldus plaats voor het politiek
opladen van de inhoud. De verwachtingen ten aanzien van de capaciteiten van het ontwerp zijn daarbij hooggespannen:
Beeld en vorm zouden niet slechts inhoud in de politiek terugbrengen.
Planologen, politici en architecten betoogden dat de ontwerppraktijk het
vermogen van politici om zich uit te spreken kon helpen vergroten en kon
helpen om hun uitspraken te herdefiniëren als ‘efficiënt handelen’: politici zouden eindelijk spreken (door middel van beelden), inspirerend zijn, en
daarmee effectief. Beelden zouden niet alleen het probleem van de ‘inhoud’
van politiek oplossen, maar ook […] het probleem van ‘intenties’ in politiek.
(Gomart, 2005, p. 63)

Om deze effectiviteitsvraag beter te begrijpen is het nodig om enkele aanleidingen aan te stippen die het verwachtingspatroon ten aanzien van het
regionaal ontwerp aan het begin van de 21e eeuw verder op scherp zetten.
Het gaat daarbij om omstandigheden die de context en condities van de
regionale planvorming bepalen en die aldus van invloed zijn op de rollen
en werkingen van het ontwerp. We kunnen ze gemakshalve samenvatten
als vier specifieke typeringen van de regio: de regio als sluitstuk; de diffuse
regio; de regio als arena; en de stuurloze regio.
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De regio als sluitstuk

Wellicht het belangrijkste argument voor de inzet van ontwerp op het
regionale schaalniveau is de belofte van integraliteit. Dit aspect wordt in
de regel geassocieerd met vrijwel alle vormen van ontwerpen, maar lijkt a
fortiori van toepassing op het ontwerpen op de regionale schaal. Zijn functionele status maakt dat de regio betrekkelijk vanzelfsprekend samenvalt
met het passende kader om ruimtelijke vraagstukken te adresseren (Commissie Tielrooij, 2001). De regio kan in dit opzicht, aldus Sijmons (2006,
p. 32), beschouwd worden als het ‘oplossingszwangere’ schaalniveau van
de planning. Een schaal “waarop voor veel ruimtelijke en landschappelijke
processen de essentiële ontwerpproblemen zijn te formuleren en waar zinrijke
uitspraken kunnen worden gedaan.”

Eén van de terreinen waar het belang van een regionale aanpak eind
jaren ’90 wordt onderkend is het cultuurhistorisch erfgoed. De Nota Belvedere (1999), die naast een omslag van conserverend naar ontwikkelend
erfgoedbeleid ook een overgang markeert van object- naar gebiedsgericht
werken, besteedt vanaf het begin prominente aandacht aan de regionale
schaal. Zo wordt in de nota, aan de hand van cartografisch onderzoek,
een ‘stapelkaart’ gepresenteerd van regio’s waar sprake is van een cumulatie van cultuurhistorische waarden. Voor deze zeventig zogenaamde Belvederegebieden wordt in de nota specifiek beleid geformuleerd, gericht
op het versterken van de regionale cultuurhistorische identiteit in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen.
Hoewel de regionale component van Belvedere op den duur naar de
achtergrond zal verschuiven, worden als onderdeel van de stimuleringsregeling diverse regionale projecten geïnitieerd. Bekende voorbeelden
hiervan zijn onder andere de ontwerp- en cartografische exercities rond
de Nieuwe Hollandse Waterlinie (Steenbergen & van der Zwart, 2006; Brons &
Colenbrander, 2009), de Brabantse Zandstad (Brons, 2007) en de Romeinse
Limes (Colenbrander, 2005a). Projecten waarin de regio telkens als integrerend kader dient om cultuurhistorie te verbinden met zaken als toerisme,
wonen of natuurbeheer.
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15. Zie hiervoor ook de casus
‘Steunpunt Routeontwerp’ in
hoofdstuk 5.
16. De ‘spatial turn’ kan evenwel niet verhoeden dat de
ruimtelijke ordening op nationaal niveau zwaar onder
druk staat. In retrospect blijkt
de aandacht voor het ruimtelijk ontwerp in de regio in dit
verband vooral een voorbode
van de verdere terugtrekking
van de rijksoverheid uit de
ruimtelijke planning, met als
symbolische climax de opheffing van het Ministerie van
VROM in 2010.
17. Symbolisch voor dit proces is ook de uitbouw in 2008
van het atelier Rijksbouwmeester naar een college van
Rijksadviseurs.

Ook op andere beleidsterreinen wordt gezocht naar het samenvoegen
van sectorale thema’s op regionaal niveau. Dit geldt onder andere voor
het economische domein, waar concepten als valleys en mainports worden gebruikt om de regionale inbedding van bedrijvigheid te versterken;
voor de infrastructuur, waar via de MIRT mobiliteitsinvesteringen worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen15; en – niet in de laatste
plaats – voor de watersector, waar met Ruimte voor de rivier en initiatieven
zoals het Atelier Kustkwaliteit (2011-2012), thema’s als waterveiligheid, recreatie en natuurontwikkeling worden verknoopt.
De initiatieven – hoewel uiteenlopend in uitgangspunten en uitwerking
– lijken te passen in een bredere trend van ‘verruimtelijking’ die zich rond
de eeuwwisseling in het Nederlandse beleidsveld voltrekt.16 Op tal van
terreinen is sprake van een opkomst van gebiedsgericht werken, met in
het kielzog daarvan een groeiende aandacht voor de positie van het bovenlokale ontwerp.17
Hoewel de rol van ruimtelijke vormgeving in dit proces niet overschat
moet worden, schijnt de ambitie met betrekking tot de inzet van een ontwerpende aanpak op de regionale schaal duidelijk door. Van ontwerpen
wordt verwacht dat zij, als creatief en interdisciplinair vehikel, in staat zijn
om innovatieve concepten te genereren die, via onvermoede functionele
configuraties en aansprekende beelden, programmatische verschillen verenigen en belangentegenstellingen kunnen overstijgen. De regio fungeert
hierbij als de toepasselijke lens die toelaat om uiteenlopende vraagstukken in hun context te overzien.

De diffuse regio

Hoewel omgeven met ambities en verwachtingen, geldt de bovenlokale
ontwerpopgave ook als een complexe uitdaging. Niet in de laatste plaats
vanwege de notoire moeilijkheid om de regio eenduidig te definiëren.
Binnen de context van de ruimtelijke planvorming manifesteert de regio
zich als een verzameling van zaken, waarvan nu eens de geologische, cul24
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tuurhistorische of administratieve, dan weer de topografische, hydrologische of militair-strategische samenhang wordt uitgelicht.
Dehaene wijst er in dit verband op dat iedere beschrijving van de regio
gelezen kan worden als een voorlopige getuigenis. De regio is zogezegd
“een verhaal, een kaart, een contour die om een stuk werkelijkheid heen gelegd
wordt. […] Het is een voor specifieke doeleinden tijdelijk gestabiliseerde aandachtselectie.” (Dehaene & de Zwart, 2009, p. 40)

Het lijkt aldus toepasselijk om te spreken over verschillende versies van
de regio, die al naar gelang de gekozen invalshoek andere grenzen, andere patronen en andere relaties met aangrenzende regio’s vertonen. Deze
pluriformiteit heeft diverse auteurs ertoe gebracht het voorwerp van het
regionaal ontwerp afwisselend als vloeibaar (de Jonge, 2009), grenzeloos (Brouwer et al., 2007) of stromend (van Blerck, 1992) te typeren: een object zo veranderlijk en buigzaam dat het bij iedere ontwerpopgave opnieuw moet
worden gedefinieerd.
Deze ongrijpbaarheid wordt versterkt door het feit dat de hedendaagse
regio – in ieder geval in grote delen van West-Europa – zich als landschap
moeilijk laat lezen.18 De in toenemende mate in netwerken georganiseerde samenleving heeft onder invloed van groeiende mobiliteit, welvaart
en ruimtebehoefte een diffuse vorm van verstedelijking voortgebracht
waarin formele en informele ontwikkelingen, planmatige en natuurlijke
processen, en hoge en lage dynamiek naast elkaar bestaan.
Deze hybride territoria, waarvan de ruimtelijke logica zich noch naar
het rurale, noch naar het urbane, noch naar het suburbane lijkt te voegen,19 stellen door hun onbestemde karakter zowel de descriptieve als de
prescriptieve registers van de ruimtelijke planning op de proef. Niet alleen
blijkt het problematisch de structuur van het regionale landschap te lezen
in termen van gangbare concepten zoals stad/land of centrum/periferie, ook
de processen waardoor het territorium transformeert lijken te ontsnappen aan de greep van de traditionele planning (Avermaete, 2002).
Thomas Sieverts wijst er in dit verband op dat de ontoereikendheid van
de ruimtelijke disciplines om vat te krijgen op het uitgestrekte en frag-
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18. Deze passage bevat een
(vertaalde) bewerking van delen uit: de Zwart, 2010a.
19. Als alternatief hebben
onder meer de begrippen
‘non-urbaan’,
‘peri-urbaan’,
‘rurbaan’ en ‘urbaal’ in de literatuur ingang gevonden. De
twee laatstgenoemde termen
vormen samentrekkingen van
urbaan en ruraal (Vanempten,
2009).
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20. Sieverts beschrijft hoe de
pogingen van de ruimtelijke
planning om zich het regionale stadslandschap eigen te
maken veel overeenkomsten
vertonen met de parabel over
een groep blinde mannen die
stuit op een olifant. De fabel
verhaalt hoe de mannen gezamenlijk op de tast wijs moeten zien te worden uit het
enorme wezen dat voor hen
staat. De veelheid aan waarnemingen die zich vormt bij deze
hachelijke onderneming acht
Sieverts emblematisch voor
de ‘anesthetische’ toestand
waarin de stadsregio verkeert
(Sieverts, 2007; Sieverts, 2008).
21. Bernardo Secchi wijst er in
dit verband op dat de onbepaaldheid van de regio evengoed begrepen kan worden
als een overgedetermineerde
conditie. De veelheid aan fenomenen die het ruimtelijk
productiemechanisme beïnvloeden leidt ertoe dat voor
elke uitkomst eindeloos veel
verklaringen mogelijk zijn,
maar dat omgekeerd een resultaat zelden op voorhand
kan worden voorspeld (Secchi, n.d.).

mentarische karakter van het hedendaagse stadslandschap maakt dat de
regio zich grotendeels buiten het bereik van onze voorstellingswereld bevindt.20 Het fenomeen van de regionale verstedelijking, zo stelt Sieverts,
wordt oppervlakkig gezien maar niet daadwerkelijk waargenomen, hetgeen
de samenleving belemmert om een gevoelsmatige verstandhouding met
deze landschappen op te bouwen (Sieverts, 2007, p. 10).
De moeilijkheid om greep te krijgen op de regio blijkt ook uit de variëteit aan termen die door de jaren heen zijn gemunt om zijn ruimtelijke ontwikkeling te beschrijven. Hiertoe kunnen onder andere worden
gerekend het Italiaanse concept van de città diffusa (Indovina, 1990), de
Vlaamse nevelstad (De Meulder & Dehaene, 2002) en Sieverts’ eigen notie
van de Zwischenstadt (Sieverts, 1997). Zelfs in de Nederlandse context, waar
urban sprawl als gevolg van jarenlang concentratiebeleid, geïnstitutionaliseerd opdrachtgeverschap en de bodemgesteldheid geen wijdverbreid
verschijnsel is, is de problematiek van het zogenaamde ‘tussenland’ geboekstaafd (Frijters, 2004).
Kenmerkend voor al deze betogen is dat ze zowel het verstrooide karakter van de ruimtelijke inrichting van de regio benadrukken, alsook
de weerbarstigheid van de processen waardoor het landschap wordt gevormd. De regio lijkt in dit verband te verkeren in een staat van ambivalentie, waarbij een veelheid aan planmatige ingrepen een betrekkelijk
ongepland resultaat produceert.21
Waar de klassieke planning vanuit zijn positivistische traditie worstelt
met de diffuse staat van de regio, lijkt het regionaal ontwerp in de loop
van de tijd een sensibiliteit te hebben ontwikkeld voor het opereren in
deze onzekere conditie. Hoewel het onmogelijk is om deze veelvormige
praktijk te reduceren tot enkele globale kenmerken, vallen doorheen de
variëteit aan ontwerpen een tweetal terugkerende elementen op.
In de eerste plaats lijkt er sprake te zijn van een herwaardering van de rol
van (ontwerpmatig) onderzoek. Ten grondslag hieraan ligt de overtuiging
dat een contextuele manier van ontwikkelen allereerst een zorgvuldig verkenning van het territorium veronderstelt. Het gaat daarbij om het iden-
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tificeren van de eigenheid en interne logica van het gebied, op het niveau
van zowel de hardware, de software, als de zogenoemde ‘orgware’. Deze
exploratie gaat gepaard met een hernieuwde belangstelling voor survey en
cartografie, alsmede een verdieping van de descriptieve registers van het
ontwerp (Dehaene & de Zwart, 2009).
Een tweede element dat veel ontwerpen delen is een afwijzing van de
zogeheten blauwdrukplanning. In plaats van het produceren van een allesomvattend plan, tendeert de actuele praktijk van het regionale ontwerp
naar een meer strategische vorm van interventie. Beïnvloed door onder
andere de traditie van het projet urbain (Masboungi, 2002) en het postmoderne landschapsdiscours, wordt de aandacht gericht op het bewerken
van fragmenten, lagen, netwerken en processen. De beoogde uitkomsten
hiervan zijn een sneller concreet en tastbaar resultaat, meer flexibiliteit
en wendbaarheid, lerend vermogen en bovenal de mogelijkheid van een
hefboomwerking voor toekomstige ontwikkelingen.
Hoewel genoemde elementen zeker niet in alle projecten doorslaggevend zijn, lijkt de mogelijkheid om dichter op het territorium te werken,
en daarmee te komen tot een contextuelere vorm van ontwikkeling, een
belangrijke drijfveer bij de inzet van ontwerp op de regionale schaal.

De regio als arena

In institutioneel opzicht valt de hernieuwde belangstelling voor het regionale ontwerp eind 20e eeuw samen met een omslag in het denken over
de inrichting van de ruimtelijke planning (Löhr, 2011). Mijlpaal in deze
ontwikkeling vormt het rapport Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek (1998)
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), waarin het ruimtelijke ordeningsbestel binnen de context van de opkomende
netwerksamenleving tegen het licht wordt gehouden (WRR, 1998). In zijn
advies signaleert de WRR dat de wijze waarop de Nederlandse ruimtelijke
ordening is georganiseerd uit de pas dreigt te geraken met de dynamiek
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22. Corboz hanteert hier een
conceptuele veeleer dan een
formele definitie van speltheorie (ibid., p. 52).
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Speltheorie
De term ‘speltheorie’ wordt in overdrachtelijke zin gebruikt
door André Corboz om de staat van de stedebouw aan het
eind van de 20e eeuw te duiden (Corboz, 1992). Corboz constateert dat de hedendaagse stad niet langer uitdrukking geeft
aan een ‘esthetiek van de harmonie’ maar begrepen dient te
worden als “een oord van het discontinue, het heterogene, het
fragment en de onafgebroken transformatie” (ibid., p. 52). Deze
verwijdering tussen de ruimtelijke realiteit en het harmonische ideaal noopt, aldus Corboz, tot een nieuwe uitleg van
stedelijke verschijnselen, waarin de doelrationele verklaring
plaatsmaakt voor een bewustzijn van het complexe krachtenspel waarin de productie van ruimte tot stand komt. De
stedebouw kan zich niet langer verlaten op een “geheel positivistische visie op middelen en doelen”, maar wordt gevraagd een
proces te organiseren dat tegelijkertijd “wanorde verdraagt, teweegbrengt en bestrijdt” (Morin, geciteerd in Corboz, ibid., p. 52).
Stedebouw, zo concludeert hij, ressorteert onder speltheorie,
wat betekent dat de “spelers beslissen zonder alle gegevens van
het probleem te kennen”.22
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Lagenbenadering
Een beproefd middel om orde te scheppen in de complexiteit van de regio is het hanteren van de cartografische legenda als contrastmiddel. Deze aanpak, die populair is
geworden onder de term ‘lagenbenadering’, concipieert het landschap als een systeem
van evenwijdige logica’s in wisselwerking met elkaar:
“De lagenbenadering manifesteert zich in haar kenmerkendste maar wellicht ook banaalste vorm als een techniek van structurele ontleding. Een instrument dat de ruimte
uiteenlegt als een stapeling van trage en beweeglijke delen. Veruit de bekendste indeling
in dit opzicht, is de methode die wordt gehanteerd in onder meer de Nota Ruimte,
waarin een driedeling wordt gemaakt tussen ondergrond, netwerken en occupatie. Deze
benadering is in wezen strikt analytisch en daardoor zeer beperkt. Het is geen synthetiserende of ontwerpende manier van werken, maar eerder een soort voorbereidende
sorteeroperatie. Bij uitbreiding zou de gangbare lagenbenadering wel opgevat kunnen
worden als prioriteringsinstrument. De lagen representeren immers niet alleen aardrijkskundige differentiaties, ze suggereren tevens een zekere mate van onderlinge organisatie
[…].” (Dehaene et al., 2010, pp. 103-104)
Aan de hand van de lagen kunnen beslissingen genomen worden over de voorrang en
volgorde van handelen. Zo gaat in de Nota Ruimte waterbeheer vóór infrastructuur,
knooppunten vóór gebiedsontwikkeling en ontsluiting vóór inrichting. Niet voor niets
wordt de lagenbenadering ook wel met het begrip casco in verband gebracht (Sijmons,
1992).
De lagen vertegenwoordigen bovendien, volgens Dehaene et al., “opeenvolgende niveaus van rationalisatie” (op. cit., p. 104). Ze impliceren gradaties van veranderlijkheid
en veranderbaarheid en zijn daarmee een maat voor contingentie. De lagen laten zich
in dit perspectief met zowel een ruimtelijke als een historische bril lezen. Ze spannen
het verhaal op van het landschap: van de longue durée van de geologie tot de histoire
evenementielle van het bestemmingsplan.
Ten slotte, zo stelt Sijmons (2006, p. 41), gaat de lagenbenadering over subsidiariteit.
De sortering van processen op basis van hun impact op de leefomgeving veronderstelt een uitgekiende taakverdeling tussen overheid, middenveld en markt. Naar Rijnlands gebruik wordt de waarborging van de meest fundamentele zekerheden (droge
voeten, bereikbaarheid) zo hoog mogelijk belegd, terwijl omgekeerd de ontwikkeling
en exploitatie van vastgoed worden overgelaten aan particulier initiatief.
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van de ontwikkelingsprocessen die zich in de hedendaagse samenleving
voltrekken. Deze ontwikkelingen hebben, aldus de raad, een punt bereikt
dat het niet langer volstaat om de bestaande manier van planologie bedrijven op onderdelen te herzien, maar er behoefte is aan een herontwerp
van het gehele systeem (ibid., p. 8).
Als alternatief wordt door de WRR gepleit voor een flexibeler en meer
ontwikkelingsgericht stelsel dat inspeelt op wijze waarop de belangen van
stakeholders in ruimte zijn georganiseerd. Binnen deze zogeheten ‘ruimtelijke ontwikkelingspolitiek’ verschuift de aandacht van “overheidsinterne
afstemming” naar “maatschappelijke coalitievorming” en wordt geopteerd
voor een “variabele verdeling van planologische verantwoordelijkheden” (ibid.,
pp. 153-154). Centraal in het door de raad voorgestelde model staan differentiatie en selectiviteit als leidende principes bij het maken van keuzes
ten aanzien van visie, beleid en de aanwending van regels en middelen.
In ruimtelijke zin betekent de nieuwe sturingsfilosofie het inzetten op
een structuur op hoofdlijnen, met strategische sleutelprojecten en ruimte
voor coördinatie op gebiedsniveau. Vrij expliciet stelt de raad dat “ontwerpen pas zinvol [is] op een regionale schaal”, waarmee hij het belang relativeert
van generieke ruimtelijke concepten, en verbindende regionale planvorming verkiest boven de vervaardiging van integrale plannen op nationaal
niveau (ibid., p. 152). De WRR ziet in dit kader een rol weggelegd voor het
zogenoemde ‘onderzoekend ontwerpen’ als instrument om actoren bij de
planvorming te betrekken en hun inzichten en argumenten te ontwikkelen en af te stemmen:
In plaats van een a priori integraal plan, waarvan slechts de uitvoering nog
modaliteiten openlaat, is hier sprake van een benadering waarbij de mate van
integraliteit juist tijdens het proces vorm en inhoud krijgt. Dit zou integrerend ontwerpen kunnen worden genoemd.
[…]
In de gedachte van integrerend ontwerp wordt integraliteit als planningspretentie verlaten en wordt meer gezocht naar mogelijkheden om de verschillen-
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de belangen, wensen en claims aan de hand van concrete ontwikkelingsontwerpen zoveel mogelijk te accommoderen. (ibid., pp. 131, 151)

Met de vaststelling van de ruimtelijke ordeningsnota van 2006 vindt een
deel van de WRR-adviezen zijn neerslag in beleid. Onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ wordt in de Nota Ruimte ontwikkelingsplanologie tot leidend beginsel verheven. Lagere overheden worden
primair verantwoordelijk voor de invulling van het regionale ruimtelijke
beleid, terwijl de nationale beleidsdoelen zich toespitsen op het verbeteren van de internationale concurrentiepositie en het versterken van de
stedelijk-economische hoofdstructuur (CBP, RPB & SCP, 2004).23
De Nota Ruimte wordt in 2008 gevolgd door een nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO), waarmee ook een wettelijk-juridisch instrumentarium aan het nieuwe ordeningsmodel wordt toegevoegd. Op regionale schaal betekent de WRO-herziening het einde van het streekplan,
welke tot dat moment de provinciale schakel vormt in de ruimtelijke ordeningsketen en wellicht de meest tot de verbeelding sprekende uiting
van regionale planvorming in de Nederlandse context.
Kenmerkend voor het oude streekplan is dat het gelijktijdig richting
geeft aan regionale ontwikkeling en kaderstellend is voor het gemeentelijk bestemmingsplan, waarmee het zowel een beleidsformulerende als
een normerende functie vervult. Met de inwerkingtreding van de wet van
2008 worden deze twee functies ontvlochten. De streekplannen worden
vervangen door provinciale structuurvisies die als doel hebben om ruimtelijke keuzes en uitgangspunten voor beleid te articuleren. Daarnaast
beschikt de provincie over aanvullende instrumenten die het mogelijk
maken om randvoorwaardenstellend of sturend op te treden op basis van
een, in de structuurvisie gedefinieerd, provinciaal belang.
Hoewel het streekplan in zijn oorspronkelijke vorm verdwijnt, stelt de
voormalige VROM-raad in 2011 (p. 28) dat regionale ontwerpen van belang blijven voor het beleidsmatig verankeren van ruimtelijke kwaliteit in
de context van de nieuwe WRO: “Na de aanvankelijke ‘aanloopproblemen’
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23. Later zal de Nota Ruimte
worden opgevolgd door de
Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (2012) waarin deze
preoccupatie prominent naar
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die geleidelijk zijn opgelost, dient zich […] een nieuwe generatie vragen aan over
de optimale inzet van de nieuwe instrumenten van de WRO. De kern van deze
vragen is de balans tussen borgen en stimuleren, tussen normeren en faciliteren,
tussen harde en zachte instrumenten.” De raad voorziet dat in deze mix van

harde en zachte sturingsinstrumenten ontwerp een toegevoegde waarde
kan hebben:
Er wordt vandaag de dag veel gewerkt met ontwerpateliers. Zij kunnen als
vrijplaats voor regionaal ontwerp en onderzoek fungeren, doordat zij op een
losse manier zijn gekoppeld aan de dagelijkse besluitvorming en reguliere
organisatievormen voor beleid en bestuur. Het atelier biedt als werkvorm
ruimte voor visievorming: binnen bestaande organisaties en langs de erkende
procedures is het niet altijd mogelijk om te komen tot probleemverkenning,
visievorming en het ontwerpen van mogelijke handelingsstrategieën […].
Het ontwerpatelier is daarmee een goed voorbeeld van een ‘zacht’ instrument waarmee ruimtelijke kwaliteit bevorderd kan worden. (ibid., p. 28)

Niettemin signaleert de raad ook obstakels die het optimaal benutten van
de capaciteit van het ontwerp in de weg lijken te staan. Zo blijkt het in
de praktijk vaak moeilijk om het planvormingsproces te openen voor de
inbreng van actoren van buiten de geïnstitutionaliseerde planningsfora.
En daar waar ontwerpers er wel in slagen om belanghebbenden in een
vroegtijdig stadium te betrekken, richt men zich soms zodanig op het
proces dat de inhoud van de planvorming naar de achtergrond verdwijnt.
Op een fundamenteler niveau constateert de raad een deficit in het
ontwerpmatige geheugen van de publieke sector. Dit gat lijkt mede veroorzaakt door de opkomende consultancy in het werk van landschapsarchitecten en stedebouwers, en dreigt als gevolg van een verregaandere
afdracht van planologische verantwoordelijkheden in omvang toe te nemen:
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Op rijksniveau is het ontwerp versnipperd geraakt met het opheffen van de
Rijksplanologische Dienst (RPD). In plaats daarvan wordt ontwerpdeskundigheid veelal op incidentele basis ingehuurd. Dit heeft grote consequenties:
de geheugenfunctie van de organisatie valt weg, continuïteit ontbreekt. Kennis van de geschiedenis en de langetermijnontwikkeling van de stad als geheel
gaan verloren. (ibid., p. 27)

In het advies van de raad klinkt een bezorgdheid door over de institutionele borging van het ruimtelijk ontwerp, met name in relatie tot het ontbreken van een vanzelfsprekende opdrachtgever op bovenlokaal niveau.
Met het project in handen van een gelegenheidscoalitie en het ontwerp
in de rol van tijdelijk adviseur, dreigt de continuïteit onder de ruimtelijke
ordening weg te vallen. Wanneer het ontwerp in functie staat van het
organiseren van draagvlak en het smeden van politieke consensus, dringt
de vraag zich op hoe de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat is
belegd.

De stuurloze regio

Er is een zekere symmetrie waarneembaar tussen de hybride conditie van
het regionale landschap en de ambivalente inrichting van het bovenlokaal
bestuur. Zoals het territorium in ruimtelijke zin gelijktijdig over- en ongedetermineerd schijnt, zo lijkt de regio ook in institutioneel perspectief
zowel over- als onderberegeld.24 Verschillende auteurs hebben in dit kader gesuggereerd dat de afwezigheid van een aansprekende en aanspreekbare bestuurslaag – het ‘regionale gat’25 – en het ontbreken van eenduidig
(publiek) opdrachtgeverschap weliswaar een hindermacht vormen bij de
uitvoering van bovenlokale plannen (Commissie Geelhoed, 2002), maar gelijktijdig ook de exploratieve kant van het ontwerp kunnen voeden.26
In de inleiding van een themanummer van het tijdschrift S&RO over
regionaal ontwerp stelt Joks Janssen dat “[o]p regionaal niveau voorbij de
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24. Deze conditie heeft Dirk
Sijmons eerder ertoe gebracht de regio te kwalificeren als het ‘Wilde Westen’
van de ruimtelijke ordening
(Sijmons, 2006, p. 31).
25. De discussie over de beperkingen van het huis van
Thorbecke voor de territoriale planning wordt al jarenlang
gevoerd. Ook de terminologie met betrekking tot het
regionale gat is niet nieuw.
Reeds in de jaren ‘70 wordt
door bestuurskundigen gesproken over een ‘regionale
lacune’ tussen gemeentelijk en
provinciaal niveau (Oosting,
1979).
26. Ton Kreukels wijst er in de
Vierde Van Eesterenlezing op
dat de terugkerende discussie over bestuurlijke schaalvergroting symptomatisch is
voor de naar binnen gekeerde
houding van de bovenlokale
planvormingspraktijk.
De ambitie van het ruimtelijke
ontwerp om een integrerende
discipline te zijn binnen de
afgebakende eenheid van de
stadsregio doet daarbij, aldus
Kreukels, weinig recht aan
de “voortgaande territoriale en
functionele schaalwijzigingen”
die de staat van de samenleving rond de eeuwwisseling
kenmerken. Bovendien lijkt
het zoeken naar ‘government’-gestuurde oplossingen
voor ruimtelijke vraagstukken
haaks te staan internationale
trend van ‘governance’-gedreven ontwikkelingen (Kreukels,
1997, p. 10).
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klassieke wetten van de bureaucratische en ruimtelijke ordening denkrichtingen
[kunnen] worden ontwikkeld die de ruimtelijke toekomst in een overzichtelijk en
wenkend perspectief plaatsen. Vaak gaat het om de identificatie van essentiële
ruimtelijke en/of temporele knopen in een gebied of het uitvergroten van trends
die in het complexe en hectische ‘nu’ geen kans krijgen om uit te kristalliseren”.

De werkwijze van ontwerpers en de rol van het ontwerp zijn daarbij “sterk
afhankelijk van de opgave en betrokken partijen en dus zeer gedifferentieerd.”
(Janssen, 2009, pp. 8-9)

Anderzijds bestaat er een risico dat de regionale planvorming als
vrijplaats van verkenning en experiment zichzelf zodanig van de praktijk isoleert dat zij weinig meer kan doen dan commentaar leveren op
een werkelijkheid die buiten haar bereik tot stand komt (Dehaene et al.,
2010). Maarten Hajer en Wil Zonneveld wijzen er in dit verband op dat
louter een omvangrijke productie van plannen niet noodzakelijk wijst op
een invloedrijke planningscultuur, maar evengoed gezien kan worden als
een indicatie van institutioneel succes als van institutioneel falen (Hajer &
Zonneveld, 2000).
Een aandachtspunt in dit verband is het feit dat de ruimtelijke ordening
voor de realisatie van haar doelen grotendeels afhankelijk is van de doorzettingsmacht en -middelen van andere actoren. Deze afhankelijkheid is,
gegeven de bestuurlijke vaagheid van de regio zonder meer al een uitdaging, maar wordt door de dynamiek en meerschaligheid van de maakverbanden in de hedendaagse netwerksamenleving verder gecompliceerd (cf.
Allmendinger & Haughton, 2009).
Reeds in het WRR-rapport uit 1998 wordt aandacht gevraagd voor het
wegvallen van traditionele meekoppelende belangen, in het bijzonder de
volkshuisvesting en de landbouw, en de mogelijke gevolgen hiervan voor
de effectiviteit van de regionale planning. De raad karakteriseert deze
meekoppelende belangen als een vorm van bestuurlijk verstandshuwelijk,
waarin de uitvoering van ruimtelijk beleid aanhaakt bij andere spelers en
sectoren teneinde het relatief beperkte uitvoeringsinstrumentarium van
de planologie te compenseren. Dergelijke koppelingen zijn van belang
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omdat ze het mogelijk maken een relatie te leggen tussen ruimtelijke inrichtingsplannen en de “actoren die, via hun handelen, concreet invloed uitoefenen op die inrichting” (WRR, 1998, p. 46). Een relatie die met het oog
op het streven naar ontwikkelingsplanologie slechts in relevantie groeit.
Eén van de ambities van het regionaal ontwerp in de jaren rond de
eeuwwisseling lijkt het zoeken naar alternatieve manieren om deze
meekoppelende werking invulling te geven. Thema’s die daarbij worden
verkend zijn onder meer energietransitie, klimaatbestendigheid, gezondheidszorg, toerisme en recreatie. Onderwerpen waarin dynamiek besloten
ligt die als hefboom en sturingsmiddel kan dienen voor het realiseren van
een gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Punt van discussie daarbij is de
rol van de overheid. In de zoektocht naar nieuwe kansgestuurde ontwikkelingscoalities lijkt de publieke sector als gevolg van eerdergenoemde
processen niet langer de exclusieve opdrachtgever, laat staan de vanzelfsprekende trekker, van gebiedsontwikkelingen (Mommaas & Janssen, 2006).
Er gaan in dit verband zelfs stemmen op om het denkbeeld te verlaten
dat de overheid überhaupt een sleutelrol zou vervullen bij de inrichting
van het land, en te opteren voor een overheidsloos model (Boelens, Spit
& Wissink, 2006).

Verwachtingen

De omstandigheden waarin het regionaal ontwerp zich aan het begin van
de 21e eeuw beweegt kunnen schematisch samengevat worden zoals in
figuur 1. Het overzicht toont een speelveld dat gekenmerkt wordt door
diverse aanleidingen, die hun weerslag vinden in verschillende verwachtingen ten aanzien van de rollen, capaciteiten en werkingen van het regionale ontwerp.
Grofweg zouden we de positie van het ontwerp in dit kader vanuit twee
standpunten kunnen duiden. Aan de ene kant de ruimtelijke context,
waarbinnen het regionale ontwerp verwacht wordt de sleutel te vormen
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Figuur 1. Rollen en verwachtingen ten aanzien van het regionale ontwerp rond de laatste eeuwwisseling
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tot het oplossen van de relevante opgaven van de huidige tijd, zoals klimaatverandering, krimp, grondstoffenschaarste en duurzame ontwikkeling. Deze rol wordt gecompliceerd door de diffuse conditie van de regio,
waarbij de uitdaging voor het ontwerp erin gelegen is om door middel
van prospectie en projectie de mechanismen, patronen en bouwstenen
bloot te leggen die kunnen bijdragen aan een contextuele en kwalitatieve
ontwikkeling.
Daarnaast is er sprake van een institutionele context. Binnen deze setting vormt de regio, als gevolg van decentralisatie en ontwikkelingsgericht
overheidsbeleid, een steeds belangrijkere arena voor ruimtelijk-politieke
afwegingen. Het regionale ontwerp wordt hierin gepositioneerd als besturings- en onderhandelingsvehikel, dat niet alleen moet zorgen voor
afstemming en draagvlak tussen provincie, gemeenten, maatschappelijke
stakeholders en private partijen, maar bovendien de instrumenten moet
leveren waarmee ontwikkelingen kunnen worden aangedreven en gestuurd.
Het is tegen de achtergrond van deze uitdagingen dat de inzet van het
regionaal ontwerp in de Nederlandse context in het eerste decennium van
de 21e eeuw vorm heeft gekregen. De genoemde verwachtingen vormen
daarmee, samen met de verschuivende aard van de regionale opgave, ook
een rode draad door de casuïstiek van dit boek. De grote variëteit aan
planfiguren die daarbij de revue passeert, laat zien dat ontwerpen op uiteenlopende manieren inspelen op de gegeven omstandigheden. Hierbij
kan de nadruk afwisselend liggen op het vergaren van kennis over het
territorium, het opwerpen van wervende visies, of het bedienen van politieke besluitvorming.
Ook zijn er verschillen aanwijsbaar in de wijze waarop ontwerpen zich
verhouden tot de planvormingscontext in enge zin – de formele opdracht, de relatie met de opdrachtgever en de praktische uitdagingen tijdens het ontwerpproces – en de uitwerking die het ontwerp heeft op zijn
sociale omgeving. De invloed van een ontwerp op actoren in het publieke
domein hoeft in dit verband niet noodzakelijk in het verlengde te liggen
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van het oogmerk waarmee het planproces oorspronkelijk is ingezet.
Het is vooral deze laatste interactie die dit onderzoek aangaat, met dien
verstande dat de rol van het ontwerp nooit volledig los gezien kan worden van de randvoorwaarden waarbinnen het is ontwikkeld. Ontwerpen
hebben de kenmerkende neiging om, wanneer eenmaal op papier gesteld,
een eigen leven te gaan leiden. Ze ontworstelen zich aan datgene wat door
de opdrachtgever aan uitgangspunten is meegegeven en gaan niet zelden
ook met de bedoelingen van hun makers op de loop. Het feit dat ontwerpen in staat zijn om onder bepaalde omstandigheden veranderingen
te effectueren, laat onverlet dat er geen rechtlijnige relatie bestaat tussen
intentie en resultaat (Van Dijk, 2011).
Mede om deze reden wordt in dit boek de nadruk gelegd op de werking
van ontwerpen. Op dat wat ontwerpen doen, veeleer dan wat ze beweren, wat aan ze wordt toegeschreven of wat van ze wordt verlangd. In de
volgende paragrafen wordt toegelicht hoe deze werkingen in de context
van dit onderzoek gereconstrueerd zijn en welke methodologie bij deze
analyse als uitgangspunt heeft gediend. Hierbij wordt tevens nader ingegaan op de afbakening van het studieobject en de intellectuele traditie
waarbinnen deze benadering van het regionale ontwerp te plaatsen valt.

De werking(en) van het ontwerp

Het denken over de relatie tussen ontwerp en onderzoek kent een lange
traditie in de ruimtelijke planning. Hoewel deze relatie op een later moment nog uitvoerig aan de orde zal komen, is het goed om bij wijze van
positiebepaling alvast enige hoofdlijnen uit deze discussie op te pakken.
Ontwerponderzoek, zo laat Han Meyer zien, komt binnen de stedebouw in verschillende vormen voor (Meyer, 2003). De oudste daarvan,
en waarschijnlijk meest gekende, is het planologisch vooronderzoek. Het
doel van dit type onderzoek is primair programmatisch. Het is erop gericht om, gebruikmakend van wetenschappelijke technieken, demografi-
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sche, technologische, sociaal-culturele en economische tendensen te vertalen naar uitgangspunten voor het ontwerp.
Lange tijd zal de survey de voornaamste vorm van onderzoek zijn waar
ontwerpers zich mee bezighouden. Dit verandert in de jaren ’70 wanneer,
onder invloed van een groeiende arbeidsdeling tussen ontwerp en onderzoek, stedebouwers zich meer gaan richten op het onderzoeken van de
grondslagen van het eigen vak. Het is vanaf deze tijd dat, geïnspireerd
door internationale auteurs als Aldo Rossi, Jean Castex en Bruno Fortier,
nieuwe onderzoekspraktijken opkomen, waaronder de plananalyse, het
typologisch en het (stads)morfologisch onderzoek.
Typomorfologisch onderzoek, zo beschrijft Meyer (2003, p. 17), “is gebaseerd op het vermoeden dat […] de vorm en structuur van gebouwen, steden en
landschappen slechts langzaam evolueren, in een eigen dynamiek die niet parallel
loopt met – laat staan een directe afgeleide is van – bijvoorbeeld de sociale en
economische programma’s van overheden.” Het is een vorm van onderzoek

die de gebouwde omgeving als studieobject heeft en ernaar streeft kennis
hierover te ontwikkelen door de aandacht te richten op haar fysieke verschijningsvorm.
Voor plananalyses geldt dat niet het gerealiseerde eindresultaat, maar
het plan dat hieraan ten grondslag ligt als eenheid van analyse fungeert.
De plananalyse, in de door Meyer beschreven Delftse traditie, “spitst zich
toe op het benoemen en verklaren van essentiële kenmerken in de ruimtelijke
compositie die niet direct uit randvoorwaarden en programma verklaard kunnen
worden maar eerder te maken hebben met specifieke opvattingen en werkwijze
van de ontwerper.” (ibid., p. 17) Het doel van dit type onderzoek is meer-

voudig. Enerzijds biedt het de mogelijkheid om de idiosyncrasieën van
de ontwerper bloot te leggen, maar anderzijds laat het ook toe om een
‘mogelijkheidsruimte’ te verkennen die besloten ligt in de nevenschikking
van verschillende ontwerpoplossingen voor hetzelfde probleem.
Een vierde genre van onderzoek dat Meyer de revue laat passeren is
het zogenaamde ontwerpend onderzoek. Dit begrip dient, tot nader order, als verzamelterm voor een diversiteit aan onderzoeksbenaderingen,
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27. Het onderzoek gaat daarbij in zekere zin ook over de
‘ontwerper-als-dader’.
28. Hier speelt de ambigue
etymologie van het woord
‘plan’ een rol. Het plan refereert gelijktijdig aan de ontologie van het ontwerp (het
platte vak, [LAT. ‘planum’]) alsook de intentionaliteit ervan
(bewerken van de aarde, [FR.
‘planter’]).
29. Een uitzondering hierop
geldt wanneer aan de hand
van plannen bijvoorbeeld het
oeuvre van een ontwerper
wordt onderzocht en zaken
als handschrift en idioom een
rol spelen.

variërend van perspectief- en scenariostudies tot experimenten en ontwerplabs. Kenmerkend voor al deze benaderingen is dat ontwerp steeds
een onderdeel is van de uitvoering van het onderzoek. Het kan daarbij zowel
gaan om het ontwerp als instrument, als om het ontwerpen als activiteit.
Dit laatste onderscheid is in zoverre relevant dat het een nuanceverschil
aangeeft tussen het ontwerp-als-ding waarmee onderzoek gedaan wordt
(zoals met een petrischaal of een reageerbuis) en het ontwerp-als-daad
als methode van onderzoek (zoals bij observatie of experiment). Ontwerponderzoeker Stephen Scrivener wijst er in dit verband op dat er ten
minste vijf niveaus zijn waarop ontwerp – als ding of als daad – in een
onderzoek kan zijn betrokken (Scrivener & Roux, 2009). Met als bijkomende moeilijkheid dat het ontwerp binnen de context van een onderzoek
gelijktijdig op meerdere niveaus een rol kan spelen. Een voorbeeld hiervan is de plananalyse, waarin het ontwerp-als-ding als eenheid van analyse
dient om uiteindelijk het ontwerp-als-daad te kunnen onderzoeken.27
De plananalyse maakt ook duidelijk dat er een verschil bestaat tussen
het onderzoeken van ontwerpen en het onderzoeken van plannen. Wanneer het gaat om de bestudering van ‘ruimtelijke composities’, zoals door
Meyer beschreven, dan wordt een plan in de eerste plaats beschouwd
als informatiedrager over hoe een bepaalde ontwerper, onder bepaalde
omstandigheden, een bepaald vraagstuk voorziet van een bepaalde oplossing.28 De wijze waarop deze informatie in het ontwerp is vastgelegd
(het medium, de schaal, het abstractieniveau) en wordt overgedragen (de
visualisatie, de legenda, de tekenstijl, de retoriek), alsmede de interpretaties die aan het ontwerp kunnen worden gegeven, zijn daarbij van ondergeschikt belang.29
Dit wordt anders wanneer het ontwerp beschouwd wordt als een cultureel artefact. In dat geval geldt het ontwerp niet – of in ieder geval niet in
de eerste plaats – als representatie van de intentionaliteit van de ontwerper, maar is het object van studie het ontwerp in zijn maatschappelijke
context. Deze manier van kijken naar ontwerpen is sterk beïnvloed door
de visual culture studies. Hierbij geldt als uitgangspunt dat ontwerpen
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worden opgevat als constructies die niet los gezien kunnen worden van
de omstandigheden waarin ze functioneren. De term ‘constructie’ is daarbij passend omdat het ontwerp zowel een krachtenveld weerspiegelt van
onderliggende sociale, culturele, technologische, ideologische verhoudingen, maar gelijktijdig ook zelf invloed uitoefent op zijn omgeving door
bestaande kennis, ideeën, opvattingen en betekenissen in een nieuw daglicht te stellen.
Het onderzoeken van de werking van het ontwerp in regionale planning
komt erop neer te reconstrueren hoe ontwerpen op deze wijze verschillende actoren op verschillende momenten in het planvormingsproces
beïnvloeden. Het gaat daarbij niet alleen erom hoe het ontwerp door actoren wordt gebruikt – zijn instrumentele werking –, maar ook hoe het
ontwerp zelf acteert door situationele kennis aan te reiken over mogelijke
kansen en bedreigingen, oorzaken en gevolgen, macht en onmacht, wenselijke en onwenselijke situaties.

Praktijken en objecten

De nadruk die in dit boek gevestigd wordt op de werking van het ontwerp staat niet op zichzelf, maar kan beschouwd worden als onderdeel
van een bredere intellectuele traditie. Deze traditie heeft uiteenlopende
theoretische en filosofische wortels, waarvan het goed is om bij aanvang
een tweetal pijlers kort te noemen.
De vraag naar ‘hoe een ontwerp werkt’, is in de eerste en voornaamste
plaats een vraag die past binnen het pragmatische denken. Dit denken
voert terug tot het eind van de 19e eeuw, met grondleggers als Charles
Sanders Peirce, William James en John Dewey. De term ‘pragmatisme’
geldt als paraplu voor een verzameling van theoretische opvattingen en
filosofische ideeën, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze een
belangstelling delen voor bruikbare kennis.
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Pragmatisme, zo stelt James, verwijst gelijktijdig naar een theorie en
naar een methode:
To attain perfect clearness in our thoughts of an object, then, we need only
to consider what conceivable effects of a practical kind the object may involve – what sensations we are to expect from it, and what reactions we must
prepare. Our conception of these effects, whether immediate or remote, is
then for us the whole of our conception of the object, so far as that conception had positive significance at all. (James, 1907, p. 46-47)

Hoewel niet altijd aan de oppervlakte in het ontwerpdebat en -onderwijs,
is dit een vertoog dat ontwerpers van nature goed ligt (cf. Moore, 2010;
Voorthuis, 2012). De aantrekkingskracht van het pragmatisme lijkt daarbij
in niet geringe mate bepaald te worden door de empiristische en functionalistische trekken van haar epistemologie. Binnen het pragmatische denken wordt de wereld gekend zoals hij werkt. Dit activistische wereldbeeld
sluit nauw aan bij de praktijk van de ontwerper.
In zijn beroemde werk The reflective practitioner (1983) beschrijft Donald
Schön hoe het werk van ontwerpers voor een belangrijk deel in het teken
staat van het ontwikkelen van bruikbare kennis. Zij doen dit door met
behulp van het ontwerp op reflectieve wijze ‘in gesprek’ te gaan met situaties:
A designer makes things. Sometimes he [sic.] makes the final product; more
often, he makes a representation – a plan, program, or image – of an artefact
to be constructed by others. He works in particular situations, uses particular materials, and employs a distinctive medium and language. Typically, his
making process is complex. There are more variables – kinds of possible
moves, norms, and interrelationships of these – than can be represented in a
finite model. Because of this complexity, the designer’s moves tend, happily
or unhappily, to produce consequences other than those intended. When this
happens, the designer may take account of the unintended changes he has
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made in the situation by forming new appreciations and understandings and
by making new moves. He shapes the situation, in accordance with his initial
appreciation of it, the situation ‘talks back’, and he responds to the situation’s
back-talk. (Schön, 1983, p. 78-79)

Schön vergelijkt ontwerpers in dit perspectief met professionals als
therapeuten, ingenieurs en managers, die elk op eigen wijze situationele
kennis ontwikkelen door reflectie-in-actie. Hij merkt daarbij op dat de
waardering van deze kennis sterk afhankelijk is van de praktijk waarin de
opgedane kennis wordt toegepast – inclusief de daarin gangbare rollen
en frames –, alsmede de media en middelen – tekeningen, logboeken,
diagnoses – waarin deze is vervat.
Ook in dit boek speelt het ontwerp als reflectief instrument een belangrijke rol. Uitgangspunt van de casuïstiek is dat ontwerpen informatie
bevatten over de situaties waarop ze geprojecteerd zijn en dat deze kennis
gemobiliseerd kan worden door met het ontwerp te werken.
Een tweede invloed die in dit kader relevant is om vooraf te noemen
is de Actor-Netwerk-Theorie (ANT). Deze theorie vindt zijn oorsprong
in het vakgebied van de Science and Technology Studies (STS) en wordt
vertolkt door onder meer Bruno Latour, Michel Callon, John Law en
Annemarie Mol als voorname auteurs. Ontstaan als een etnografische
methode om de praktijk te beschrijven waarin wetenschappelijke kennis
wordt geproduceerd, heeft ANT zich vanaf de jaren ’80 ontwikkeld tot
een transdisciplinaire stroming die zich richt op het in kaart brengen van
de verbanden waarin de samenleving functioneert.30
Een van kenmerken van ANT als theoretisch raamwerk is de symmetrie die ze veronderstelt tussen objecten en subjecten. Deze symmetrie
is een uitvloeisel van de afwijzing van de tegenstelling tussen natuurlijke
en culturele factoren bij het beschrijven van sociale praktijken, en heeft
als consequentie dat zowel aan mensen als aan objecten agency wordt toegeschreven. Een belangrijke verdienste van de ANT als methode is dat
ze de mogelijkheid biedt om deze (wissel)werkingen van menselijke en
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30. Latour (1999, p. 15) heeft
overigens betoogd dat de
naamgeving van ANT op tal
van manieren tekort schiet:
“[T]here are four things that do
not work with actor-network theory; the word actor, the word network, the word theory and the
hyphen! Four nails in the coffin.”
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niet-menselijke actoren te reconstrueren. Het gereedschap dat daarbij
wordt gehanteerd is deels ontleend aan de antropologie. De reden hiervoor, zoals Latour verduidelijkt, is dat de ANT-onderzoeker zich zoveel
mogelijk wil onthouden van opgelegde verklaringen, maar praktijken wil
duiden van binnenuit. Onder het motto ‘Follow the actors’ traceert ANT
de wisselende netwerkachtige relaties waarin actanten – een verzamelnaam voor menselijke en niet-menselijke actoren – op elkaar inwerken,
teneinde stapsgewijs te komen tot een synthetisch begrip van de sociale
werkelijkheid.
Voor dit onderzoek naar de praktijk van het regionale ontwerp is met
name het werk van Latour bijzonder relevant omdat hierin een relatie
gelegd wordt tussen de werking van objecten en hun politieke status.
Behalve dat objecten gebruikt kunnen worden om politiek mee te bedrijven – zoals met een voorzittershamer, een spandoek of een politiewapen – stelt Latour dat objecten ook zelf op verschillende manieren
politiek actief zijn. Deze hypothese sluit nauw aan bij de eerder in dit
hoofdstuk geschetste verwachtingen ten aanzien van de institutionele
functies van het regionale ontwerp.

Leeswijzer bij de casussen

Voor het empirische deel van deze studie is een dwarsdoorsnede gemaakt van de opbrengsten van de regionale ontwerppraktijk in Nederland in de periode 2000-2010. De steekproef omvat een variëteit aan
ontwerpexercities, uiteenlopend van formele planvormingstrajecten,
beleidsverkenningen en enkelvoudige opdrachten, tot ontwerpateliers,
prijsvragen en autonome initiatieven. Voor de afbakening van het ontwerpbegrip is gekozen voor een praktische definitie: binnen de context
van het onderzoek wordt als ontwerp beschouwd datgene wat wordt uitgedrukt in ontwerpmatige objecten, zoals kaarten, maquettes, collages
of schetsen, en dat vervaardigd wordt als onderdeel van een planvor-
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mingsproces. Een ontwerp is daarmee niet noodzakelijkerwijs een plan,
maar kan evengoed een verkenning zijn, een discussiestuk, een convenant
of een polemisch gebaar.
Aan de hand van literatuuronderzoek, interviews en ontwerpanalyses
is een eerste inventarisatie gemaakt van de mogelijke capaciteiten van het
regionale ontwerp in de geselecteerde projecten. Deze werkingen zijn geclusterd aan de hand van een aantal thematische ‘sleutels’ – ruimtelijk,
bestuurlijk, economisch, beheersmatig – en ‘negotiatiemodellen’ – consensus, coalitie, consortium en confrontatie –, welke vervolgens via expertmeetings zijn voorgelegd aan een forum van ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers (Meijsmans & de Zwart, 2010). Het doel van deze
praktijkconsultatie was zowel om de bruikbaarheid van de voorgestelde
labels te toetsen, alsook om cases te identificeren waarin de betreffende
werkingen van het ontwerp verder zouden kunnen worden verkend.
De volgende stap betrof een serie verdiepende casestudy’s waarin de
werking van het ontwerp in elk van de clusters – wederom met behulp
van interviews en bureauonderzoek – in kaart is gebracht. Deze analyse
mondde uit in een begrippenkader dat de werking van het ontwerp onder
verschillende omstandigheden beschrijft. Hoewel de voorgestelde indeling – in vaststellende, voorstellende, probleemstellende en samenstellende werkingen
– een eerste aanzet vormt voor een typologie van de rol van het ontwerp,
is het goed om te benadrukken dat de werkingen niet moeten worden
opgevat als eigenschappen van het ontwerp. De werkingen verwijzen naar
een modus van handelen: een ontwerp is niet a priori vaststellend, het kan,
in een bepaalde context, vaststellend werken.31
In de volgende hoofdstukken worden de werkingen uit het onderzoek
successievelijk besproken. Dit gebeurt telkens aan de hand van een centrale casus, waarin het ontwerp en zijn werking in een specifieke context worden uitgelicht. Na een reconstructie van het project wordt in
het tweede deel van het hoofdstuk de werking van het ontwerp nader
geanalyseerd aan de hand van een tweetal verdiepende of verbredende
cases. Daarnaast wordt elke werking aangegrepen voor het introduceren
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31. Dit betekent overigens
ook dat een ontwerp al naar
gelang de positie waar vanuit
het wordt beschouwd andere
werkingen kan vertonen en
dat er bovendien een stapeling
mogelijk is van verschillende
werkingen.
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van een, aan de regionale ontwerppraktijk verwant, discours (respectievelijk: cartografie, scenarioplanning, ontwerpend onderzoek, projectmatige
stedebouw). Deze theoretische kaders worden historisch en conceptueel
gecontextualiseerd en toegepast op de behandelde casus.
Uitgangspunt van de gepresenteerde casuïstiek is dat ze op ten minste
twee manieren representatief is. Ten eerste doordat de projecten uitdrukking geven aan de aanwezige variëteit in ontwerppraktijken in de Nederlandse regionale planvorming tijdens de periode 2000-2010. En in de
tweede plaats doordat de aangehaalde voorbeelden een overzicht geven
van de diversiteit aan werkingen die het regionaal ontwerp in dit projectenarchief vertoont.
Deze doelstelling leidt tot onvermijdelijke keuzes. Bekende projecten
zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam of het
Atelier Zuidvleugel worden in dit boek niet, of slechts op hoofdlijnen,
besproken. Terwijl aan de andere kant juist ook enkele projecten aan de
orde komen die om uiteenlopende redenen aan de aandacht van eerdere
commentatoren zijn ontsnapt.
In hoofdstuk 6 volgt, tot besluit, een beschouwing op de beschreven
werkingen aan de hand van het eerder omgeschreven theoretisch kader.
In deze reflectie wordt nader in gegaan op de politieke implicaties van het
regionale ontwerpen in de hedendaagse context en worden de werkingen
van het ontwerp voorzien van een breder ontwerpfilosofisch perspectief.
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De vaststellende werking van het ontwerp

De toepassing van regionaal ontwerp is in de Nederlandse context sterk
verbonden met de ruimtelijke ordeningstraditie. Deze traditie heeft een
ontwerppraktijk voortgebracht die getypeerd zou kunnen worden als institutioneel (Sijmons, 2005). Wat precies onder deze noemer moet worden
verstaan is in de loop der tijd geleidelijk geëvolueerd. In het midden van
de jaren ’80 wordt de agenda van het institutioneel ontwerp vooral bepaald door het opnieuw inhoudelijk opladen van de ruimtelijke planning
na een episode van procesdominantie. Het ontwerpinstrument wordt in
deze periode aangegrepen als een visionaire blik die dient om beleidsterreinen te overstijgen en te verbinden tot integrale ruimtelijke concepten.
Enkele jaren later wordt het ontwerp omarmd als bondgenoot bij het
transformeren van restrictieve toetsingskaders naar voorwaardenscheppend beleid. De mogelijkheidszin van het ontwerp resoneert goed met
de optimistische groeicondities van de jaren ’90 en komt als voorbeeld
te staan voor nieuwe ontwikkelingsgerichte sturingsideeën op het gebied
van ruimtelijke ordening, natuurbeheer en erfgoed.
Het huwelijk tussen ontwerp en beleid leidt niet alleen tot een groeiend
ontwerpmatig bewustzijn aan publieke zijde, ook de ontwerppraktijk lijkt
zich steeds meer te voegen naar de dynamiek van politieke processen.
Terwijl de ruimtelijke ordeningsbevoegdheden vanaf de negentiger jaren
lager worden belegd, verplaatst de institutionele ontwerptraditie zich geleidelijk naar buiten. Onder meer op provinciaal niveau ontstaat, mede als
gevolg van de ontvlechting van beleidsformulerende en kaderstellende
planvorming binnen de nieuwe WRO, een uitgebreid netwerk van ateliers, bouwmeesters en adviseurs, die meeontwerpen aan beleidsmatige
thema’s.
De opbrengsten van deze ontwerpexercities zijn vaak niet zozeer plannen als wel ‘planachtige’ producten. Planachtig, omdat ze weliswaar zijn
uitgewerkt in kaarten, schetsen en maquettes, maar er vaak geen sprake
is van een uitvoeringsprogramma, noch van een bindend kader voor het
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1. De naamswijziging luidt ook
het einde van de Noordvleugelconferenties in. Op 9 april
2009 vindt in Lelystad de
eerste Metropoolconferentie
plaats.

toetsen van concrete ontwikkelingen. Ontwerp en beleid manifesteren
zich in deze omstandigheid als twee kanten van dezelfde medaille. Ze
vormen de neerslag van bestuurlijke uitspraken; de vaststelling van datgene wat in de politieke arena wordt beslecht.
In dit hoofdstuk wordt deze vaststellende werking van het ontwerp nader onderzocht. Aan de hand van drie cases wordt verkend op welke manieren ontwerpen ‘vaststellen’ en welke visuele registers daarbij worden
aangewend. Deze modaliteiten worden afgezet tegen de ontwikkelingen
die zich vanaf de jaren ’60 voltrekken in de theorievorming rond kaarten
en cartografie. Om vervolgens te arriveren bij een voorlopige beschrijving van het ontwerp vanuit zijn vaststellende capaciteit.

Casus: De koerskaarten van de Noordvleugel

Tussen 2001 en 2007 vinden in de regio Amsterdam een zevental zogeheten Noordvleugelconferenties plaats. Doel van deze bijeenkomsten
is het organiseren van een forum voor lokale en regionale bestuurders
om gezamenlijk richting te geven aan het verstedelijkingsproces van het
noordelijk deel van de Randstad in de periode 2010 – 2030. Centraal
staat het ruimtelijk en economisch versterken van de regio in nationaal
en internationaal verband. De Noordvleugelconferenties moeten de basis
leggen voor bestuurlijke afspraken en vormen het vertrekpunt voor een
gezamenlijke ontwikkelingsstrategie.
Belangrijk onderdeel van de agenda van het Noordvleugeloverleg zijn
de verhoudingen tussen stad en regio. Meer bepaald, de positie van de
stad Amsterdam in de bredere context van de noordelijke Randstad. Mijlpaal, en in zekere zin keerpunt, in de gesprekken is de naamswijziging van
de regionale samenwerking waardoor de Noordvleugel vanaf de zevende
conferentie in ambtelijke kringen wordt aangeduid als Metropoolregio Amsterdam.1 Deze naamsverandering is in zoverre veelzeggend dat ze een
tweetal accenten legt. In de eerste plaats definieert ze het Noordvleu-
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gelgebied als een ‘metropolitane’ regio; een gebied met een nadrukkelijk
grootstedelijk profiel. Ondanks het feit dat de metropoolterminologie op
de Nederlandse schaal vooral retorisch lijkt, is de ambitie die eruit spreekt
helder. De metropoolregio wil in de eerste plaats een stedelijke regio zijn,
een die zich in cultureel, economisch en politiek opzicht kan meten met
andere wereldsteden. Bijkomend effect van de semantische operatie is
een toe-eigening van het regionale landschap door de stad. Zonder effectief enige plannen uit te rollen worden stad-landverhoudingen herschreven en worden gebieden als Waterland, de duinen en het IJmeer ingelijfd
als land van de stad.
De tweede uitkomst van de naamswijziging is dat binnen wat eens gold
als de Noordvleugel van de Randstad, één stedelijke kern wordt aangewezen als centrumgebied. De Noordvleugel scheidt zich hiermee af van
de Zuidvleugel die doorgaans als polycentrisch wordt gekwalificeerd. Het
aanmaken van centraliteit, zij het voornamelijk retorisch, gaat in tegen bestaande ruimteconcepten zoals de Randstad of de Deltametropool. Het
reorganiseren van de Noordvleugel rond één stedelijk middelpunt koerst
aan op de ontmanteling van het agglomeratiedenken en de restauratie
van Amsterdam als het zwaartepunt van de regio. Niet toevallig speelt de
positie van de luchthaven Schiphol hierbij een belangrijke rol. De toewijzing van de nationale luchthaven aan de hoofdstad bevestigt de status van
Amsterdam als complete, zelfvoorzienende stad.

De kracht van het landschap

De zevende editie van de reeks Noordvleugelconferenties staat geheel
in het teken van het thema ‘landschap’. Aanleiding hiervoor zijn afspraken gemaakt tijdens de vijfde conferentie waarbij de betekenis van het
achterland voor de Amsterdamse stadsregio wordt geagendeerd. Onderwerpen als recreatie, woonmilieu en waterbeheer worden opgevoerd ter
ondersteuning van de stelling dat het regionale landschap een kritische
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succesfactor kan zijn voor de internationale concurrentiepositie van Amsterdam bij het aantrekken van commerciële bedrijvigheid en menselijk
kapitaal. De stuurgroep schrijft hierover:
De Noordvleugel is zowel een stad in het landschap als een landschap in de
stad. De opbouw van dit Metropolitane Landschap is van grote kwaliteit en
levert een belangrijke bijdrage aan het internationaal concurrerend vermogen
van de Noordvleugel. Daarmee is het Metropolitane Landschap onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de metropolitane strategie die zich
richt op het versterken van het woon- en vestigingsklimaat in de Noordvleugel. De ‘Metropool Noordvleugel’ is niet een aaneengesloten stad, maar
een verzameling van relatief kleinschalige stedelijke kernen in een bijzonder waterrijk en open landschap met waardevolle natuur. Deze afwisseling is
een absolute troef ten opzichte van andere metropolen. De partijen van de
Noordvleugel erkennen de intrinsieke waarde van landschap en natuur, en
nemen de verantwoordelijkheid om deze kwaliteiten veilig te stellen en verder
te ontwikkelen. (Stuurgroep Metropolitaan Landschap, 2007, p. 7)

Als onderdeel van de sterkte-zwakteanalyse worden ook de potentiële bedreigingen voor de kwaliteit van het landschap vastgesteld. De veranderende sociaaleconomische basis van de agrarische sector en de ‘verrommeling’ ten gevolge van fragmentarisch ruimtelijk beleid worden hierbij
genoemd als factoren die een belemmering kunnen zijn voor de totstandkoming van ruimtelijke kwaliteit. Andere aspecten zijn de klimaat-, wateren luchtkwaliteitsopgaven, alsmede de stedelijke ontwikkelingsambities
waarvan een landschappelijke impact mag worden verwacht.
De thema’s worden ter voorbereiding op de conferentie uitgewerkt in
een gezamenlijke overlegnotitie met de titel De kracht van het landschap. Dit
conferentiedocument heeft een ambtelijk karakter en neemt een voorschot op de afspraken zoals deze tijdens de bijeenkomst zullen worden
vastgesteld. Het document maakt onderscheid tussen een Streefbeeld 2040
en een Actieprogramma 2020, waaraan een serie bestuurlijke besluiten is ge-
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koppeld. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor kaarten, die voor
de gelegenheid door de Dienst Landelijk Gebied worden vervaardigd.
De eerste kaart in het conferentiedocument is een zogeheten
‘groen-blauwe’ kaart. Bedoeling van deze plattegrond is het vormen van
een neutrale onderlegger voor de andere kaarten. De kaart is het visuele
nulpunt dat geldt als uitgangssituatie voor het verdere denken over het
gebied. Ook in letterlijke zin vormt de groen-blauwe kaart de ondergrond
voor de latere tekenexercities. De kaart legt de uitsnede vast en markeert
de voornaamste contouren waarbinnen wordt gewerkt.
De enige kaart in het document die hiervan afwijkt, is de zogenaamde
‘icoonkaart’. Hoewel de icoonkaart een vergelijkbare uitsnede als de andere kaarten hanteert is de tekenstijl kenmerkend anders. Dit afwijkende
karakter is deels te verklaren door het feit dat de kaart door een andere
ontwerper is getekend – namelijk Yttje Feddes van bureau FeddesOlthof
–, maar hangt ook samen met de rol van de kaart binnen het conferentiedocument.
De grove lijnen suggereren dat het beeld zonder veel omhaal is geschetst; een schematisch diagram gemaakt op de achterkant van een
servet. In werkelijkheid is de kaart het product van verschillende redactieronden waarbij het eindbeeld via successievelijke amendementen is samengesteld.2 In overleg tussen de verschillende bestuurslagen en publieke
actoren zijn delen van de kaart vervormd om accenten te leggen en relaties te benadrukken. Onderdelen van kaart zijn uitvergroot en aangezet,
andere weggelaten of geminimaliseerd. Achter de ogenschijnlijk nonchalante schets van de regio liggen bewuste politieke keuzes: afwegingen tussen belangen, agenda’s en prioriteiten.
Een ander verschil tussen de icoonkaart en de andere kaartbeelden in
het document is het feit dat deze kaart als enige niet het onderwerp is geweest van formele besluitvorming tijdens de conferentie. De kaart geldt
slechts als ‘illustratie’ van het Streefbeeld 2040 en heeft zogezegd geen
bestuurlijke status. Dit kunstmatige onderscheid lijkt veelzeggend omdat
het onderstreept dat elk van de kaartbeelden in de eerste plaats een insti-
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3. De benoemde identiteiten
sluiten elkaar in principe uit.
De enige uitzondering hierop
is de identiteit Stelling van Amsterdam die een aantal andere
‘identiteiten’ doorkruist en
overlapt.

tutionele functie vertegenwoordigt. De kaarten projecteren beleidsopvattingen op het territorium en stellen deze vast in ruimtelijk-visuele termen.
Doordat de icoonkaart zich minder dan bijvoorbeeld de groen-blauwe
kaart kan beroepen op topografische representativiteit worden deze stellingnames expliciet.
Tussen de icoonkaart en het groen-blauwe schema bevindt zich de
‘identiteitenkaart’. Deze kaart maakt gebruik van een ander palet, maar
voegt zich naar de onderlegger zoals voorzien door de groen-blauwe
tekening. In de kaart wordt de regio ingedeeld in tien landschappelijke
‘identiteiten’, welke zijn aangegeven met pastelkleurige tinten. De identiteiten zijn, met één uitzondering, geografisch bepaald en vallen veelal samen met bestaande begrenzingen (Gooi- en Vechtstreek; Oostvaarderswold, etc.).3 De identiteiten verwijzen soms naar ruimtelijke kenmerken
(Aan zee; Hollandse Meren) maar zijn overwegend verzameltermen voor
betrekkelijk heterogene deelgebieden (o.a. Stadslandschap Haarlemmermeer;
Stadslandschap Almere). De binnenstedelijke zones maken geen onderdeel
uit van de landschappelijke identiteiten maar zijn weergegeven als grijze
vlekken.
Wat opvalt aan de identiteitenkaart is dat deze vooral erop gericht lijkt
de regio op te delen in afzonderlijke subgebieden die op enigerlei wijze
een landschappelijke karakteristiek lijken te delen. Eerder dan het duiden
van deze karakteristiek blijkt de kaart gepreoccupeerd met het positioneren van de deelgebieden als beleidsenveloppen. De identiteitenkaart
ontwikkelt een landschappelijk raamwerk waarin bestuurlijke afspraken
een plaats kunnen krijgen.
Het meest uitgesproken beleidsmatig in de conferentienota zijn de ‘opgave-’, ‘actie-’ en ‘koerskaarten’. Deze kaartbeelden, die in dezelfde visuele stijl als de identiteitenkaart zijn opgezet, schetsen de toekomstige ontwikkelingen in de regio aan de hand van opgaven en ingrepen. Middels
pictogrammen en bijschriften worden in de opgavenkaart en wateropgavenkaart actuele ruimtelijke vraagstukken benoemd, welke in de actie- en
koerskaarten gekoppeld worden aan concrete projecten. De actiekaarten
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Icoonkaart (2007)
FeddesOlthof i.o.v. Stuurgroep Metropolitaan Landschap
De icoonkaart schetst in viltstiftdikte enkele ruimtelijke structuren en benoemt
deze tot de belangrijkste landschappelijke dragers van het gebied. Ofschoon de
icoonkaart een afbeelding vormt bij het streefbeeld voor het jaar 2040, legt ze
vooral bestaande karakteristieken vast. De tekening vergroot de elementen die
belangrijk of kenmerkend worden geacht en is hierdoor, bij nadere beschouwing,
eerder karikaturaal dan iconisch van aard.
Opvallend is ook de wijze waarop het kaartbeeld doelbewust het adresseren
van bepaalde kwesties vermijdt. Een voorbeeld hiervan is de doorkruising van
droogmakerij De Beemster door de Stelling van Amsterdam. Deze stapeling van
twee werelderfgoedgebieden levert een tamelijk unieke, en potentieel gecompliceerde, situatie op waarover de kaart zich verder niet uitspreekt.
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Groen-blauwe kaart (2007)
DLG i.o.v. Stuurgroep Metropolitaan Landschap
Aan de opmaak van de kaart in drie kleuren – blauw (water); groen (landschap); zwart (stedelijk gebied) – liggen een aantal keuzes ten grondslag die in
de begeleidende tekst niet nader zijn gespecificeerd. Zo zijn water, stad en land
weergegeven als homogene legenda-eenheden, waarbij geen onderscheid wordt
gemaakt tussen geologische of ecologische verschillen, zout of zoet water, of
differentiaties in stedelijke dichtheid. Op de kaart zijn geen spoorlijnen of autowegen aangegeven, maar wel de vijf landingsbanen van luchthaven Schiphol.
Boerderijen en andere ontwikkelingen in het buitengebied ontbreken, evenals
parken in de stad. De kaart kent geen schakeringen en geen bestuurlijke grenzen, alleen een basale compositie van stad en land, omzoomd door water. De
zwarte archipel wordt omringd door een zee van groen en blauw die het stedelijk veld insluit, kadert en contrasteert. Water, stad en land lijken grofweg in
gelijke verhoudingen aanwezig; ze schijnen te complementair te zijn en houden
elkaar in balans.
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De kracht van het landschap (2007)
DLG i.o.v. Stuurgroep Metropolitaan Landschap
In de koers- opgave- en actiekaarten is de verbeelding
van de regio ondergeschikt
gemaakt aan de projectie van
beleidsmatige claims. De kaarten refereren niet aan het territorium zelf, maar administreren de kwesties waarover in
de bestuurlijke arena overleg
wordt gevoerd. Het gaat daarbij zowel om het benoemen
van urgenties, alsook om het
vastleggen van afspraken met
betrekking tot de aanpak hiervan.
Mede als gevolg van het sterk
beleidsmatige karakter van
de kaarten, lijkt er sprake te
zijn van een verwijdering tussen kaart en legenda. Zonder
de legenda zijn de kaarten
ontdaan van vrijwel iedere
informatiewaarde, terwijl omgekeerd de legenda zich probleemloos zonder de kaart
laat lezen.

Koerskaart ‘Aan Zee’

Actiekaart
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4. Interview D. van der Eerden,
26 november 2007, Haarlem
5. Met dank aan Karl Beelen
die mij op dit spoor heeft gezet (cf. Beelen, forthcoming).
6. Crampton en Krygier spreken in dit verband van de
‘ontdisciplinering’ van de cartografie (Crampton & Krygier,
2006).
7. Verschillende auteurs hebben erop gewezen dat de cartografie, parallel aan de globalisering, in de 20e eeuw een
kritisch punt heeft bereikt. De
wereld die met behulp van de
kaart sinds Magelhaes stapsgewijs binnen het bereik van de
(Westerse) mens is gebracht,
staat bij de voltooiing van
haar kolonisatie op punt van
imploderen. Het wereldbeeld
is, om met Sloterdijk te spreken, radicaal binnenstebuiten
gekeerd. De buitenwereld is
binnenwereld geworden; een
interieur gevangen onder een
kristallijnen gewelf. De kaart
als erfenis van een vroegmodern verlangen het verre en
onbekende eigen te maken
–Sloterdijk spreekt niet voor
niets over imperialisme als
‘toegepaste planimetrie’ – lijkt
opgesloten in deze atmosfeer
van totale nabijheid. In de Weltinnenraum heeft de kaart als
unilaterale aanspraak op de
werkelijkheid zijn betekenis
verloren (cf. Colenbrander,
2005b; Wood, 2003; Sloterdijk,
2006).

zijn deels inventariserend, deels agenderend. Ze laten een mix zien van
lopende projecten, beleidsvoornemens en voorstellen voor nieuwe initiatieven. De aard van de projecten verschilt daarbij per deelgebied. Alleen
dan wanneer een bestuurlijke opdrachtgever of probleemeigenaar kan
worden benoemd krijgt het project een plaats op de kaart.4

Analyse: Werking van het ontwerp

De afbeeldingen in het conferentiedocument worden door de makers gekwalificeerd als ‘kaarten’. Kaarten met als doel bepaalde informatie over
te brengen over het landschap van de Noordvleugel. Deze informatie
heeft soms een inventariserend, soms een argumenterend karakter. Bepaalde kaarten drukken opvattingen uit, andere pretenderen een beschrijving van het territorium te geven, weer andere presenteren de mogelijke
resultaten van een ontwerpmatige bewerking. Het onproblematische gebruik van het kaartbegrip voor al deze afzonderlijke gevallen verhult dat
er in feite sprake is van een serie ongelijksoortige beelden. Niet alleen
verschillen de kaarten qua vorm en inhoud, ze vertonen ook uiteenlopende werkingen. De kaarten gedragen zich afwisselend als plankaart,
als topografische of als thematische plattegrond; ze hebben nu eens een
beschrijvende dan weer een interpreterende of voorschrijvende functie.

Regionaal ontwerp en de cartografische traditie

De vloeibaarheid van het kaartbegrip die blijkt uit de Amsterdamse casus
is exemplarisch voor de hybride conditie waartoe de kaart de voorbije
eeuw is geëvolueerd.5 Niet alleen heeft de praktijk van het kaarten maken
in de loop van de decennia ingang gevonden bij een groeiende groep
niet-cartografen6 – ontwerpers, beleidsmakers, activisten, kunstenaars –,
ook het denken over de kaart heeft in het licht van een veranderend wereldbeeld een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt.7
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Om deze ontwikkelingsgang beter te kunnen begrijpen is het goed om
kort stil te staan bij de wijze waarop de geschiedenis van de stedebouw
met die van de cartografie is vergroeid. Een bruikbare ingang hiertoe
is de door geograaf Ola Söderström aangehaalde hypothese welke de
genese van de ruimtelijke planning laat samenvallen met de herontdekking van de planimetrie tijdens de Renaissance.8 Aan de hand van het
voorbeeld van Leon Battista Alberti laat Söderström zien hoe met behulp
van de driepuntsmeting vanaf het eind van de 15e eeuw voor het eerst
objectiverende representaties van de stedelijke ruimte in het platte vlak
worden gemaakt. De Renaissanceplattegrond onderscheidt zich van eerdere stadsgezichten doordat hij de stad tracht te vangen in een ‘totalitaire
blik’. Nieuwe technieken maken het mogelijk kaarten te fabriceren met
een zodanige mathematische rigueur dat de hand van de kaartenmaker
onzichtbaar – of beter: absent – lijkt te zijn. De stedelijke werkelijkheid
wordt niet langer afgebeeld vanuit het natuurlijke aardse standpunt (de
perceptie van het individu) maar er wordt een kunstmatig satellietperspectief geconstrueerd dat toelaat de stad waar te nemen als geheel. Een
geheel dat via zijn delen kan worden bewerkt: “The geometrical, or, to be
more precise, the ichnographic[9], plan became the natural and non-problematic
means of inscribing the object which it is urban planning’s task to manipulate.”
(Söderström, 1996, p. 261)

Het zal tot de 19e eeuw duren voordat dergelijke objectiverende visualisaties zich naast de fysieke realiteit ook gaan richten op de minder
tastbare kanten van de stad, zoals bestemming, typologie, populatie en
functie. Niettemin moeten volgens Söderström het masterplan, het zoneringsplan en later ook de sociale cartografie worden begrepen als een
logisch verlengstuk van deze visuele traditie. Het is dankzij de kaart dat de
moderne planning kan reageren op de sociale en hygiënische problemen
van de industrialiserende stad. Systematische cartografische verkenningen vormen de basis voor de analyse van de ruimtelijke opgave waar
vanuit oplossingsscenario’s voor het verbeteren van de leefomgeving in
het vooruitzicht kunnen worden gesteld.
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8. Söderström haakt hiermee
aan op het werk van Françoise
Choay (Söderström, 1996).
9. Ichnografie is een term
afkomstig van Vitruvius. Ze
heeft specifiek betrekking op
de kaart als plattegrond (Söderström, 1996).

DE VASTSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

Binnen de context van het moderne denken vormt de kaart de objectieve representatie van een kenbare en planbare wereld. Samen met
het landschap spant hij de gecoördineerde ruimte op waarin het project
van de moderniteit zich voltrekt (Dehaene, 2004). Via de kaart wordt “de
inefficiëntie, de verspilling en de irrationaliteit van een ad hoc gegroeide stedelijkheid aan de kaak gesteld. Zorgvuldig opgebouwde cartografische surveys
laten zien hoe bepaalde functies verkeerd werden gepland en onoordeelkundig
gecombineerd. De code die uit deze surveys spreekt, de in de legenda gehanteerde categorieën, anticiperen op een zoneringsbenadering die meteen toelaat
de ruimtelijke onverenigbaarheid van bepaalde functies, alsook de noodzakelijke
voorziening van bijkomende (publieke) functies te regelen. In de overgang van
kaart naar plan wordt de wereld op rationele wijze herschikt en een conflictvrije
wereld in het vooruitzicht gesteld.” (Dehaene et al., 2010, p. 89)

Het cartesiaanse karakter van de kaart sluit in dit verband bijzonder
goed aan bij de wens van de planning zich te vestigen als een discipline op
wetenschappelijke grondslag; één die gebaseerd is op empirische waarneming en kan putten uit algemene modellen en theorieën. De plankaart
geeft niet alleen uitdrukking aan een maakbaarheidsideaal, hij plaatst
het project voor stad en regio binnen een diagnostiek van hun actuele
staat. De planmatige opname van het territorium – in plattegronden –
gaat stapsgewijs maar naadloos over in zijn planmatige bewerking – in
plankaarten. Zoals Patrick Geddes’ befaamde dictum stelt: survey before
plan.
Dit technocratische discours is lang bepalend voor de praktijk van het
kaarten maken. Pas laat in de 20e eeuw wordt de kaart, in het kielzog van
de opkomende visual culture studies, onderwerp van een meer fundamentele kritiek. De kaart en zijn veronderstelde objectiviteit komen ter
discussie te staan en maken plaats voor een problematisering van de kaart
als sociale constructie.
In zijn invloedrijke essay Deconstructing the Map uit 1989 doet geograaf
Brian Harley een poging om een postmodern denkkader te introduceren
voor de cartografie. Refererend aan ideeën van Michel Foucault en Jac-
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ques Derrida stelt hij een ‘alternatieve epistemologie’ voor van de kaart
waarbij het wetenschappelijk positivisme wordt verlaten voor tekstuele
deconstructie.
Deconstruction urges us to read between the lines of the map — ‘in the
margins of the text’ — and through its tropes to discover the silences and
contradictions that challenge the apparent honesty of the image.
[…]
Instead of just the transparency of clarity we can discover the pregnancy of
the opaque. To the fact we can add myth, and instead of innocence we may
expect duplicity. (Harley, 1989, p. 3, 8)

Harley stelt vast dat hoewel cartografen graag spreken over de ‘kunst’ van
het kaarten maken er binnen de theorievorming weinig aandacht bestaat
voor de culturele betekenis van de kaart. Anders dan in het geval van de
beeldende kunst of de architectuur wordt de cartografie tot ver in de 20e
eeuw vrijwel uitsluitend beoordeeld op basis van technische criteria. Kartering hoort toe aan het wetenschappelijk bedrijf, ze wordt opgevat als
een proces met een progressieve rationaliteit dat tendeert naar een steeds
realistischere weergave van het territorium.10
Deze mimetische imperatief vormt de grondslag waarop de cartografie zichzelf legitimeert, maar is gelijktijdig ook een obstakel voor een
kritische beschouwing van het vak. Het conformisme van de klassieke
cartografie aan één ideaaltype leidt ertoe dat andere zienswijzen worden
genegeerd. Buiten de ‘waarachtige’, ‘objectieve’, ‘actuele’ kaart bestaan
slechts ‘valse’, ‘subjectieve’ en ‘achterhaalde’ anomalieën; interessant wellicht als historische of antropologische casus maar van weinig waarde als
cartografisch object.11
Tegenover deze exclusieve kaartopvatting van het modernisme stelt
Harley een meer pluralistische benadering; een alternatieve geschiedenis
van de kaart in zijn maatschappelijke context die inclusief is ten aanzien
van apocriefe kaartvormen en cartografische tradities.12 Harleys talige be-
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10. In de literatuur treffen
we diverse voorbeelden aan
waarin de grenzen van deze
mimesis zijn verkend. Een
terugkerend gedachte-experiment in dit verband – van Umberto Eco tot Luis Jorges Borges – is de mogelijkheid van
een kaart met schaal 1 op 1,
en de verwarring tussen kaart
en territorium waartoe een
dergelijk cartografisch project
aanleiding zou kunnen geven.
11. Harley (1989, p. 10) schrijft:
“The appeal to the ultimate
scientific map is always the cartographers’ last line of defence
when seeking to deny the social relations that permeate their
technology.”
12. Zie bijvoorbeeld de overzichtswerken die Harley hierover heeft gepubliceerd met
David Woodward.

DE VASTSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

13. Harley is bekritiseerd
vanwege onder meer deze
indeling. Zijn interpretatie zou
moeilijk te rijmen zijn met het
bronmateriaal van Foucault en
voorbijgaan aan verschillende
fundamentele tegenstellingen
tussen diens werk en dat
van Derrida. Jeremy Crampton heeft erop gewezen dat,
mede door diens voortijdige
overlijden, Harleys ideeën
weliswaar onvoldoende uitgewerkt zijn maar niettemin als
baanbrekend kunnen worden
gezien binnen het cartografiediscours ten aanzien van
het denken over de kaart als
sociale constructie (Crampton, 2001).

nadering richt zich daarbij niet alleen op de discursieve regels die bepalen
hoe er over de kaart wordt gesproken en welke objecten wel en niet tot
‘kaarten’ worden gerekend, maar ook op de ingeschreven retoriek van
de projecties zelf. Wanneer kaarten immers niet langer beschouwd worden als een onproblematische representatie van een kenbare werkelijkheid rijst de vraag naar hun communicatieve werking. Wat wordt er door
de kaart ‘gezegd’ en – belangrijker – wat wordt verzwegen? Wat hebben
kaarten te vertellen en aan wie is hun boodschap gericht?
All maps strive to frame their message in the context of an audience. All
maps state an argument about the world and they are propositional in nature. All maps employ the common devices of rhetoric such as invocations
of authority […] and appeals to a potential readership through the use of
colours, decoration, typography, dedications, or written justifications of their
method. Rhetoric may be concealed but it is always present, for there is no
description without performance. The steps in making a map - selection,
omission, simplification, classification, the creation of hierarchies, and ‘symbolization’ - are all inherently rhetorical. (Harley, 1989, p. 11)

Harleys discursieve en tekstuele analyse van het kaartgebruik leggen de
cartografie open als een ‘power-knowledge’-vertoog in Foucaultiaanse
termen. Hierbinnen kan onderscheid gemaakt worden tussen ten minste
twee soorten machtsuitoefening.13 In de eerste plaats, de externe macht
van de kaart: de hoedanigheid waarbij macht wordt uitgeoefend – meestal
via de opdrachtgever – op de kaart of waarin deze gebruikt wordt voor
het beïnvloeden van anderen. De kaart is hier beurtelings het lijdend en
meewerkend voorwerp van macht. Er is sprake van een dominantie die
via de kaart wordt bekrachtigd.
De andere variant betreft de zogenaamde interne macht. De macht die
is ingebed in de kaart als visuele constructie. Hierbij staat vooral het gezag van het cartografisch object centraal. De kaart vormt het feitelijke
onderwerp van de machtsuitoefening. Harley spreekt in dit verband zelfs
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over de kaart als ‘ruimtelijk panopticon’: cartografie als het controlerend
middelpunt waarin macht zich manifesteert. Het is een kleine stap van
survey naar surveillance.
Harleys voorstelling van cartografie als machtsdiscours maakt de kaart
ook bij uitstek politiek. Gold de kaart al langer als het geëigende medium
voor territoriale aanspraken, met de opkomst van het talige, ‘anti-visuele’
(Söderström, 2000) denken heeft de kaart zijn politieke functie geabsorbeerd. Het erkennen van het inherent subjectieve en manipulatieve karakter van kaarten wordt noodzakelijk geacht om weerstand te bieden aan
misbruik (Monmonier, 1991). Het antwoord op de leugenachtigheid van de
kaart is democratisering; alleen door het openbreken van het betekenismonopolie kan zijn ideologische lading worden geneutraliseerd.
De power-turn in de cartografie vindt in dit verband aansluiting bij de
parallelle opkomst van het communicatieve paradigma in de ruimtelijke
planning. Ook hier geldt als uitgangspunt het benaderen van een machtsvrije uitwisseling van ideeën. De functie van de kaart is daarbij meervoudig. In de eerste plaats is de kaart binnen de contouren van het politieke
proces een instrument dat toegang geeft tot kennis en dat de mogelijkheid biedt informatie te ontsluiten, te interpreteren en te delen. De kaart
fungeert in dit verband als hulpmiddel voor partijen om hun belangen
in beeld te brengen.14 Kaarten worden aangevoerd om onderwerpen te
entameren en de effecten van beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken.
Anderzijds is de kaart ook zelf inzet van het politieke proces. De kaart
dient als medium in de onderhandelingen. Hij laat toe om belangen af
te wegen, afspraken vast te leggen en actoren in en uit te sluiten. Via de
kaart worden opgaven geagendeerd en prioriteiten benoemd. In sommige
gevallen – zoals ook de Noordvleugelcasus laat zien – is medezeggenschap zelfs rechtstreeks verbonden aan de productie van de kaart: wie
geen toegang heeft tot het forum waarin de kaart tot stand komt heeft
geen toegang tot het besluitvormingsproces.
In haar studie naar de toepassing van kaarten bij regionale beleidsvorming omschrijft geodetisch onderzoeker Linda Carton deze gebruiksvor-
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2007).
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men als vormen van ‘framing’ (Carton, 2007). Ze maakt hierbij onderscheid tussen drie lenzen: analytisch (gericht op het uiteenleggen van het
probleem); ontwerpmatig (gericht op het verbeelden van oplossingsrichtingen) en negotiatief (gericht op het uitwisselen van standpunten). Carton
stelt vast dat tussen deze verschillende referentiekaders conflicten kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld wanneer het onderhandelingsframe, waarin
het bereiken van een overeenkomst centraal staat, in botsing komt met
het ontwerpframe dat streeft naar zuiverheid en conceptuele samenhang.
Andere critici, zoals Denis Wood, menen dat dergelijke analyses zich te
veel richten op conflicten in het gebruik van de kaart – dan wel het misbruik ervan – terwijl zijn eigenlijke problematiek niet ter discussie wordt
gesteld (Wood, 1993). De kaart wordt, aldus Wood, voorgesteld als drager
van een ideologische inhoud terwijl deze in feite zelf een ideologische
constructie is. Samen met John Fels tracht hij deze constructie te ontleden. Verwijzend naar Ronald Barthes’ theorieën over mythologie stellen
de auteurs dat kaarten een ‘naturaliserende’ werking hebben (Wood & Fels,
1986). Door zijn zelfverklaarde neutraliteit vervreemdt de kaart zich van
de werkelijkheid. Hij creëert vanzelfsprekendheden die niet zondermeer
in termen van waar of onwaar kunnen worden geduid. De ideologie van
de kaart ligt niet besloten in de expliciete politieke uitspraken die ermee
kunnen worden gedaan (grenzen, territoriale claims, zoneringen, etc.),
maar juist in datgene wat niet ter discussie wordt gesteld. In dat wat wordt
voorgesteld als context, als achtergrond, als natuurlijk gegeven.
Het is in hun weergave van de natuur, zo stellen de auteurs, dat kaarten
hun ware natuur prijsgeven (Wood & Fels, 2008). De kaart stelt als natuurlijk voor dat wat in feite cultureel bepaald is en (de)maskeert daarmee zijn
onvermijdelijke vooringenomenheid. Dit maakt de kaart niet bij voorbaat
kansloos of verdacht, maar stelt wel grenzen aan de doelen waarvoor
deze kan worden ingezet. Kaarten zijn voor Wood c.s. non-representatief,
ze hebben het karakter van proposities (Krygier & Wood, 2009). De auteur
lijkt hiermee aan te sturen op een autonome opvatting van cartografie;
een cartografie die niet de uitdrukking vormt van iets anders – een ge-
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representeerde werkelijkheid of de intenties van de maker – maar die
beschouwd dient te worden in zijn eigen termen.
Het accent van de discussie verschuift hiermee andermaal, nu van de
kaart als object naar de praktijk van het kaarten maken: van een study of
maps naar een study of mapping (Crampton, 2009). Het is ditmaal evenwel
niet de techniek van het karteren die centraal staat, maar de inzet van
kaartproductie als kritische methode. De kaart wordt opgevoerd als strategie om de cartografie te bevragen. Om door middel van bijvoorbeeld
contracartografie, kaart-hacking of kunstkaarten de presumpties van de
kaart ter discussie te stellen (Crampton & Krygier, 2006).
Voor verschillende auteurs heeft dergelijke ‘experimentele’ (Thompson,
2009), ‘radicale’ (Mogel & Bhagat, 2007), of ‘urban’ (Dorrian & Hawker, 2002)
cartografie een bevrijdende dimensie. Zo beschrijft Wood hoe artistieke
kaarten – kaarten die hun eigen geloofwaardigheid ter discussie stellen
– in staat zijn zichzelf te ontmaskeren (Wood, 2007). Hij refereert hierbij
wederom aan Barthes die in de mythologisering van de mythe een mogelijkheid ziet om de mythe te ontwapenen. De kaart dient met de kaart te
worden bestreden; hij is gelijktijdig het probleem en de oplossing.
Ook voor landschapsarchitect James Corner is de kaart een belangrijk
instrument. Hij schrijft (1999, p. 216): “[M]apping is perhaps the most formative and creative act of any design process, first disclosing and then staging
the conditions for the emergence of new realities.” Voor Corner is de kaart

een instrument om de mogelijkheden van het territorium te ontvouwen.
Verwijzend naar psychoanalyticus Donald Winnicott beschrijft hij het
maken van kaarten als een spel met de realiteit. Zoals een kind in staat is
binnen de context van het spel de alledaagse werkelijkheid te heruitvinden, zo stelt de kaart de ontwerper in staat een project in het territorium
te concipiëren. De empirische vraag, waarin een categorisch onderscheid
gemaakt wordt tussen reëel en virtueel (“Is dit een echt winkeltje?”; “Ben jij een
echte ridder?”; “Is dit een echte stad?”), wordt buitenspel gezet en er worden
openingen gecreëerd voor nieuwe versies van de werkelijkheid. In plaats
van de werkelijkheid te reduceren, zoals gebruikelijk in planologische re-

63

DE VASTSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

presentaties, gebeurt precies het omgekeerde: “the function of maps is not
to depict but to enable” (Corner, 1999, p. 225).

De kaarten van de Noordvleugel

De kaarten van de Amsterdamse casus vertonen veel van bovenstaande
functies. De beelden van het conferentiedocument zijn gericht op een
intern publiek. Wat niet wil zeggen dat de beelden een vertrouwelijke
status hebben, maar wel dat deze primair bedoeld zijn om gebruikt te
worden binnen de ambtelijke context. Deze context is bepalend voor de
wijze waarop de regio in de kaarten wordt verbeeld en de werking van de
kaartbeelden in institutioneel verband.
De visuele bewerking die plaatsvindt via de kaarten is selectief en normatief. Ze bepaalt welke informatie wordt weergegeven en interpreteert
deze informatie door er, letterlijk, kleuring aan te geven. Bebouwing
wordt rood – of in dit geval zwart en grijs – water blauw, natuur groen,
economische of ecologische clustergebieden worden via pijlen verbonden. Deze grafische operaties hebben ingrijpende gevolgen. De onderlegger die voor de koerskaarten wordt gebruikt, maakt onderscheid tussen
een beperkt aantal legenda-eenheden en legt daarmee de basis voor de
verdere plannen in het document. Voortbouwend op het schema van de
groen-blauwe kaart is de identiteitenkaart vooral een nadere kwalificering
van het ‘groene’ deel van het landschap, zonder dat daarbij wezenlijke
nieuwe informatie over het territorium wordt toegevoegd. De eerdere opmerkingen van Wood en Fels in gedachten, is het bijvoorbeeld opvallend
dat in het kader van landschappelijke kwaliteit de bebouwing van kleine
landelijke kernen in de kaart ontbreekt, het hoogbouwweefsel van Amsterdam Zuidoost en de Westelijke Tuinsteden is weergegeven als massief
stedelijk gebied, en het Vondel-, Rembrandt- en Sloterpark onzichtbaar
zijn als onderdeel van de regionale groenvoorziening.
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Het beperkte detailniveau – ingegeven door de grove schifting van de
groen-blauwe kaart – zorgt ervoor dat de kaartenbeelden een zekere mate
van abstractie verkrijgen. De kaarten lijken in hun eigen werkelijkheid boven het territorium te zweven. Gelijktijdig betekent het ontbreken van detailniveau dat de kaarten zich beter voegen naar besluitvormingsprocessen in de bestuurlijke arena.15 De opgave- en actiekaarten zijn onderdeel
van een beleidstraject dat zich voltrekt buiten de kaart. Het ontbreken van
het binnenstedelijke groen is hiervan illustratief. Omdat de kaarten nadrukkelijk niet als doel hebben zich uit te spreken over interne stedelijke
aangelegenheden zijn de steden in de plattegrond simpelweg uitgevlakt.
Een ander aspect dat in dit opzicht van belang is, is tekenstijl en kleurgebruik. Zoals in het geval van de icoonkaart de verkozen cartooneske
stijl bijdraagt aan het informele karakter van de tekening, zo zijn ook
in de andere kaarten vergelijkbare visuele technieken gehanteerd. Het
lichte kleurgebruik van de identiteitenkaart draagt bij aan het beeld dat
de vastgestelde deelgebieden weliswaar divers zijn, maar gelijktijdig alle
onderdeel vormen van hetzelfde palet. De ijle schakering vijlt de scherpe
kanten van de contrasten tussen de afzonderlijke gebieden en suggereert
gelijktijdig hun compatibiliteit met het stedelijk gebied. Tegen het lichtgrijs van de stedelijke bebouwing lijkt geen van de pasteltinten al te heftig
te contrasteren.
Een derde factor die van belang is, is de tijdshorizon. In het conferentiedocument komen globaal drie termijnen voor waarover de kaartbeelden zich uitspreken. In de eerste plaats zijn er de opgave- en identiteitenkaarten die dienen voor het problematiseren van de actualiteit.
De kaarten formuleren een nul-scenario dat de framing vormt voor de
ruimtelijke opgave. De actiekaarten reageren op deze opgave door het
naar voren schuiven van projecten. Ze maken daarbij gebruik van twee
tijdshorizonten: een lange termijn – Streefbeeld 2040 – van circa twee
generaties waarover slechts in algemene, abstracte begrippen wordt gesproken en een middellange termijn – Actieprogramma 2020 – van één
generatie waarbinnen een aantal concrete projecten wordt voorgesteld als
fundament voor deze visie.
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In de praktijk lijkt de gehanteerde tijdshorizon vooral een instrumentele
functie te hebben. De termijn heeft geen directe relatie met een concrete
planning maar kan gezien worden als een kunstgreep om causale distantie
te creëren. Een interval van 15, 20 of 25 jaar koppelt de besluitvorming
over de toekomstvisie los van het hedendaagse handelingskader en ondersteunt een ‘retoriek van de lange termijn’. Dit maakt de visie niet alleen
minder afrekenbaar – geen van de huidige bestuurders zal in 2040 nog in
functie zijn – maar stelt ook het dagelijks politiek handelen vrij van directe verantwoording in relatie tot de visie.
De kaarten mogen dan door hun abstracte karakter de neiging vertonen
het territorium te versluieren, het is precies deze sluier die als achterdoek
dient voor hun beleidsmatige functie. Hoewel de tekst en titel van het
conferentiedocument expliciet verwijzen naar een herwaardering van de
relatie tussen stad en land, zijn het de kaarten waarin de betekenisverandering van het landschap gestalte krijgt. De inzet van het ontwerp is er
in dit geval niet op gericht om nieuwe oplossingen of interventies voor
te stellen, maar een landschappelijk kader te ontwerpen om projecten te
kunnen laten landen. De kaartbeelden spiegelen een virtuele realiteit voor
waarin de stad-achterlandverhoudingen zijn herschreven en faciliteren
daarmee de agenda van het Noordvleugeloverleg.

Uitwerkingscases

Het conferentiedocument voor het Noordvleugeloverleg laat zien hoe de
productie van cartografische of ontwerpmatige beelden in een institutionele context de gedachten- en besluitvorming over de regio begeleidt.
De tekeningen gaan daarbij een interactie aan met het beleidsproces. Ze
zijn niet slechts illustraties – zoals op een bepaald moment door de beleidsmakers zelf wordt gesuggereerd –, maar spelen een actieve rol bij de
beleidsvorming. Zoals het voorbeeld van de icoonkaart duidelijk maakt,
blijkt een deel van het ruimtelijk debat via de kaart te kunnen worden
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gevoerd. De kaart ontstijgt hier het niveau van de weergave en wordt een
belichaming van de beoogde consensus. Het ontwerp stelt vast hoe de regio gedefinieerd wordt, wat de opgave is, welke spelers partij zijn (en welke niet) en accommodeert hun – al dan niet – uiteenlopende opvattingen.

Ontwerpatelier Brabantstad

De Noordvleugelcasus vertoont in dit verband parallellen met Brabantstad. Een samenwerkingsverband tussen de steden Breda, Tilburg, Den
Bosch, Eindhoven en Helmond, dat vanaf 2001 als formule dient voor
het opzetten van gezamenlijke projecten. In 2006-2007 wordt onder begeleiding van bureau Bosch Slabbers een ontwerpende verkenning gedaan naar de mogelijkheid van het uitbouwen van deze stedenband naar
een regionale strategie. Eén van de doelen van de studie is om aansluiting
te zoeken met het provinciale landschap en in te spelen op het ruimtelijke
potentieel dat historisch verankerd ligt in het buitengebied.
De verstedelijking van de Brabantse zandgronden kan in de geschiedenis gezien worden als het product van een complex aan maatschappelijke
factoren; van industrialisatie, landbouwhervormingen en kerkelijke structuren, ingebed in een bestuurscultuur met een ambivalente houding ten
opzichte van de moderniteit. Het landschap dat hieruit – mede onder
invloed van jarenlang beleid gericht op ‘gebundelde deconcentratie’ – is
gevormd wordt gekenmerkt door een verstedelijkingsprofiel waarin, volgens een populair gezegde, de dorpen geen dorpen meer zijn en de steden
maar geen steden willen worden.
Het opschalen van de interstedelijke samenwerking naar het niveau van
de regio vormt een impliciete erkenning van het feit dat de economische
kracht die het vertrekpunt vormt voor Brabantstad voor een belangrijk
deel besloten ligt in het landelijk gebied (Bosch Slabbers, 2007, p. 45). De
inzet van het atelier is het ombouwen van een model dat vooral in gebruik is als lobby- en bestuurlijk samenwerkingsvehikel tot een inclusief
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16. Onderdeel hiervan is
schetsoefening waarin betrokken partijen gevraagd wordt
de opbouw van het Brabantse
landschap schematisch te verbeelden. De exercitie, welke
een variëteit aan pictogrammen oplevert, roept associaties op met de icoonkaart uit
het eerdergenoemde Amsterdamse voorbeeld, ditmaal bij
wijze van gimmick daadwerkelijk op bierviltjes uitgevoerd.
17. Het werk wordt hiertoe
onder meer gekanteld en uitgebreid met extra lijnen.

concept dat de basis zou kunnen vormen voor een provinciebrede strategie. Dit inclusieve concept wordt door de ontwerpers de Mozaïekmetropool
gedoopt.
De Mozaïekmetropool heeft met de eerdere Noordvleugelcasus gemeen, naast de typische metropoolretoriek, dat het beide pogingen vormen om het landschap te mobiliseren als een integrerend kader voor beleidsvorming. Belangrijk aspect van de ontwerpexercitie is de uitvinding
van een ruimtelijk concept dat via het landschap verbinding legt tussen de
steden en dorpen.16 Leidmotief daarbij is de figuur van de mozaïek, welke
emblematisch wordt geacht voor de ruimtelijke structuur van Brabant.
Het mozaïek biedt daarbij zowel compositorische als organisatorische
aanknopingspunten. Het voorziet in een overstijgend beeld dat samenhang verschaft aan een bestaande structuur, welke evengoed als gefragmenteerd zou kunnen worden gelezen, en positioneert de vijf Brabantse
steden in een schema dat verbinding zoekt met het landelijk gebied maar
gelijktijdig ruimte laat voor zelfstandige ontwikkeling.
In de loop van het traject wordt de mozaïekanalogie uitgebouwd van
een conceptuele naar een visueel-ruimtelijke metafoor. Hiertoe wordt
vrijelijk associatief een relatie gelegd met het oeuvre van kunstenaar Piet
Mondriaan, wiens latere abstracte werk als referentie dient voor de fragmentatie van het Brabantse landschap. Bijzondere aandacht gaat daarbij
uit naar het werk Compositie 6 (1914) dat met enige inbeeldingskracht – en
de nodige grafische manipulatie – een oppervlakkige gelijkenis met de
kaart van Noord-Brabant lijkt te vertonen.17 Met het vervormde schilderij
als onderlegger, ingekleurd volgens de topografische legenda, ontstaat
een curieuze hybride van cartografische en kubistische representatie.
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Huidig Brabant

Bourgondisch Brabant

Belangrijker echter dan de wijze waarop het kunstwerk tot logo van de
regio wordt gekneed, is de manier waarop het schema het debat over de
regionale ontwikkeling lijkt te ondersteunen. Het raamwerk laat toe om
via de aanpassing van individuele vlakken een suggestie van intensiteit,
dynamiek en dichtheid te creëren: hoe scherper afgetekend de verschillende vormen van ruimtegebruik, hoe sterker het mozaïek als model voor
het landschap functioneert.
Kenmerkend voor de ontwerpoefening is dat deze zich vooral concentreert op het verkennen van ontwikkelingsambities. Het document stelt:
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Mozaïekmetropool Brabantstad (2006-2007)
Bosch Slabbers
Voor de Mozaïekmetropool
Brabantstad worden door het
atelier drie ontwikkelingsperspectieven geschetst met een
oplopende dynamiek. Elk perspectief wordt geïllustreerd
met een visueel embleem en
een kaartbeeld, waarin de omgeschreven dynamiek wordt
gerelateerd aan een ruimte-
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Bruisend Brabant

Booming Brabant

lijke uitwerking. Hoewel de
kaartbeelden een grotere
topografische herkenbaarheid
oproepen dan de Mondriaan-variaties, zijn beide series
beelden sterk schematisch van
karakter. Dit abstractieniveau
sluit aan bij de functie van de
kaarten in institutioneel verband. Het ontwerp faciliteert
een discussie over ontwikkelingsambities en groeisnelheden, veeleer dan over concrete projecten.

“BrabantStad heeft niet één toekomst, er zijn meerdere toekomsten denkbaar en
het uiteindelijke resultaat zal sterk bepaald worden door de ambities van hen die
er aan werken. Dat is niet alleen de overheid, dat zijn ook het bedrijfsleven, culturele instellingen, maatschappelijke partners […]”(Bosch Slabbers, 2007, p. 3).

In plaats van een integrale visie worden een drietal snelheden benoemd
waarmee de ‘mozaïekmetropool’ zich in de toekomst kan ontwikkelen.
De snelheden variëren van Bourgondisch Brabant (behoudend, inzettend op
traditie), via Bruisend Brabant (ontwikkelingsgericht, maar ‘met oog voor
bestaande waarden’), tot Booming Brabant (ambitieus, ‘met de blik op de
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wereld’). Elke versnelling betekent een verdere verzadiging de kleuren
van het mozaïek en een verscherping van het contrast tussen de vlakken.
Het resultaat van de oefening is een flexibel raamwerk dat plaats biedt
aan verschillende beleidskeuzes. Het mozaïek fungeert daarbij als kritiekloze metafoor die enerzijds de gewenste samenhang tussen de steden en
het buitengebied verbeeldt en anderzijds ruimte laat voor uiteenlopende
ambities. Deze visuele retoriek van ‘eenheid in verscheidenheid’ is niet
per se origineel, maar lijkt wel betrekkelijk effectief binnen bestuurlijke
condities van de Brabantse context.

Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek

De procesmatige rol van het ontwerp beperkt zich niet alleen tot het genereren van inclusieve landschappelijke concepten als basis voor beleid.
Vaak ook wordt het ontwerp ingezet als instrument dat het besluitvormingsproces over de ruimte ondersteunt. Voorbeeld hiervan is de planvorming rond de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (2006) in
de aanloop naar een bestuurlijk convenant over de ontwikkeling van het
gebied tussen Amsterdam en Leiden. De plannen voor de gebiedsuitwerking zijn vervaardigd door ontwerpbureau MUST dat hiervoor een
variant op zijn zogeheten ‘matrixmethode’ hanteert (cf. Veldhuis, 2003). De
methode bestaat uit verschillende stappen die, al naar gelang de opdracht,
geheel of gedeeltelijk worden doorlopen. In het geval van de Haarlemmermeer-Bollenstreek kunnen daarbij grofweg vijf fasen worden onderscheiden.18
Als eerste vindt een regionale verkenning plaats welke moet leiden tot
een beter begrip van de opgave. Deze verkenning bestaat uit het inventariseren en documenteren van ruimtelijke vraagstukken gerelateerd aan
specifieke beleidsterreinen. De vraagstukken worden uitgewerkt in thematische deelkaarten over onder meer waterproblematiek, de woningbouwopgave, ecologische, cultuurhistorische en infrastructurele kwesties.

71

18. Interview R. Broesi, 15 november 2007, Amsterdam

DE VASTSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

Gebiedsuitwerking
HaarlemmermeerBollenstreek (2006)
MUST
De basis van het ontwerpproces wordt gelegd met het in
kaart brengen van bestaande beleidscontouren. Deze
inventarisatie mondt uit in
een beeld dat toepasselijk de
‘restrictiekaart’ wordt gedoopt. De restrictiekaart is
een hybride representatie van
verschillende planologische
belemmeringen, maar heeft
binnen de context van het
planvormingsproces
vooral
als functie om de geldigheid
van bestaande kaders te bevestigen zodat deze later in
het traject niet opnieuw ter
discussie behoeven te worden
gesteld.

restrictiekaart

Naast sectorale claims worden in dit stadium ook restrictieve randvoorwaarden omschreven, voorkomend uit vigerend beleid, aanwezige bestemmingen of praktische bezwaren zoals bodemgesteldheid.
Het resultaat is een kaartenboek waarin de condities voor planvorming
zijn vastgelegd. Uit deze atlas worden de zogenaamde ‘bouwstenen’ gevormd welke de basis vormen voor het verdere traject. De bouwstenen
zijn ruimtelijke uitgangspunten gerelateerd aan de beschreven opgaven,
randvoorwaarden en ambities, ze vormen de programmatische eenheden
van waaruit ontwikkelingsscenario’s kunnen worden samengesteld.
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Gebiedsuitwerking
HaarlemmermeerBollenstreek (2006)
MUST
De perspectieven uit het
bouwstenen-document krijgen als aanduiding: Kavels en
Landerijen (particulier initiatief,
cultuurbevestigend); Collagelandschap (particulier initiatief,
cultuurmakend); Dorp en regio
(ondernemende
overheid,
cultuurbevestigend);
Meer,
stad en land (ondernemende
overheid, cultuurmakend). Ze
spannen een speelveld op van
ideologische uitersten waaruit
vervolgens individuele elementen kunnen worden overgenomen in een bestuurlijk
compromis.
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Hoewel de bouwstenen naar voren geschoven worden als neutrale componenten, kunnen ze gebruikt worden om modellen te ontwikkelen die
uitdrukking geven aan politieke keuzes. In het geval van de Haarlemmermeer-Bollenstreek worden in dit kader een viertal perspectieven opgesteld. “Elk perspectief geeft een andere invulling van de vertrekpunten die in
het werkdocument Bouwstenen zijn gedefinieerd. Daarbij geeft elk perspectief
invulling aan alle thema’s (o.a. water, groen, infrastructuur), maar ze vinden in elk
perspectief een ander evenwicht.” (PNH/PZH, 2006, p. 6)

De perspectieven onderscheiden zich door hun respectievelijk progressieve dan wel conservatieve karakter en hun afhankelijkheid van publiek
versus privaat initiatief. Ze vormen zogezegd geen eindbeelden waaruit
gekozen moet worden, maar een “hulpmiddel voor de discussie over de toekomst van het gebied” (ibid., p. 12).
Deze discussie neemt de vorm aan van werkconferenties met overheden, marktpartijen en maatschappelijke actoren en is erop gericht te
komen tot een definitieve set uitgangspunten welke als basis wordt gehanteerd voor een uiteindelijk ontwerp. Het ontwerp dat hieruit wordt
vervaardigd is geen amalgaam van de vier eerdere modellen maar een uitwerking van de consensus die is bereikt naar aanleiding van de discussie.
Het ontwerp is voorts geen blauwdruk voor toekomstige ontwikkelingen,
maar een kaart die uitdrukking geeft aan de overeengekomen afspraken:
een beeld dat specifiek genoeg is om als wenkend perspectief te kunnen
dienen maar waaruit gelijktijdig een meer generieke visie gedestilleerd kan
worden als bijlage voor het bestuurlijk convenant.
De manier van werken rond de gebiedsuitwerking is geënt op een procesbenadering. Het ontwerp ontwikkelt zich parallel aan het bestuurlijke
traject en vormt hiervan de ruimtelijke spiegel. De kaarten documenteren
verschillende stadia van overleg en besluitvorming, waarbij ieder deelproduct input is voor een nieuwe fase. Gedurende het traject worden
de relevante condities uitgetekend en vastgelegd: eerst de opgaven en de
ambities, dan de ruimtelijke randvoorwaarden en de beleidsmatige kaders,
daaruit volgen de bouwstenen waarna politieke keuzes worden gemaakt.
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Na iedere twee passen voorwaarts nemen de ontwerpers een stap terug.
Het ontwerpproces pendelt daarbij steeds tussen de productie van enerzijds relatief neutrale en anderzijds politiek geladen beelden. De bouwstenen zijn quasiobjectief maar worden gebruikt om discussiescenario’s
te vormen, uit de discussie worden vervolgens nieuwe bouwstenen afgeleid die de basis vormen voor het ontwerp. Door het tussentijds ‘vastklikken’ van de overeengekomen uitgangspunten faciliteert het ontwerp een
getrapt beleidsproces en uitgestelde besluitvorming (cf. Suurenbroek & Pais
do Amaral, 2010). De gebiedsuitwerking is de neerslag van het convenant
in wording.
De Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek heeft met het
conferentiedocument van de Noordvleugel gemeen dat ze het bestuurlijke proces op de voet volgt. Verschil met de koerskaarten is dat waar de
koerskaarten primair documenterend blijven, de gebiedsuitwerking geleidelijk aan stappen zet richting een mogelijke visie. Leidend, ook in het
laatste geval, blijft evenwel de ruimte die overblijft binnen eerder vastgestelde kaders. Het ontwerp vertrekt niet vanuit de mogelijkheden, maar
vanuit de beperking, en tast binnen deze vastgestelde beperkingen de politieke bewegingsvrijheid af.

Conclusie

De inzet van regionaal ontwerp in de Nederlandse context staat niet zelden in dienst van een institutionele vraag. Deze vraag kan betrekking hebben op een behoefte aan bestuurlijke consensus; de afstemming van de
belangen, claims en opvattingen van betrokken actoren; of het in kaart
brengen van politieke speelruimte. De strategieën die hiervoor worden
aangewend zijn divers. Een ontwerp kan bijvoorbeeld voorzichtig manoeuvreren langs hete hangijzers, om ten slotte een controversevrij, maar
betrekkelijk steriel, compromis te produceren. De planvorming stevent
dan af op de kleinste gemene deler en onthoudt zich van inhoudelijk
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commentaar. Een dergelijke manier van ontwerpen levert doorgaans weinig concrete uitvoeringsmaatregelen op, maar kan werken om het vertrouwen te versterken dat nodig is om op een later moment tegenstellingen te overbruggen.
Een andere mogelijkheid is een meer kaderscheppende benadering.
Door stap voor stap talige beleidsclaims om te zetten in ruimtelijke representaties wordt de handelingsruimte verkend die resteert te midden
van ingenomen posities. Dit proces begint met het vaststellen van de
gezamenlijke uitgangsituatie – het nul-scenario, zoals in geval van het
Noordvleugeldocument – en kan gevolgd worden door het successievelijk inventariseren en documenteren van randvoorwaarden, zoals sectorale opgaven of op verschillende niveaus vastgesteld beleid. Een project
zoals de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek laat zien hoe
deze manier van werken bouwstenen levert voor het opstellen van discussiescenario’s waarbinnen onderhandeld kan worden zonder buiten de
krijtlijnen te treden van elders overeengekomen afspraken. Het ontwerp
toont de impact van de randvoorwaarden en laat de complementariteit
zien van ogenschijnlijk tegenstrijdige ruimteclaims. Te midden van deze
bepalingen verkent het ontwerp zijn eigen speelveld: pragmatisch, consensusgedreven en bovenal beleidsvolgend.
Een derde variant is de strategie zoals deze besloten ligt in het voorbeeld
van Brabantstad. Deze ontwerpen blijken sterk in het genereren van verbindende concepten; bezweringsformules die in staat zijn politieke tegenstellingen te overstijgen. Waar in de kaarten van de Noordvleugel wordt
gekoerst op de ruimtelijke samenhang van het ‘metropolitane’ landschap
en op de complementariteit van achterland en stedelijk gebied, zet de mozaïekmetafoor van Brabantstad in op het cultiveren van contrasten. De
werking van de ontwerpen vertoont echter principiële overeenkomsten.
Zo schuiven beide projecten het landschap naar voren als integrerend kader voor de regionale strategie. Hetzij als impressionistisch tapijt waarop
projecten worden geprojecteerd, hetzij als open raamwerk waarbinnen
ontwikkelingsambities kunnen worden ingekleurd. In plaats van contras-
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terende belangen uit te onderhandelen wordt een open concept geformuleerd dat deze verschillende uitgangspunten kan accommoderen.
Het feit dat het mozaïek als ruimtelijke figuur niet exclusief toepasbaar
is op de Brabantse situatie doet hier op zichzelf weinig aan af. Het mozaïek is een genereus concept dat de eenheden waarin een landschap wordt
gelezen laat samenvallen met de schaal waarop dit kan worden bewerkt.
De vergelijking dringt zich in dit verband op met het concept van de Tapijtmetropool welke Willem Jan Neutelings in 1990 introduceerde voor de
Haagse periferie (Heynen, 1990).
Neutelings presenteert een blik op de Randstad wars van alle krampachtige
en benepen pogingen om haar te controleren. De bonte fragmentatie is niet
het probleem maar de oplossing en kan in een mozaïekachtige orde van het
fragment – het tapijt – gecultiveerd worden en uitgroeien tot het vernetwerkte equivalent van de metropolitane cultuur: anders ingeschaald, anders
verweven. [...] Ontwerp wordt de kunst van de acceptatie, het retroactieve
manifest, de apologetica van wat ís. De blik die dit mogelijk maakt is landschappelijk, licht opgewonden maar in wezen gelaten. De opnamecapaciteit
van het voorgespiegelde landschap is virtueel onbegrensd: meer is beter,
dichter is spannender, is meervoudiger, is stedelijker. (Dehaene et al., 2010,
pp. 94, 99)

De tapijtmetropool van Neutelings maakt ook een verschil duidelijk tussen de Brabantse en de Amsterdamse casus. Waar in de Noordvleugel de
landschappelijke eenheden (‘identiteiten’) vooral dienen als beleidsmatige
enveloppen, valt in het geval van Brabantstad de schaal van het mozaïek
samen met de korrel waarin het landschap wordt bewerkt. De ontwikkelingsstrategie van het mozaïek is een strategie van verdichting. Een strategie die lijkt aan te sluiten bij de ontwikkelingsagenda van de verschillende
steden uit het samenwerkingsverband en die bovendien een politieke afweging veronderstelt. Deze afweging is aan de voorstelling onttrokken en
vormt de stilzwijgende premisse van waaruit het beeld tot stand komt.
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Een terugkerend thema in dit verband dat in elk van de drie cases naar
voren komt is de notie van audience. Söderström heeft eerder erop gewezen dat er een verschil gemaakt kan worden tussen de uitwerking van een
visuele representatie op degenen die ermee werken (de interne werking)
en het effect richting degenen aan wie de representatie wordt getoond
(de externe werking) (Söderström, 1996). Waar de eerste variant betrekking
heeft op cognitieve procedures van selectie, schematisering en synthese,
die noodzakelijk zijn om de complexiteit van de realiteit te bevatten, staat
de tweede in het teken van een vorm van visuele bewijsvoering – in Söderströms termen: ‘administration of proof ’. Deze bewijsvoering is in
de besproken voorbeelden overwegend bureaucratisch van aard. De ontwerpen beperken zich veelal tot het vastleggen van beleidsmatige gegevenheden, zoals begrenzingen, randvoorwaarden en uitgangspunten. Het
is echter ook denkbaar dat een ontwerp een meer speculatieve positie inneemt en een voorschot neemt op een mogelijke toekomstige werkelijkheid. We zien hiervan de kiemen in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek en de schetsoefening voor Brabantstad. We spreken in
deze gevallen wellicht niet uitsluitend van een vaststellend ontwerp, maar
ook van een voorstelling en, mogelijk, van een voorstel.
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De voorstellende werking van het ontwerp

Wellicht de meest evidente werking van ontwerpen in planvormingsprocessen is gelegen in hun vermogen om voorstellingen te maken van de
toekomst. Op de regionale schaal gaat het genereren van dergelijke visionaire beelden vaak hand in hand met het uitstippelen van een route hoe
deze voorgestelde situatie zou kunnen worden bereikt. Deze combinatie
maakt ontwerpen op twee manieren onderwerp van het publieke debat.
In de eerste plaats omdat ze de wenselijkheid van de voorgestelde toekomst ter discussie stellen (“Is dit wat we willen?”) en ten tweede omdat ze
keuzes maken ten aanzien van de inrichting van de samenleving die nodig
is om deze toekomst te benaderen (“…En wat hebben we daarvoor over?”).
Elke voorstelling van de toekomst sluit andere toekomsten uit. Ze
veronderstelt andere prioriteiten, een andere inzet van middelen en een
andere verdeling van macht. In dit hoofdstuk onderzoeken we de doorwerking van deze onderliggende stellingnames in het regionale ontwerp.
Aan de hand van verschillende projecten verkennen we hoe in ontwerpen
ideologische en culturele vooringenomenheden tot uitdrukking komen
en welk ontwerpmatig instrumentarium hierbij wordt aangewend. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het fenomeen ‘scenario’ en de betekenis
hiervan voor de hedendaagse bovenlokale planvormingspraktijk.

Casus: Bouwen voor Waterland

Het is het voorjaar van 2000 wanneer de provincie Noord-Holland start
met de voorbereidingen voor een nieuw streekplan voor het zuidelijke
deel van de provincie. Onderdeel van dit gebied is de regio Waterland, een
arcadisch laagland dat zich uitstrekt van de zoom van de Amsterdamse
ringweg A10 in noordelijke richting tot aan Hoorn en Heerhugowaard.
Waterland staat te boek als een typisch Hollands landschap; een gebied
van veenweiden en droogmakerijen, met historische watergangen, stolp-

79

DE VOORSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

1. Met uitzondering van de gemeenten Edam-Volendam en
Purmerend die wel onderdeel
zijn van de streekplanuitwerking maar uit het Nationaal
Landschap zijn ‘geknipt’. Laag
Holland omvat daarnaast, in
aanvulling op het gebied waarop de streekplanuitwerking
betrekking heeft, ook nog
de gemeenten Schermer en
Graft-De Rijp, alsmede landelijke delen van de gemeenten
Zaanstad, Uitgeest, Castricum,
Heiloo en Koggenland.
2. Te weten de Stelling van
Amsterdam en de Beemster.
3. Interview H. Meijdam, 8
april 2008, Heerhugowaard

boerderijen en monumentale kernen zoals Monnickendam, Marken en
Broek in Waterland. De regio valt voor een groot deel samen met het Nationaal Landschap Laag Holland1, omvat ruim 6.000 hectare beschermd
natuurgebied en niet minder dan twee UNESCO werelderfgoedsites.2
Waterland wordt hiermee niet alleen tot een van de meest waardevolle
cultuurlandschappen van Nederland gerekend, het gebied vervult ook
een belangrijke recreatieve en toeristische functie voor de Noordvleugel
van de Randstad.
Onderdeel van het streekplan is een geplande bouwopgave voor de periode 2000-2020 van in totaal 13.000 woningen (PNH, 2003a, p. 61). Deze
doelstelling is een afgeleide van de opgave die gedefinieerd is voor de
Noordvleugel en hangt voor een belangrijk deel samen met de groei van
de regio Amsterdam. De opgave voor Waterland valt uiteen in twee delen,
te weten een reeds voorziene plancapaciteit van 7.000 en een volume van
6.000 woningen dat nog een plaats dient te krijgen. Voor dit laatste deel
wordt gekozen voor een oplossing waarbij circa 3.000 woningen worden
ingepast in bestaande kernen, volgens de strategie van het Intensiveren,
Combineren en Transformeren (ICT), en de andere helft wordt uitgelegd
buiten de bestaande bebouwingscontouren in het landelijk gebied.
Hoewel de opgave omkleed is met argumenten omtrent regionale woningbehoefte (bouwen voor de eigen bevolking) en leefbaarheid in het
landelijk gebied, ligt het bouwen in de regio gevoelig vanwege de cultuurhistorische en ecologische waarden van de streek. Reeds tijdens de
voorbereiding van het streekplan ontstaan maatschappelijke en politieke
discussies over de wenselijkheid en haalbaarheid van een woningbouwprogramma in de geplande omvang, in het bijzonder voor wat betreft de
nieuwe uitleggebieden. Om de voortgang van de besluitvorming rond het
streekplan als geheel niet te verstoren wordt de nadere detaillering van de
uitleglocaties om deze reden overgeheveld naar een streekplanuitwerking,
uit te voeren na vaststelling van het streekplanbesluit.3
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Dit leidt ertoe dat in december 2003 het provinciebestuur het deelproject Waterlands Wonen formeel aanwijst als sleutelproject voor het uitwerkingsplan:
Om recht te doen aan de kwaliteiten én de dynamiek zet de provincie in op
‘behoud door ontwikkeling’.[4] Vanuit de waarden wordt gekeken naar wat er
wel mogelijk is, in plaats van het gebied ‘op slot’ te zetten. Deze strategie doet
recht aan de waarde van het gebied en stimuleert het bouwen met kwaliteit,
gebaseerd op de regionale identiteit. Er moeten woningbouwlocaties komen
die de kwaliteiten van het landschap versterken, met een uiterlijke verschijningsvorm die past bij de identiteit: het ‘Waterlands Wonen’. (PNH, 2003b)

Voor het deel van de woningen dat buiten de bestaande kernen een plaats
moet krijgen benoemt de provincie vooraf vier zoeklocaties.5 Een tweetal
extern uit te voeren sociaal-culturele6 en cultuurhistorische verkenningen
moet uitwijzen welke van deze – dan wel aanvullende – locaties geschikt
zijn voor inpassing van de circa 3.000 woningen en welke randvoorwaarden nodig zijn om te zorgen dat de nieuwbouw past binnen de gewenste
beeldkwaliteit voor het gebied.
Voor de uitwerking van de cultuurhistorische verkenning wordt het
Amsterdamse ontwerpbureau La4sale (Landscape Architects for SALE)
aangetrokken. La4sale is in aanloop naar de streekplanuitwerking enkele
malen eerder betrokken geweest bij ontwerpverkenningen voor de provincie, waaronder de studies Identiteit Noord-Holland Zuid (2001) en het
Kleine Kernen Kookboek (2002).
In het oeuvre van het bureau is een zoektocht herkenbaar naar de mogelijkheid van landschappelijk bouwen; een omgang met ruimtelijke ontwikkeling die kwaliteit zou kunnen toevoegen aan het landschap in plaats
van hierop roofbouw te plegen. De gangbare, veelal defensieve, houding
van planners en beleidsmakers ten aanzien van ontwikkelingen in het buitengebied, leidt er volgens het bureau toe dat aandacht verschuift naar
kwantitatieve sturing – het beperken van verliezen – terwijl juist behoefte
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4. Het is goed om te vermelden dat hier sprake is van een
specifieke interpretatie van de
Belvederepremisse. De parafrase wekt de suggestie dat
de ontwikkelingsgerichte benadering van het beleid erop
neerkomt dat behoud van
(landschappelijk) erfgoed alleen gefinancierd kan worden
door ruimtelijke ontwikkelingen elders. Een dergelijke knip
tussen behoud- en ontwikkelingsprocessen is echter juist
het tegenovergestelde van
wat Belvedere beoogt.
5. Dit zijn de Lange Weeren,
Purmer-Zuid, Zuidoostbeemster en de Zuidpolder. Van
deze plekken is de Zuidpolder reeds als bouwlocatie
bestemd.
6. De sociaal-culturele verkenning vindt plaats door PRIMO
Noord-Holland (PRIMO nh,
2004).
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7. Geografen Bouke van Gorp
en Hans Renes hebben er
overigens op gewezen dat het
plan van La4sale op verschillende punten tekortschiet in
zijn analyse van de historische patronen en processen
door selectief gebruik van
historisch kaartmateriaal (van
Gorp & Renes, 2008).

zou zijn aan het scheppen van ruimte voor kwaliteit. De aantasting van
landschap onder invloed van bebouwing komt aldus de ontwerpers niet
voort uit het bouwen an sich, maar uit veronachtzaming van de relatie tussen de bebouwing en haar omgeving: het bouwen is niet het probleem,
maar de kwaliteit, de schaal, de locaties en het tempo waarin dit gebeurt.
Ook in de studie voor Waterland zet La4sale in op het verkennen van
deze vorm van ‘bouwen zonder verstedelijking’ (La4sale, 2004). In plaats
van zich te richten op de vier zoeklocaties, herdefinieert het bureau zijn
opdracht tot een onderzoek naar de opnamecapaciteit van het gebied.
Uitgangspunt voor de ontwerpers is dat de strategie van het steeds opnieuw toevoegen van uitbreidingen aan de rand van bestaande kernen tot
afkalving van het landschap en de landschappelijke kwaliteit leidt.
Zogenaamde ‘witte schimmel’ en andere sluipenderwijs plaatsvindende
verstedelijking die het gevolg zijn van restrictief beleid, tasten op den
duur het open gebied dermate aan dat het kind met het badwater dreigt te
worden weggespoeld. De ontwerpers stellen daarom een radicale breuk
voor met het zogenaamde ‘behoud door opoffering’-regime en opteren
voor een nieuwe, progressieve benadering. Deze benadering bestaat erin
allereerst een analyse te maken van wat onder de eigenheid van het Waterlandse landschap kan worden verstaan. Gebruikmakend van veldwerk
en historische kaarten vindt een inventarisatie plaats waarbij landschappelijke eenheden en bebouwingstructuren worden geïdentificeerd. De elementen worden georganiseerd op grond van familiaire overeenkomsten
waarbij termen als Eilandenrijk, Dijkdorp, Burgergrid en Slotenland worden
gemunt om verschillen en gelijkenissen te duiden. Het resultaat is een
taxonomie van landschaps- en bebouwingstypologieën die de basis vormt
voor het inschrijven van het plan in het regionale DNA.7
De volgende stap is het mobiliseren van deze ruimtelijke identiteitsdragers voor de inpassing van het nieuwe woningbouwprogramma. De
ontwerpers onderzoeken of en, zo ja, waar in de regio opnamecapaciteit
aanwezig is en op welke wijze deze kan worden aangesproken zonder
concessies te doen aan de eigenheid van het bestaande weefsel. De werk-
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Bouwen voor Waterland
(2004)
La4sale
Identiteitseenheden met hun
bebouwingsstructuren en families van dorpen.
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8. Interview P. Godefroy, 13 februari 2008, Amsterdam

wijze hierbij is om voor alle dorpen in het gebied de uitbreidingsmogelijkheden te schetsen aan de hand van het geïsoleerde ‘genetisch materiaal’.
Dat wil zeggen, de bebouwingsvormen, typologieën en structuren die in
de initiële verkenning zijn geïdentificeerd.
Het betoog dat hierbij wordt opgebouwd pleit voor het atomiseren
van het woningbouwprogramma door middel van een omvangrijke serie kleinkorrelige interventies die ogenschijnlijk onzichtbaar oplossen in
het landschap. Het totaal aan bruikbare percelen levert per saldo een bebouwbaar areaal op met een aanzienlijke overmaat ten opzichte van de
gestelde woningbouwopgave. De microingrepen leggen een onvermoede
capaciteit in het gebied bloot die zelfs groter is dan de optelsom van de
oorspronkelijk gedefinieerde zoeklocaties. Voor de inpassing van het ‘gezochte’ volume van 3.000 uitlegkavels blijken in het landschap nog ruim
9.000 potentiele locaties voor handen.
Hoewel de aanduiding ‘potentiële bouwplankaart’ anders doet vermoeden, benadrukken de makers dat hun ontwerp geen plan is maar een strategie.8 Dit onderscheid is van belang daar het ontwerp niet zou anticiperen op een eindsituatie, maar veeleer een traject uitzet als leidraad voor
ontwikkelingen. Het ontwerp stelt niet voor om morgen negen-, zes-,
of drieduizend kavels – of welk aantal dan ook – voor woningbouw te
bestemmen, maar om de ontwikkelbare locaties te beschouwen als de
latente capaciteit van het gebied. Door de ‘voorraad’ van mogelijke percelen gedoseerd aan te spreken op basis van een reële vraag moet een meer
ontspannen vorm van ontwikkelen ontstaan waarin oog is voor ruimtelijke kwaliteit.
La4sale gaat er vanuit dat het ontsluiten van een substantiële overmaat
aan potentiële locaties zal leiden tot een verschuiving in de regionale
productieverhoudingen. Waar in de huidige situatie de grondmarkt in de
greep is van een klein aantal institutionele spelers zal deze onder invloed
van de voorgestelde dispersiestrategie ontsloten worden voor nieuwe
groepen actoren, zo is de veronderstelling. De stijging van het locatiepotentieel maakt speculatie minder interessant waarmee planontwikkeling
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toegankelijk wordt voor kleinere partijen. De verwachting is dat deze betrokkenheid van particuliere opdrachtgevers tot een betere inbedding van
de woningbouw zal leiden en bijdraagt aan de diversiteit en beeldkwaliteit.
Bijkomend effect van de gehanteerde grondpolitiek is de mogelijkheid
tot decentrale sturing. De markt verschuift van een aanbod- naar een
vraagsysteem, waardoor lokale overheden niet langer in de tang zitten
van financiële belangen en kwantitatieve woningbouwdoelstellingen. De
overmaat moet gemeenten uitrusten met een strategische reserve waardoor deze minder afhankelijk zijn van door commerciële partijen ingenomen posities. Deze onderhandelingsruimte kan vervolgens worden
aangewend bij het afdwingen van kwalitatieve kaders bij individuele projecten.
De ontwerpverkenning landt in goede aarde bij het provinciebestuur,
die de ideeën uit de studie overneemt in zijn uitwerkingsplan. Gelijktijdig
stuit de aanpak van Bouwen voor Waterland ook op grote weerstand bij
verschillende belangengroepen, die in het toelaten van verspreide bebouwing buiten de stringente ‘rode contouren’ rond bestaande kernen het
openen van een planologische doos van Pandora voorzien (Dusseldorp,
2007). Voornaamste kritiekpunt van de tegenstanders is de inschatting die
de ontwerpverkenning maakt ten aanzien van de institutionele capaciteit
van het gebied, met name daar waar het de rol van lokale overheden betreft. Dit verschil in opvatting wordt manifest wanneer de benadering uit
Bouwen voor Waterland wordt afgezet tegen een ander planvoorstel dat
in dezelfde periode voor de regio opgang maakt: Purmer-Meer (2005-2008)
(Appelman & Visser, 2008).
Dit plan, dat vervaardigd is buiten de context van een concrete opdracht,
schuift droogmakerij de Purmer naar voren als duurzame oplossing voor
het regionale woningbouwvraagstuk. Aanhakend bij de reeds aanwezige
ontwikkelingen ten oosten van Purmerend stelt het ontwerp voor om de
polder in te richten als bufferlocatie voor woningbouw en waterberging.
Vormgegeven als drie kernen met een binnenstedelijke dichtheid, zou een
gedeeltelijk ontpolderde Purmer in de regionale bouwopgave voor enkele
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Bouwen voor Waterland
(2004)
La4sale
In de verkenning worden kavel voor kavel openingen in
kaart gebracht en kwaliteitscriteria benoemd om voort te
bouwen aan bestaande landschappelijke figuren. Zo wordt
lintbebouwing verlengd of uitgebreid met parallelle ontwikkelingen, worden aanwezige
centrumdorpen verdicht en
zichtlijnen in het open landschap gevrijwaard.
Voorbeeld van deze werkwijze is de ontwikkelingsstrategie
‘Achterop’ voor Eilanddorpen.
De uitsnede van de kaart
toont verschillende varianten waarmee dorpen kunnen
worden uitgebreid met een
tweede bebouwingslint op
de achtererven. Door de bestaande linten te verdichten
blijft de impact van de nieuwe
bebouwing op het open landschap optisch beperkt.

Huidig dorp aan de weg

Nieuw dorp aan het landschap

Huidig dorp aan de weg

Nieuw dorp aan het landschap

Huidige kop aan de weg

Nieuwe kop aan het landschap
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Bouwen voor Waterland (2004)
La4sale
Regionale overzichtskaart
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Purmer-Meer (2005-2008)
T. Dijkstra
In tegenstelling tot de studie
van La4sale zet het plan van
Dijkstra in op een grootschalige projectmatige ontwikkeling.
De Purmer wordt in stelling
gebracht als bufferlocatie om
de woningbouw- en wateropgave van de regio op te vangen, teneinde het landschap
daarbuiten voor langere tijd te
kunnen behoeden voor verdere aantasting. Hierbij is een
sleutelrol weggelegd voor institutionele actoren. De schaal
en fasering van de geschetste
ontwikkeling zijn van dien
aard dat deze alleen tot stand
kan komen met voldoende bestuurlijk commitment en omvangrijke investeringen. Door
deze doorzettingsmacht te
concentreren, zo is impliciete
stellingname van het plan, kan
ongewenste versplintering van
het landschap worden tegengegaan.
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decennia kunnen voorzien. Het plan laat daarmee niet alleen toe de rest
van het Waterlandse landschap voor lange tijd te vrijwaren van verdere
aantasting, maar omarmt aldus de ontwerper, voormalig Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, tevens de vormelijke rationaliteit van de polder en de
pioniersgeest deze ooit tot stand heeft gebracht.
Niettegenstaande zijn schematische karakter vindt Purmer-Meer al snel
zijn weg naar het publieke debat. Het ontwerp neemt daarbij de rol aan
van ‘tegenontwerp’ in de polemiek tussen voor- en tegenstanders van de
provinciale plannen. De confrontatie van de twee studies brengt in dit
verband een aantal thema’s aan het licht waarin beide ontwerpen principieel andere keuzes veronderstellen. Niet alleen presenteren Bouwen voor
Waterland en Purmer-Meer verschillende toekomstbeelden, ze geven ook
uitdrukking aan uiteenlopende opvattingen over de institutionele middelen waarmee deze resultaten zouden moeten worden bereikt.
Waar het plan van La4sale inzet op het ontmantelen van de geïnstitutionaliseerde grondpolitiek, mobiliseert Purmer-Meer diezelfde institutionele capaciteit als tegenmacht tegen commerciële belangen. En waar
Bouwen voor Waterland uitdrukkelijk zijn vertrouwen stelt in het zelforganiserend vermogen van particuliere opdrachtgevers en decentrale kwaliteitssturing, opteert het plan voor de Purmer juist voor centralisatie uit
vrees voor ongecontroleerde sprawl.
Het debat over woningbouw in het landelijk gebied dat via de twee
ontwerpen in Waterland wordt gevoerd kan in dit kader gezien worden
als spiegel van een parallel lopende discussie over ruimtelijke ordening
in nationaal verband. De confrontatie van de plannen toont de landschappelijke uitwerking van twee verschillende ordeningsopvattingen;
een tegenstelling die tegen de achtergrond van de in dezelfde periode
gepresenteerde Nota Ruimte grote actualiteitswaarde kent. Begrippen als
deregulering en decentralisatie krijgen in Bouwen voor Waterland een ondubbelzinnige ruimtelijke uitwerking, terwijl aan de andere kant een plan
als Purmer-Meer juist een beroep doet op de verantwoordelijkheid van
het Rijk en de provincie als planningsautoritieit.
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De ontwerpen worden ideologisch geladen door enerzijds het doel dat
ze voor ogen stellen en anderzijds de sturingsfilosofie die ze uitdragen.
Deze dubbelheid verklaart ook mede de emoties die binnen het publieke
debat over het onderwerp opspelen. Wat op het spel staat is niet alleen
de woningbouwopgave in Waterland, maar de manier waarop de samenleving om wil gaan met thema’s als natuur, landbouw, cultuurhistorisch
erfgoed, welstand, ontwikkelrecht, governance en particulier initiatief. De
ontwerpen vormen van deze principiële discussie de ruimtelijke materialisatie.

Analyse: Werking van het ontwerp

Het feit dat het maatschappelijke debat over de toekomst van Waterland
mede via plannen wordt gevoerd wijst erop dat regionale ontwerpen onder condities in staat zijn om politieke voorkeuren te kanaliseren. Het
gaat daarbij niet alleen om het ter discussie stellen van de wenselijkheid
van het eindbeeld maar – zeker in het geval van Waterland – ook om te
bepalen aan welke actoren de realisatie moet worden toevertrouwd. Illustratief hiervoor is het feit dat bijvoorbeeld de milieubeweging zich in de
Waterlandse discussie geschaard heeft achter het plan Purmer-Meer. Het
ligt niet voor de hand dat deze voorkeur gemotiveerd is door de wens om
daadwerkelijk grootschalige woningbouw in de Purmer te realiseren, als
wel door de behoefte om inspelend op de lopende politieke discussie een
‘reëel’ alternatief te presenteren dat een fundamenteel andere constellatie
van spelers aan het roer zet.9
Een ander aspect dat het debat over de La4sale-studie beheerst is de
voortdurende discussie over de intenties van het ontwerp. Formeel, en
ook voor de ontwerpers, is Bouwen voor Waterland in de eerste plaats
een verkenning, waarbij de mogelijke randvoorwaarden voor contextuele
ruimtelijke ontwikkeling in kaart worden gebracht. Dit verklaart ook het
open einde-karakter van het ontwerp, dat mede de bron vormt voor de
publieke controverse.10
91

9. Realistisch niet per se in uitvoerende zin, maar in het feit
dat Purmer-Meer past binnen
de gestelde woningbouwopgave.
10. Voormalig provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Miranda Reitsma zegt hierover:
“Een probleem van Bouwen
voor Waterland is dat de studie
niet aangeeft tot hoever je deze
strategie kunt doorvoeren. Waar
ligt het omslagpunt waarop het
landschap van kleur verschiet?”
Interview M. Reitsma, 31
maart 2008, Haarlem
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In de Waterlandcasus doet zich aldus de situatie voor dat een ontwerp
(Bouwen voor Waterland) dat in de eerste plaats een verkenning wil zijn
sluipenderwijs de status verwerft van ‘plan’, terwijl een ontwerp (Purmer-Meer) dat zich juist als zeer planmatig presenteert – inclusief fasering en technische onderbouwing – in feite vooral polemisch functioneert. Om deze tegenstelling beter te begrijpen is het behulpzaam om op
dit punt een relatie te leggen met het begrip ‘scenario’ en de invloed die
dit concept in de loop der jaren heeft gehad op de ruimtelijke planning.

Regionaal ontwerp en de scenariomethode

Hoewel de ontwerpers van La4sale het begrip scenario omzeilen, lijkt
in de afwijzing van het planmatige karakter van de Waterlandstudie een
discussie te resoneren over de rol van toekomstverkenningen in de ruimtelijke ordening. Scenario’s vormen vanaf de tweede helft van de 20e eeuw
een veelgebruikt instrument in de regionale planning, zowel in Nederland
als daarbuiten. Ze ontlenen hun populariteit aan hun beeldende kracht en
hun vermogen om de technocratische en democratische dimensies van
planning te verbinden.
In zijn studie naar de ontwikkeling van de scenariomethode in de Nederlandse context beschrijft stedebouwkundige Christian Salewski hoe
scenario’s hun intrede doen vanuit Frankrijk en de Verenigde Staten (Salewski, 2012). Invloedrijke factor daarbij is het gedachtengoed dat in de jaren ’60 ontwikkeld wordt door analist Herman Kahn van de Amerikaanse
defensiedenktank RAND. Kahn bepleit bij de inlichtingendiensten een
alternatieve vorm van militair-strategische planning; een nieuwe manier
van risicoanalyse die tegemoet komt aan de grote mate van onzekerheid
en dynamiek van de naoorlogse geopolitieke situatie.
Kahns methode vertrekt niet alleen vanuit wetenschappelijke technieken zoals statistiek en rationele deductie, maar maakt tevens gebruik van
‘zachte’ bronnen als creativiteit, intuïtie en verbeeldingskracht. Doel van
deze manier van werken is om via het plotten van ketens van acties en re92
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acties systematisch plausibele toekomstbeelden te construeren. Het gaat
daarbij om beelden die de militaire strategen niet alleen inzicht moeten
geven in de consequenties van hun eigen handelen maar ook helpen om
op dat van de tegenstander te anticiperen.
De complexe politiek-militaire context van de 20e eeuw vergt aldus
Kahn een oefening in het ‘denken van het ondenkbare’. Men zou zich
daarbij niet alleen moeten informeren over het waarschijnlijke of het
wenselijke maar ook over de onwaarschijnlijke en “duivelse plannen [die]
anderen misschien verzinnen om hem te vernietigen”.11 Dat ‘het ondenkbare’
in de tijdsgeest van de Koude Oorlog onder meer scenario’s omvat waarin de mogelijkheid van een militaire escalatie, een atoomaanval of zelfs
een nucleaire holocaust wordt overwogen, maakt dat Kahns aanpak met
de nodige controverse is omgeven.
Salewski benadrukt echter dat om deze toekomstprojecties goed te kunnen begrijpen we ons moeten realiseren dat “scenario’s altijd een spiegel zijn
van een bepaalde tijd en dus de angsten en verlangens van haar makers [reflecteren]” (op. cit., p. 25). Het werken met scenario’s kan in deze zin getypeerd

worden als voorbeeld van een kritisch-paranoïde methode.12 Scenario’s
vormen een middel om de interne wereld van de maker te materialiseren
met een zodanige precisie, consistentie en overtuigingskracht dat deze de
geloofwaardigheid van de externe realiteit overtreft.13 Salewski omschrijft
het scenariodenken als een intellectuele oefening waarin rationaliteit ondergeschikt is aan de verbeelding; een methode die gestoeld is op het
essentieel romantische idee dat de rede “alleen die paden kan volgen die door
de verbeelding zijn gebaand” (Rorty, geciteerd in Salewski, op. cit., p. 25).
Deze ‘romantische’ benadering vindt aansluiting bij het werk van onder
meer de Situationistische beweging die rond dezelfde tijd op het Europese continent haar opwachting maakt (McDonough, 2005). Ondanks de evidente ideologische verschillen tussen de Guy Debord en Herman Kahn
wijst Salewski erop dat beide stromingen van grote invloed zijn op de
verdere ontwikkeling van de scenariomethode.14 Enerzijds het situationisme en de psychogeografie als onderdeel van een radicaal-experimentele
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11. Kahn, H. (1962), Thinking
about the Unthinkable. New
York: Avon, p. 152 (geciteerd in
Salewski, op. cit., p. 24).
12. Het begrip ‘kritisch-paranoïde methode’ verwijst naar
een surrealistische techniek
ontwikkeld door kunstenaar
Salvador Dali.
13. Salewski illustreert dit met
het voorbeeld van het Amerikaanse leger dat met spionagevliegtuigen verkenningen
uitvoert om het nucleaire
arsenaal van de Sovjet-Unie
in kaart te brengen. Wanneer
blijkt dat op de luchtfoto’s
geen
lanceerinrichtingen
zichtbaar zijn, concluderen de
Amerikaanse strijdkrachten
dat de raketten mogelijk zijn
gecamoufleerd. Het fotomateriaal wordt opnieuw onderzocht waarbij ditmaal ook alle
onregelmatigheden – inclusief
objecten als kerktorens en
oorlogsmonumenten – als
verdachte locaties worden
aangemerkt. De tweede analyse levert maar liefst duizend
potentiele ballistische raketinstallaties op. Deze raming
zal achteraf een schromelijke
overschatting blijken, maar is
niettemin van grote invloed
op de Amerikaanse politiek
tijdens de Koude Oorlog.
Bruno Latour wijst erop dat
deze gang van zaken zich vele
jaren later herhaalt inzake de
kwestie van de vermeende
massavernietigingswapens in
Irak. Wanneer de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Colin Powell op 5 februari 2003 de feiten (sic.)
omtrent het Iraakse wapenarsenaal voorlegt aan de Veiligheidsraad van de Verenigde
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Naties is het, zo stelt Latour,
niet de legitimiteit van de
vertegenwoordigers in de VN
die ter discussie staat maar
de legitimiteit van de informatie die als feitelijk wordt
ge(re)presenteerd:
“An object-oriented democracy
should be concerned as much
by the procedure to detect the
relevant parties as to the methods to bring into the center of
the debate the proof of what it is
to be debated.This second set of
procedures to bring in the object
of worry has several old names:
eloquence, or more pejorative,
rhetoric, or, even more derogatory, sophistry. And yet these are
just the labels that we might
need to rescue from the dustbin of history. Mr. Powell tried to
distinguish the rhetoric of assertions from the undisputable power of facts. He failed miserably.”
(Latour, 2005a, pp. 8-9)
14. Salewski wijst daarnaast
nog op enkele meer directe
parallellen tussen de werkwijzen van Debord en Kahn. Hij
noemt in dit verband onder
meer het opmerkelijke voorbeeld van de ‘flyover’-studies.
Een door Kahns onderzoeksbureau ontwikkeld concept
waarbij consultants in kleine
vliegtuigen kriskras over een
studiegebied vliegen, (willekeurige) landingen maken,
gesprekken voeren met bewoners, en vervolgens aan het
eind van de dag hun indrukken
in een informele setting met
elkaar bespreken (Salewski, op.
cit., p. 43).
15. Het toekomstonderzoek
verwerft in deze periode als
‘futurologie’ zelfs een (quasi)wetenschappelijke

status,

traditie in de architectuur en stedebouw, die onder meer navolging krijgt
in het werk van Archigram en Superstudio en uiteindelijk ook doorklinkt
in de projecten van bureaus als OMA en MVRDV. En anderzijds het toekomstonderzoek dat, mede geïnspireerd door het werk van Kahn, vanaf
de late jaren ’60 steeds breder ingang vindt en, via bijvoorbeeld de ruimtelijke verkenningen van de Délégation à l’Aménagement du Territoire et
à l’Action Régionale (DATAR) in Frankrijk en de studies voor het Grenzen
aan de Groei-charter van de Club van Rome, een geaccepteerde praktijk
wordt binnen het beleidsonderzoek.15
Vanaf de jaren ’70 doen scenario’s ook in Nederland hun intrede, onder meer in het kader van de ontwikkeling van de IJsselmeerpolders en
de toekomstverkenningen van de WRR. De grote doorbraak volgt echter in de jaren ’80 wanneer organisaties als de Eo Wijersstichting en de
Rotterdamse Kunststichting (later AIR) een koppeling leggen tussen het
ontwerpscenario als middel om integrale toekomstvisies te visualiseren
en de participatie van burgers bij planvormingsprocessen.
Gekend voorbeeld uit deze periode is de manifestatie Nederland Nu Als
Ontwerp (NNAO), een initiatief vanuit de ontwerpwereld om vorm te geven aan Nederland in het jaar 2050. Inzet van NNAO is om met behulp
van ontwerpscenario’s een discussie te faciliteren over de toekomst van
het land waaraan zowel burgers, politiek als experts kunnen deelnemen.
De scenario’s worden ontwikkeld door vier teams van ontwerpers die
elk een integrale ruimtelijke visie presenteren op het vlak van economie,
ecologie en samenleving. De vier toekomstvisies worden vertaald in een
prospectieve landkaart, alsmede diverse thematische en gebiedsuitwerkingen, om uiteindelijk te worden samengebracht in een landelijke tentoonstelling.16
Kenmerkend en vernieuwend aan de werkwijze van NNAO is de nadrukkelijke focus op de democratische legitimiteit van ruimtelijke planning. De totstandkoming van de scenario’s vindt plaats via een participatief proces waarin naast de teams van ontwerpers diverse publieke en
private partijen zijn betrokken. Ook het resultaat van de ontwerpinspan-
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kritisch

zorgvuldig

dynamisch

ontspannen

Nieuw Nederland 2050
(1987)
Diverse ontwerpers i.o.v. Stichting Nederland Nu Als Ontwerp
(NNAO)
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met formele technieken als
Delphi-studie,
‘relevance
tree’- en aspectenanalyse.
16. De expositie Nieuw Nederland: Onderwerp van Ontwerp wordt op 17 september
1987 geopend in de Amsterdamse Beurs van Berlage.
De tentoonstelling geeft een
overzicht van de opbrengsten van het NNAO-project
waaronder, naast de kaarten
behorende bij de vier toekomstbeelden, ook een viertal
ontwerpmatige
gebiedsuitwerkingen en een zevental
thematische uitwerkingen. De
Stichting Nederland Nu Als
Ontwerp wordt in 1989 opgeheven (van der Cammen,
1987).
17. Voorbeeld hiervan is de
scenarioverkenning door de
Rijksplanologische Dienst in
het kader van de voorbereiding van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (1997-1998).
18. Andere gangbare indelingen zijn onder meer: exploratief vs. explicatief, trendscenario’s vs. contrastscenario’s en
preferentieel vs. aprioristisch
(cf. Becker, 1982).

ningen kenmerkt zich door een grote mate van politieke herkenbaarheid.
De vier scenario’s, die omschreven worden als achtereenvolgens zorgvuldig, dynamisch, kritisch en ontspannen, geven niet alleen uitdrukking aan verschillende planningsbenaderingen, ze weerspiegelen ook de dominante
politieke ideologieën in Nederland destijds (respectievelijk: christendemocratisch, liberaal, sociaaldemocratisch en sociaalliberaal).
Vooral deze ideologische matrix zal bij latere scenarioverkenningen nog
vaak als onderlegger dienen.17 De kaarten van NNAO verwerven een
reputatie als symbool voor de politieke capaciteit van het ruimtelijk ontwerp. Ze geven uitdrukking aan de rol van ontwerp als onderdeel van een
democratisch proces op basis van zijn vermogen om enerzijds politieke
keuzes inzichtelijk te maken en anderzijds de ruimtelijke gevolgen van beleidsbeslissingen te analyseren. In deze tweeslag wisselen de scenario’s af
tussen een democratisch en een technocratisch perspectief. Ze stellen het
planproces voor als een geïnformeerde afweging van belangen waarbij
ceteris paribus alternatieve voorstellingen van de toekomst kunnen worden
gemaakt.

Het verwachte en het bedachte

Scenario’s komen in de ruimtelijke ordening voor in verschillende soorten
en maten. Een van de gangbare indelingen in dit spectrum is het onderscheid tussen prospectieve en projectieve scenario’s.18 De prospectieve categorie behelst beelden met een ontworpen karakter. Toekomstvisies – al dan
niet bewust utopisch of dystopisch vormgegeven – waar vanuit deductief
bepaald kan worden welke acties nodig zijn om op termijn bij deze situatie te arriveren. Deze prospectieve scenario’s kenmerken zich door hun
normatieve karakter. Het zijn beelden die vertellen hoe de wereld eruit
zou kunnen of moeten zien uitgaand van bepaalde principiële keuzes.
De tweede categorie betreft de zogenaamde projectieve scenario’s.
Hierin wordt niet teruggeredeneerd vanuit een eindbeeld, maar wordt
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een voorschot genomen op de toekomst aan de hand van een extrapolatie van actuele trends. Hoewel beide vormen uiteindelijk erop gericht
zijn het handelen in het heden te beïnvloeden heeft het projectieve genre
ten opzichte van het prospectieve een meer verkennend karakter. Waar
het prospectieve scenario primair de discussie over de wenselijkheid van
bepaalde toekomsten wil faciliteren zijn de projectieve beelden vooral
bedoeld als instrument om aan de hand van ruimtelijke prognoses geïnformeerde beleidsafwegingen te maken.
Het onderscheid tussen prospectieve en projectieve toekomstbeelden
raakt daarmee ook direct aan de kern van de problematiek die de scenariomethode omgeeft. Scenario’s komen tegemoet aan de behoefte om
planning, in een door globalisering en informatisering veranderende wereld, te ondersteunen met beelden waarin de complexiteit en pluriformiteit van werkelijkheid kan worden vervat. Beelden die in staat zijn risico’s,
kansen en keuzemogelijkheden te visualiseren en via partiële weergaven
van de realiteit te komen tot een samenhangend wereldbeeld.
Toch blijken scenario’s in hun initiële toepassing maar beperkt tegen
deze taak opgewassen. De aanhoudende behoefte om via scenario’s de relatie tussen planvorming en het (sociaal)wetenschappelijk vooronderzoek
te herstellen maakt dat de scenariomethode uiteindelijk tegen dezelfde
grenzen aanloopt als de positivistische traditie waar ze een alternatief
voor beoogd te zijn. Het scenariodenken lijkt zogezegd het moderne
antwoord op een postmoderne conditie: het herleidt de fundamentele
onzekerheid waar planning mee te kampen heeft tot een gebrek aan zekerheden veeleer dan een overschot aan mogelijkheden.
Han Meyer (2003, p. 20) beschrijft hoe als vorm van verkennend ontwerp “de scenariomethode een aantrekkelijke methode [leek] om politieke besluitvormingsprocessen over ruimtelijke vraagstukken beter te bedienen; toch
leverde het voor het ontwerpen als methode van onderzoek weinig op omdat
het ontwerp zelf gevangen bleef binnen de kaders van programmatische vooronderstellingen. […] Het vermogen van het ontwerpen om juist onwaarschijnlijke, onverwachte en niet-kenbare toekomsten zichtbaar te maken werd door de
scenariomethode nog onvoldoende erkend.”
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19. Boelens refereert hierbij
aan Paul Virilio’s begrip ‘desoriëntatie’ (Boelens, 1997).

In een kritisch artikel gaat Luuk Boelens nader in op de onmacht van de
‘scenariomachine’ die in de jaren ’90 op volle toeren draait (Boelens, 1997).
Er lijkt in deze periode sprake te zijn van een wildgroei aan toekomstverkenningen, waarbij projectieve en prospectieve beelden steeds vaker door
elkaar worden gebruikt. Gelijktijdig verliezen scenario’s aan inhoudelijke
zeggingskracht en dreigen ze te verworden tot vrijblijvende denkoefeningen. Deze ontwikkeling uit zich, aldus Boelens, enerzijds in een terugtrekkende beweging waarbij toekomstbeelden voornamelijk nog ingezet
worden vanuit hun ‘communicatieve probeerfunctie’ (ibid.). Anderzijds
dienen zich ook steeds meer scenario’s aan waarin thematisering en de
retoriek van de superlatief juist tot in het extreme worden doorgevoerd.
Vanuit de architectuur worden conceptuele ontwerpstrategieën geïmporteerd waarin het beeld vanuit zijn metaforische kwaliteit centraal wordt
gesteld. De typische ironische houding waarin deze projecten uitblinken
is kenmerkend geworden voor het ‘Super Dutch’-ontwerp van de jaren
’90 (Sijmons, 2006, p. 35). Provocatieve gedachte-experimenten waarin ieder argument vervalt tot een reductio ad absurdum en waarin alle moed om
handelend op te treden geofferd lijkt aan het verlangen om leuk te zijn.
Het is evenwel deze thematische benadering die in Boelens’ optiek nog
de meeste aanknopingspunten biedt om het scenariodenken om te vormen tot een productief gereedschap. Een instrument dat in staat is om
recht te doen aan de ‘multidimensionaliteit’ van de ruimtelijke opgave
en voorziet in een ‘heroriëntatie’ van de planning.19 Niet door het poneren van integrale toekomstbeelden die alle mogelijkheden afdekken maar
door thematische – en bovenal pragmatische – verkenningen die effectief
aanwijzingen bieden voor het nemen van besluiten. Het scenario is in dit
verband vooral een middel om relaties inzichtelijk te maken en op basis
van deze relaties te komen tot nieuwe productieve arrangementen.
Andere auteurs stellen ondertussen dat het scenario niet de onmiddellijke opstap hoeft te vormen naar een project, maar juist een middel kan
zijn om de potentie van een gebied te onderzoeken. Zij benadrukken dat
het scenario geen instrument is om opties af te sluiten maar om mogelijke toekomsten te openen. Door het beschrijven van alternatieven wordt
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nieuwe kennis over het gebied aangemaakt en wordt invulling gegeven
aan de prospectieve capaciteit van het ontwerp die in de analyse volgens
Meyer nog zo node werd gemist.
Voor Bernardo Secchi is een scenario in dit verband niet meer en niet
minder dan de uitwerking van een ‘wat als’-vraag: een mogelijkheidsverkenning. De hedendaagse staat van de ruimte doet aldus Secchi nog het
meest denken aan de wereld van Musils Man zonder eigenschappen: een overgedetermineerde conditie waarin een overmaat aan oorzakelijke factoren
heerst. Deze overmaat ondermijnt het enkelvoudige causale universum
waarop de planning zich lange tijd verliet.20 In een overgedetermineerde wereld zijn scenario’s per definitie niet integraal en complementair,
maar vaak juist strijdige, subjectieve en reductionistische weergaven van
de werkelijkheid.
There is no deductive procedure that can lead contemporary society to the
construction of a coherent urban and territorial policy, as strong as its points
of departure might be. The only practicable ground is the choice among
antagonistic images produced by subjects driven by the imaginary, by reductive presuppositions, by interests and cultural backgrounds that are partially
incompatible. (Secchi, n.d.)

Waar Secchi de nadruk legt op het ontwerp als virtuele ruimte waarin
uiteenlopende (toekomst)beelden met elkaar kunnen worden geconfronteerd, wijzen anderen op de mogelijkheid om deze ontwerpruimte aan
te grijpen als laboratorium voor het testen van toekomstvoorstellingen
op hun maatschappelijke wenselijkheid en haalbaarheid. Illustratief voor
deze benadering is het schema dat Taeke de Jong ontwikkelde als aanzet
voor een methodologie voor ontwerpmatig onderzoek. In het schema
van De Jong worden het mogelijke, het waarschijnlijke en het wenselijke voorgesteld als deelverzamelingen van een toekomstige realiteit. Een en ander
heeft, zoals Han Meyer verduidelijkt, niet als boodschap dat er “veel mogelijke toekomsten zijn waarvan er vele onwenselijk of onwaarschijnlijk zijn”,
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20. Bernard Colenbrander
verwijst in zijn oratie aan de
TU Eindhoven eveneens naar
Musils boek (Colenbrander,
2006). Hij stelt dat beheersingsproject van de architectuur van de eerste helft van
de 20e eeuw uitgemond lijkt
in een situatie waarin de regels, systemen en eigenschappen het van hun architecten
dreigen over te nemen. De
architectuur ziet zich geconfronteerd met een nieuw
soort passiviteit waarbij het
ontwerpers aan moed lijkt
te ontbreken om nog langer
ideologisch stelling te nemen:
“Bij het bedrijven van architectuur is er niet ergens een moment waarop de ideologische
afweging ophoudt van betekenis
te zijn en de wereld van de grote-mensen-beslissingen begint
[…].” (op. cit., p. 19)
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21. Zie ook hoofdstuk 4.

maar geeft aan dat er een verkenningsruimte bestaat tussen het mogelijke
en het wenselijke (Meyer, 2003, p. 20). Het schema maakt aldus in één oogopslag de rol van ontwerpend onderzoek duidelijk, namelijk het verkennen van díé toekomsten die tot het domein van het mogelijke behoren
maar vooralsnog ongekend zijn en derhalve niet op hun wenselijkheid of
waarschijnlijkheid kunnen worden getoetst.21
De Jongs Venndiagram, hoewel overzichtelijk, heeft echter ook beperkingen. Het binaire onderscheid tussen wenselijk en onwenselijk, waarschijnlijk en onwaarschijnlijk, en mogelijk en onmogelijk, roept de nodige epistemologische vragen op. Ook is het niet geheel duidelijk of het
schema refereert aan ‘toekomsten’ dan wel ‘beelden van de toekomst’. De
Jong (1992, p. 3) nuanceert deze problematiek door te stellen dat ontwerpen – en daarmee ook ontwerpend onderzoek – vooraleerst een scheppende daad blijft: “Sommige toekomsten kan men voorspellen, andere moet
men ontwerpen.”

Door het visualiseren van een potentiële uitkomst – een toekomst die
gewenst zou kunnen worden – is het mogelijk via keuzes hierop te anticiperen. Het ontwerp creëert daarbij een vorm van doelcausaliteit waarin
handelen gestuurd wordt op basis van een voorgesteld resultaat.
In het speculatieve aspect van toekomstverkenningen schuilt echter ook
een belangrijke beperking, in het bijzonder wanneer het denkbeeldige karakter van het scenario door de gebruiker niet als zodanig wordt herkend.
Salewski (2012, p. 309) wijst erop dat een terugkerend probleem van de
scenariomethode de moeilijkheid is om de dubbelzinnige verhouding
van scenario’s tot de realiteit te communiceren: “Hun inherent paranoïde
kwaliteit maakt ze te kwetsbaar voor onbedoelde misverstanden en opzettelijke
misinterpretaties.”

Scenario’s blijken bij herhaling uitgelegd te worden als absolute uitspraken over de werkelijkheid: een toekomstvoorspelling veeleer dan een
toekomstvoorstelling. Waar voor ontwerpprofessionals het ontwerp staat
voor een imaginaire experimenteerruimte waarin uiteenlopende visies
kunnen worden verkend, getest en met elkaar geconfronteerd, is voor
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de buitenwereld de visuele overtuigingskracht van het ontwerp vaak dusdanig groot dat men geneigd is de ontwerpvoorstelling te lezen als een
gesloten verhaal met een onmiddellijke actualiteit. De scenariomethode
blijkt in dit verband ongewild – en veelal onmachtig – in de rol terecht
te komen van producent van kant en klare keuzeopties en integrale oplossingen.
Het is een probleem dat ook de verkenning Bouwen voor Waterland
parten speelt. Hoewel de ontwerpers benadrukken dat de uitkomst van
hun studie geen ‘plan’ is voor het bouwen van welk aantal woningen dan
ook, noch een voorstel om het kwaliteitsregime voor het buitengebied
versoepelen, blijken zowel voor- als tegenstanders het ontwerp wel als
zodanig te lezen. Voorstanders, onder andere binnen het provinciebestuur, zien in de studie een pleidooi voor een meer ontspannen omgang
met het landschap. Een betoog ook, waarin impliciet wordt gesteld dat
het Waterlandse landschap bij lange na niet zo zwaar onder druk staat
als door cultuur- en natuurbeschermers wordt beweerd, maar waarin in
feite nog meer dan voldoende ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Tegenstanders herkennen op hun beurt een vergelijkbare boodschap. Zij
zien in het ontwerp een ongewenste vrijbrief voor het volbouwen van
het landschap op basis van marginale kwaliteitscriteria. Criteria waarvan
de borging bovendien wordt toevertrouwd aan partijen die een belang
hebben bij het devalueren van deze randvoorwaarden. Elk kavel waarop
gebouwd kán worden zál ook bebouwd worden, zo is de vrees, waarbij
men zich gesterkt ziet door ervaringen uit het verleden.
De intentie van de ontwerpers om los te komen van kwantitatieve sturing lijkt aldus deels verloren te gaan in het feit dat het ontwerp nog
steeds gelezen wordt binnen ditzelfde kwantitatieve kader. Deze situatie
wordt door de ontwerpers bovendien zelf in de hand gewerkt door de
opnamecapaciteit van het buitengebied uit te drukken in absolute cijfers.
Door de porositeit van het landschap te vertalen in een boekhoudkundige
slotparagraaf verdwijnt het belang van de kwalitatieve argumentatie naar
de achtergrond en beklijft het beeld van een binair landschap van ‘volle’
en ‘lege’ plekken.
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Een ander aspect dat een rol speelt bij de positionering van Bouwen
voor Waterland in het publieke debat is het detailniveau van de verkenning. De contextuele precisie waarmee op kavelniveau uitspraken worden
gedaan over mogelijke bebouwingsvormen maakt het ontwerp niet alleen
helderder over zijn ruimtelijke impact, ze leidt ook tot nieuwe discussies.
Bewoners en eigenaren maken zich zorgen over de effecten van de voorgestelde uitbreidingsmogelijkheden op de waarde van hun vastgoed, op
de kwaliteit van hun woonomgeving, het uitzicht vanuit de slaapkamer,
of de bezonning van de tuin. Het simpele feit dat gespeculeerd wordt
op een potentiële ontwikkeling kan in dit perspectief al aanleiding zijn
voor spelers om hun handelen te wijzigen. Objecten worden te koop aangeboden, investeringen worden versneld of uitgesteld, belangengroepen
verenigen zich en buurtbijeenkomsten worden belegd. De anticipatie op
de voorgestelde werkelijkheid brengt actoren in beweging en brengt zo
zijn eigen nieuwe realiteit voort (cf. van Dijk, 2011).

Uitwerkingscases

De aangehaalde vergelijking met de scenariomethode laat zien dat de
beelden die bij ontwerpmatig toekomstonderzoek worden gevormd niet
zelden omgeven zijn met sterke positieve of negatieve connotaties. Toekomstbeelden zijn bepaald niet altijd wensbeelden, maar zeker zo vaak
ook doemscenario’s of regelrechte nachtmerries. Net als hun positieve
variant, kunnen negatieve scenario’s zowel een prospectieve als een projectieve vorm aannemen. Ze kunnen een ongunstige trend beschrijven of
de mogelijke consequenties van verondersteld verkeerde keuzes.
Klassiek voorbeeld van een projectieve uitwerking is DATAR’s Scénario
de l’inacceptable (1971), dat de ontwikkeling van Frankrijk in aanloop naar
het jaar 2000 laat zien. In dit toekomstbeeld wordt een samenloop van
sociale en economische omstandigheden geschetst die, zonder ingrijpen,
op termijn tot een onhoudbare situatie zal leiden. Het ‘onaanvaardbare
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scenario’ toont de veronderstelde, en binnen het denkraam van de makers onvermijdelijke, uitkomst van een aantal maatschappelijke tendensen
en problematiseert deze tot het punt dat er een urgentie ontstaat om te
handelen.
Herman Kahn laat op zijn beurt zien dat het ook mogelijk is om actief
vorm te geven aan dystopische beelden. Niet als waarschuwing voor een
ongewenste ontwikkeling, maar om beter te kunnen anticiperen op onbekende situaties.
Een van de factoren die bij lijkt te dragen aan het laveren van toekomstbeelden tussen hoop en vrees is de onzekerheid waarmee ontwerpers te
maken hebben en de mate waarin men in staat is deze onzekerheden te
beheersen. Een hoog niveau van onzekerheid en een gebrek aan invloed
kunnen aanleiding zijn om de toekomst met angst tegemoet te zien, hetgeen zich vertaalt in onheilspellende, fatalistische beelden. Niet voor niets
merkt Salewski (2012, p. 310) op dat scenario’s als onderzoeksobject eerder
relevant zijn als “onderzoek naar het heden, niet naar de toekomst”. Ze vertellen ons meer over de manier waarop de makers en gebruikers ervan naar
de toekomst kijken dan over de toekomst zelf.
Dit laatste blijkt ook uit de onderwerpen waaraan scenario’s door de
jaren heen zijn gewijd. Werden toekomstbeelden in de beginperiode gebruikt voor het ondersteunen van militair-imperialistische en sociaal-revolutionaire agenda’s, na de jaren ’60 verdwijnen deze dimensies geleidelijk naar de achtergrond en dienen zich nieuwe thema’s aan op het gebied
van ecologie en duurzame ontwikkeling. Er worden scenario’s ontwikkeld rond onderwerpen als bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen,
dalende biodiversiteit en klimaatverandering. Scenario’s over uitdijende
gaten in de ozonlaag, smeltende poolkappen en een stijgende zeespiegel
waarin, net als bij eerdere exercities, een precaire balans wordt gezocht
tussen het presenteren van harde wetenschappelijke feiten en het kaderen
van deze informatie als onderdeel van een inspirerend, maar vaker alarmerend, actiegericht verhaal.
Ook binnen de praktijk van het regionale ontwerpen is een belangstel-
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ling herkenbaar voor deze grote maatschappelijke vragen. Dergelijke problematieken worden in het ontwerp zowel op globaal niveau geadresseerd
(“Hoe ziet het energielandschap van de toekomst eruit?”) als op de schaal van
alledaagse ruimtelijke beleving (“Hoe kunnen windmolens worden ingepast in
het landschap?”). In beide gevallen wordt een beroep op de voorstellende
werking van het ontwerp gedaan. De ene keer om de uiteenlopende houdingen van het publiek ten aanzien van nieuwe technologieën af te tasten,
de andere keer om deze opvattingen te masseren richting de acceptatie
van een duurzame energievoorziening.

Windturbines in het Nederlandse landschap

In 2007 wordt door Rijksadviseur voor het Landschap Dirk Sijmons een
beleidsadvies gepubliceerd over de winning van windenergie (Rijksadviseur voor het landschap, 2007). Aanleiding voor het document is een adviesvraag van SenterNovem inzake de mogelijke inzet van windkracht als
drager van een toekomstig duurzaam energienetwerk. Het advies spitst
zich toe op de ruimtelijke inpassing van state-of-the-art windturbines
in de Nederlandse context en de landschappelijke impact wanneer deze
technologie op grote schaal zou worden toegepast.
Sijmons stelt vast dat door de schaal van de jongste generatie windmolens (met een masthoogte van meer dan 100 meter) de relatie tussen het
object en zijn omgeving zowel functioneel als visueel onder druk komt te
staan. “Uit oogpunt van ruimtelijke ordening staan de molens nu in veel gevallen
langs wegen, kanalen en dijken. En zelfs deze logica verdwijnt met de nieuwe
generatie windturbines […]. Deze steken torenhoog boven het landschap uit
en hun vereiste onderlinge afstand van honderden meters maakt de binding aan
bestaande lijnen in het landschap moeilijk afleesbaar.” (ibid., deel 3 ‘Visies’, p. 6)

In het advies wordt geconstateerd dat het debat over energietransitie,
zeker voor wat betreft de inzet van windturbines, sterk gedomineerd
wordt door technische argumenten. Dit technocratische discours staat,
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aldus Sijmons, een bredere maatschappelijke discussie over de impact op
de leefomgeving in de weg.
Terugkerende referentie in het advies is het werk van filosofe Martijntje
Smits die onderzoek doet naar de maatschappelijke acceptatie van nieuwe
technologieën (Smits, 2002). Smits legt in haar studie een relatie met de
manier waarop in de loop van de geschiedenis samenlevingen zijn omgegaan met (mythologische) monsters en de culturele strategieën die zij
hierbij ontwikkeld hebben om deze monsters te domesticeren. Sijmons
neemt uit het werk van Smits vier bezweringsstrategieën over waarmee
een eigentijds technologisch ‘monster’, zoals de windturbine, tegemoet
kan worden getreden. Dit zijn achtereenvolgens: het uitbannen van het
monster; het aanpassen van het wezen zodat het zijn monsterlijke uitstraling verliest; het assimileren van de nieuwe entiteit en het vinden van een
modus vivendi; of een vlucht naar voren door het omhelzen of zelfs heilig
verklaren van het fenomeen.
Naast een achtergrondvolume waarin de technische ins-en-outs van
windenergie worden besproken, bestaat een belangrijk deel van het advies uit ontwerpverkenningen. Voor deze verkenningen zijn vijf partijen
aangetrokken die elk gevraagd worden een voorstel te leveren voor de
inpassing van windturbines in het landschap. Uitgangspunt is het voortbouwen op beschikbare technologie, waarbij uitgegaan wordt van een ruimere transitieambitie dan welke door het Rijk is bepaald.22
De visies van de vijf bureaus laten een diversiteit aan benaderingen
zien, variërend van brandingsstrategieën tot concrete inpassingsplannen.
Zo opteert bureau MVRDV voor een opvallend behoudende aanpak
waarin de windmolens vooral worden beschouwd als een noodzakelijk
kwaad. Uitgaand van de mogelijke realisatie op termijn van duizenden
windmolens stelt het bureau in zijn toelichting dat het plaatsen van turbines vraagt om een overkoepelende visie. Zonder deze visie zou een
wildgroei van molens leiden tot een ernstige aantasting van het landschap
en een onacceptabele inbreuk op de leefomgeving (“[W]aar je ook staat in
Nederland, je zult altijd vijf molens zien: overal wolkenkrabbers. Willen we dat?”
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22. Op het moment dat de
visie wordt gepubliceerd is
de ambitie van het Rijk en
provincies om in het jaar
2010 2.400 MW te hebben
geplaatst op land en 700 MW
op zee. Doelstelling voor de
ontwerpen is de plaatsing van
4.000 MW vermogen op land
en 10.000 MW op zee.
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Wwwindmmills (2007)
NL Architects
In hun aanpak van het windturbinevraagstuk kiezen de
ontwerpers van NL Architects
voor een vlucht naar voren.
Een benadering die, aldus opdrachtgever Sijmons, als een
strategie van ‘omhelzing’ kan
worden getypeerd.
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(Rijksadviseur voor het Landschap, op. cit., deel 3 ‘Visies’, p. 20)). In het plan

van MVRDV worden de windturbines naar een molenpark op open zee
verbannen, uit het zicht ver weg op de Doggersbank, of voor de kust net
achter de horizon.
NL Architects richt zich in zijn ontwerp juist op het intensiveren van
het turbinepark. Hiertoe worden nieuwe configuraties en opstellingen
bedacht, zoals het in hoogte verspringen van molens zodat een coulisselandschap van masten ontstaat. Een ander spoor is het ontwikkelen
van nieuwe typologieën en het introduceren van multifunctionaliteit. Er
worden in dit kader onder meer voorstellen gedaan voor het combineren
van windturbines met hoogspanningsmasten, alsmede de bouw van monumentale kandelaar- en boomstructuren waarin meerdere molens worden gecombineerd.
Landschapsarchitect Paul van Beek richt zich als enige nadrukkelijk op
het ontwerp van het landschap zelf. Zijn uitgangspunt is het verbeteren van de inpassing van de windmolens door zorgvuldig vorm te geven
aan de omgeving waarin deze worden geplaatst. Volgens Van Beek is het
windturbinevraagstuk voor een belangrijk deel een culturele opgave. Een
opdracht om door het ontwerpen aan eigentijdse molenlandschappen “de
sluimerende potenties van een gegeven locatie te ontdekken en tot gelding te
brengen” (ibid., p. 49).

Stedebouwkundig bureau Matton Office opteert ondertussen voor een
meer marketinggerichte benadering. Het bureau signaleert een gebrek aan
maatschappelijke beleving inzake de productie van groene stroom en stelt
voor om windenergie een duidelijkere identiteit te geven en persoonlijker
te maken. In plaats van een anoniem en ontastbaar product zou de energie uit windmolens geoormerkt moeten worden zodat deze herkenbaar is
als lokaal geproduceerde stroom. Particuliere gebruikers zouden kunnen
participeren in de exploitatie van windmolenparken en zo zelf aandeelhouder worden in het productieproces.
De laatste bijdrage in het visiedocument is van beeldend kunstenaar
Hans van Houwelingen. Hij stelt dat de problematische relatie tussen
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windturbines en hun omgeving geworteld is in het feit dat het streng
functionalistische karakter van de molen zich moeizaam verhoudt tot de
postmoderne conditie van het hedendaagse landschap. In plaats van de
molen te willen inpassen in het buitengebied zou deze, aldus Van Houwelingen, beter terug gebracht kunnen worden naar de context waar de
energie ook daadwerkelijk geconsumeerd wordt, namelijk de stad.
In zijn naschrift constateert de Rijksadviseur dat de ontwerpvisies uit de
studie een overlap vertonen met de vier bezweringsstrategieën zoals omschreven door Smits in relatie tot de omgang met technologische ‘monsters’. Zo lijkt het voorstel van MVRDV aan te sluiten bij de strategie van
het uitbannen, tonen Matton en Van Beek voorbeelden van pragmatische
assimilatie, neigen de ontwerpen van NL Architects naar omhelzing en
kan Van Houwelingens aanpak omschreven worden als een aanpassingsmethodiek (Sijmons & Eekhout, 2008).
Sijmons’ analyse laat zien hoe elk van de ontwerpen staat voor een culturele strategie. De plannen zijn niet alleen een uiting van de individuele
expressie van de ontwerper, maar geven ook uitdrukking aan een maatschappelijke opstelling ten aanzien van een, in potentie bedreigende, technologie. De rol van het ontwerp binnen de context van het advies lijkt bij
nadere beschouwing dan ook minder die van het aanleveren van creatieve
oplossingen voor een ruimtelijk (implementatie)vraagstuk, als wel het in
kaart brengen van de mogelijke houding waarmee deze technologie door
de samenleving wordt ontvangen. De voorstellende werking van het ontwerp wordt aldus gemobiliseerd als analyse-instrument om verschillende
sociaal-culturele attitudes ten aanzien van het thema te verkennen.

De kleine energieatlas

Het advies van de voormalig Rijksadviseur laat zien dat aan de acceptatie
van grootschalige windenergievoorzieningen in de gebouwde omgeving
een brede discussie voorafgaat over het nut en de noodzaak van een over-
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stap naar nieuwe (duurzame) energiebronnen en de gevolgen van deze
transitie voor de persoonlijke levenssfeer van burgers. Belangrijk onderdeel van de afweging tussen verschillende vormen van energie zijn de externe effecten die elk van de alternatieven betekenen in termen van milieubelasting, duurzaamheid, veiligheid, sociale en landschappelijke impact.
Complicerende factor daarbij is dat niet alle effecten in de maatschappelijke discussie even zichtbaar zijn. Deels door de aard en onbekendheid
van de effecten, deels door de wijze waarop de discussie is gekaderd.
Zo kan het voorkomen dat ‘horizonvervuiling’ door windmolens in de
Nederlandse context als een veel onmiddellijkere bedreiging wordt ervaren dan de eindigheid van fossiele voorraden of de lange termijneffecten van CO2-uitstoot. Incidentele gebeurtenissen, zoals milieurampen en
geopolitieke crises, kunnen weliswaar bijdragen aan een besef over de
risico’s van olieboringen, kernenergie of de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen en zo de beeldvorming over deze energievormen veranderen. Maar ook met deze beelden blijft een onevenwichtigheid bestaan tussen conventionele energiebronnen, waarvan de negatieve effecten voornamelijk via de televisie de huiskamer bereiken, en de directe confrontatie
met een windturbine in de eigen achtertuin.
In een poging het debat over energietransitie dichter bij de burger te
brengen is in het recente verleden verschillende malen gebruik gemaakt
van ruimtelijk ontwerp. Voorbeeld hiervan is de Kleine energieatlas (2008)
zoals geproduceerd door landschapsarchitecten H+N+S, in opdracht
van het voormalig Ministerie van VROM (H+N+S et al., 2008). Voortbouwend op inzichten uit het eerdere windturbineadvies van bureaupartner
Sijmons, constateert H+N+S in de verkenning dat de energiediscussie
in Nederland te lijden heeft onder een vorm van verstarring. Voor- en
tegenstanders betwisten elkaar vanuit vooringenomen stellingen waarbij
een groot deel van de argumenten aan het oog onttrokken blijft. Uitgangspunt van de energieatlas is om (een deel van) deze onzichtbare parameters zichtbaar te maken en nieuwe betekenis te geven aan het belang
van duurzame energie. De ontwerpers wijzen in dit kader op een ‘se-
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mantische laag’ in de energiediscussie. Deze laag blijkt onder meer uit de
culturele lading van een term als horizonvervuiling, maar ook uit de emotionele reactie van mensen op de introductie van energievoorzieningen in
hun persoonlijke leefomgeving.
H+N+S ziet in de discussie een paradigmawisseling materialiseren ten
aanzien van de positie van energie in de samenleving:
We willen in ons geësthetiseerde wereldbeeld eigenlijk liever niet herinnerd
worden aan deze reuzeninstallaties die ons van energie voorzien en al helemaal niet aan de hele keten van zaken die er aan te pas komen. Maar de
opwekking van elektriciteit is veel zichtbaarder geworden en komt dichterbij
de mensen. […] Eigenlijk moeten we wennen aan twee nieuwe fenomenen
tegelijk. We zien voor het eerst het ruimtelijke gevolg van een decentrale
elektriciteitsopwekking en met een historische bril op zien we de ruimtelijke
expressie van het letterlijk boven de grond komen van energiebronnen die in
het verleden altijd in de vorm van fossiele voorraden diep onder het aardoppervlak verborgen lagen. Kortom we zien energieopwekking die aftapt van
de energiestroom die zon, aarde en maan ons dagelijks [leveren] maar voelen
die tegelijkertijd als de bedreigende totems [...] van het gestadig naderbij komen van het einde van het fossiele tijdperk.” (ibid., pp. 9-10)

Het is de inzet van het rapport om vanuit deze beladen beeldvorming
terug te keren naar een meer principiële afweging. De energieatlas presenteert hiertoe een systematisch overzicht van de ruimtelijke voetafdruk
van verschillende vormen van elektriciteitsopwekking en vergelijkt deze
op basis van onder andere het ruimtebeslag van delvings- en opwerkingsfaciliteiten, opslag- en transportvoorzieningen en CO2-uitstoot.
De vergelijking wordt niet alleen schematisch weergegeven, in de vorm
van diagrammen, maar ook ondersteund met thematische kaartbeelden
en fotocollages. Het meest ontwerpmatige onderdeel van de verkenning
vormen de bewerkte satellietopnamen waarin verschillende elektriciteitscentrales geprojecteerd zijn op de Noord-Hollandse Wieringermeer.
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Vooral deze montages hebben een sterke retorische werking. Het contrast tussen de windmolens die in de verticale projectie bijna geheel lijken
weg te vallen en de immense aantasting van het groene poldermozaïek
door bruinkoolwinning via dagbouw, laat weinig onduidelijkheid bestaan
ten aanzien van de verkiesbaarheid van duurzame energie boven fossiele
bronnen. Dit beeld wordt verstrekt door het feit dat in de vergelijking
geen rekening gehouden is met geologische of planologische overwegingen. Elke energievorm is op het hetzelfde stuk landbouwgrond geprojecteerd, ongeacht de beschikbaarheid van de betreffende grondstof of de
mogelijkheid van een betere ruimtelijke inpassing elders. Bovendien zijn
in de vergelijking een groot aantal variabelen buiten beschouwing gelaten,
waaronder vervuiling, stank en geluidhinder, maar ook meer fundamentele zaken als economisch rendement, afschrijving op bestaande voorzieningen en ruimtelijke vormgeving.
De keuzes onderstrepen dat de inzet van de verkenning niet primair
erop gericht is een ‘zakelijke vergelijking’ te maken tussen de verschillende modaliteiten, zoals de inleiding van het rapport suggereert, maar
vooral de maatschappelijke discussie over energietransitie opnieuw te kaderen. De verkenning stelt voor dat het energiedebat gevoerd zou moeten
worden over de vraag welke ruimtelijke impact van energieopwekking we
in de toekomst bereid zijn te accepteren, veeleer dan de kwestie of we
genegen zijn, uit ecologisch oogpunt, onze bestaande energievoorziening
in te ruilen voor een alternatieve vorm.
De verkenning draagt in dit kader bij aan een nieuwe beeldvorming
over energietransitie en laat zien dat élke vorm van energieopwekking een
ruimtelijke impact heeft, ook al is deze in de dagelijkse realiteit niet altijd
direct waarneembaar. Vraag is vervolgens hoe we ons als samenleving de
relatie met onze toekomstige energievoorziening voorstellen en tot welke
beleidsmatige keuzes dit leidt. Dat de balans in deze vergelijking positief
uitslaat naar duurzame veeleer dan fossiele bronnen is daarbij weliswaar
relevant, maar niet zo belangrijk als het feit dat de verkenning een nieuwe
politieke dimensie aanbrengt in het energiedebat. Het verlegt de discussie
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Kleine energieatlas (2008)
H+N+S
De scenario’s die in de atlas
worden voorgespiegeld met
betrekking tot energietransitie zijn even aansprekend als
retorisch. De wijze waarop de
ruimtelijke impact van de verschillende keuzes wordt verbeeld stuurt aan op de onvermijdelijke conclusie dat alleen
een hernieuwbare, niet-fossiele energievoorziening een
sociaalwenselijke optie is voor
de toekomst.

Nucleair

Aardgas

Wind

Afvalverbranding

Aardolie

Biomassa

Waterkracht

Bruinkool

Steenkool

Zon
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Geothermalia
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Solaria
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Hydropia

Tidal States

Eneropa
De energieatlas roept associaties op met een andere ontwerpverkenning die in 2010 is gepubliceerd over de rol van
energieproductie op Europees niveau (OMA, 2010). Deze studie, uitgevoerd door OMA, toont de mogelijke uitkomst van
een radicale keuze voor hernieuwbare energie door de landen
van de EU. Uitgaand van de geografische beschikbaarheid van
hulpbronnen (wind, zon, getijdenwerking, hoogteverval, etc.)
en de noodzaak om bij decentrale energieopwekking gebruik
te maken van regionale distributienetwerken, komen de ontwerpers tot de conclusie dat een ‘low-carbon’ Europa georganiseerd zou moeten zijn rond regio’s met een onderscheidend
energieprofiel.
Deze gebieden, met hypothetische namen als Isles of Wind,
Geothermalia, Tidal States, Solaria en de C.C.S.R. (Carbon Capture and Storage Republic), vormen de basis voor een nieuwe kaart van Europa waarin de oorspronkelijke natiestaten
zijn vervangen door energieregio’s. Zonder nader in te gaan
op de constitutie van deze experimentele staatsvorm toont
de verkenning de potentiële winst van een vooruitstrevende energiepolitiek. Veeleer dan energietransitie te framen als
een ecologisch en economisch vraagstuk, wordt deze door
OMA voorgesteld als een politieke kans. De kaart vertaalt de
energieopgave in een aansprekend toekomstbeeld waarin de
toegang tot energie in verregaande mate is gedemocratiseerd.
Elke staat in ‘Eneropa’ beschikt over zijn eigen (duurzame)
energievoorziening en dankzij een robuuste onderliggende
hoofdstructuur wordt het werelddeel als geheel zelfvoorzienend.
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naar de vraag met welke energievoorziening we willen leven en hoe de
we de externe effecten van deze technologie maatschappelijk een plaats
zullen geven.

Conclusie

Hoewel niet elk ontwerp noodzakelijk gelezen hoeft te worden als een
voorstel, lijkt het vermogen om voorstellingen te maken een prominent
onderdeel van de werking van het ontwerp in regionaal verband. Dit visionaire vermogen vormde ooit de premisse van de scenariomethode en
werkt nog altijd door in de praktijk van ruimtelijke planning. Ontwerpen
worden in dit verband regelmatig in stelling gebracht als zogenaamde
‘blikopener’ of als ‘vrijplaats’ om ‘out of the box’ te denken of ‘stippen
aan de horizon’ te zetten.23 De scenariotraditie laat ook zien wat de beperkingen zijn van ontwerpmatige toekomstverkenningen, en hoe de kracht
van het beeld met een ontwerp op de loop kan gaan. In de praktijk blijkt
dat voorstellingen nog weleens de neiging hebben een eigen leven te gaan
leiden. Wat begint als mogelijkheidsverkenning kan daarmee zomaar veranderen in ‘voldongen fictie’ (Sijmons, 2002). Het voorbeeld van Bouwen
voor Waterland toont aan hoe zaken als ruimtelijk detailniveau en kwantitatieve concreetheid het planmatige karakter van een ontwerpverkenning
kunnen versterken en voedingsbodem kunnen zijn voor NIMBY-achtige
discussies. Deze conclusie ligt in het verlengde van de constatering uit het
voorgaande hoofdstuk dat in de bestuurlijke context abstracte representaties soms worden geprefereerd boven contextuele specificiteit.
Gelijktijdig blijkt uit de cases dat voorstellingen ook kunnen worden
aangewend om maatschappelijke discussies te richten. De studies van
de Rijksadviseur, H+N+S en OMA laten zien hoe ontwerpen nieuwe
ruimtelijke, sociale en uiteindelijk ook politieke dimensies aan de energiediscussie kunnen toevoegen. Het onderwerp energietransitie wordt uit
zijn gangbare probleemkader gehaald en opnieuw voorgesteld, ditmaal
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niet als vraagstuk maar als oplossing. Deze omzetting betreft meer dan
een semantische operatie. Het gaat er niet om bedreigingen simpelweg te
herformuleren als uitdagingen teneinde de toon van de discussie te veranderen; door het aanmaken van nieuwe beelden is het mogelijk een geheel
andere discussie te voeren.
Dit laatste wijst erop dat ontwerpen naast het bijsturen van bestaande
discussies ook in staat zijn nieuwe problematieken te entameren. Dit lijkt
met name relevant in situaties waarin sprake is van een diffuse opgave of
waarin bestaande zienswijzen tegen hun grenzen aanlopen. In deze gevallen zou het ontwerp een rol kunnen spelen om nieuwe aandachtspunten
en invalshoeken te articuleren en zo het publieke debat over (de toekomst
van) de regio op te laden met nieuwe betekenissen.
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De probleemstellende werking van het ontwerp

Een van de terugkerende uitdagingen voor bovenlokale ontwerpen uit
de voorbije jaren blijkt het bepalen van de regionale opgave. Dit heeft
deels te maken met de ruimtelijke diffuusheid van de regio, deels met de
veelheid aan stakeholders die een potentieel belang hebben in de ontwikkeling van een gebied. De regio blijkt een arena waarin vele kwesties op
vele schaalniveaus om aandacht strijden en waarin achter elk vraag een
nieuwe vraag verscholen ligt. Joost Schrijnen (2005, p. 53) heeft stedebouw
op de regionale schaal in dit verband gekarakteriseerd als een vak dat zijn
eigen opgave en opdrachtgever tracht te definiëren: “Door het stimuleren
van ruimtelijke voorstellen worden de opgave, de opdracht en de opdrachtgever
‘gecreëerd’. Daar zit de bijzondere potentie van [de] ontwerpende discipline.”

De inzet van ontwerp op de regionale schaal is in dit perspectief niet
zelden ingegeven door de behoefte om allereerst zicht te krijgen op de
problematieken die om een planmatig antwoord vragen. Van ontwerpen
wordt verwacht dat zij overzicht scheppen in de belangen en zorgen die
geprojecteerd zijn op het territorium en uit deze veelheid aan claims een
collectieve opgave herleiden. Daarnaast blijken ontwerpen van tijd tot tijd
in staat te zijn om zelf nieuwe vraagstukken naar voren te schuiven. Dit
aandragen van kwesties kan onderdeel zijn van een bewuste agenderende
strategie, maar kan ook de min of meer toevallige bijvangst vormen van
de ontwerpende activiteit.
In dit hoofdstuk passeren een drietal projecten de revue waarin het probleemstellende vermogen van regionale ontwerpen aan de orde is. Wat de
cases bindt is het feit dat het steeds ontwerpende verkenningen betreft,
waarbij de opbrengst niet zozeer een plan is maar vooral een scherper
inzicht in de context waarin een eventueel plan zou kunnen landen. Het
gaat bovendien om projecten waarin bewust gekozen wordt voor ontwerp als onderzoeksgereedschap. Net als in het vorige hoofdstuk raken
we hiermee aan het begrip ‘ontwerpend onderzoek’, ditmaal echter minder in de hoedanigheid van scenario’s of toekomstverkenningen, als wel
als middel om kennis te genereren over de regio in zijn huidige conditie.
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1. Deze casus bevat een (vertaalde) bewerking van delen
uit: de Zwart, 2010b.

Casus: Atelier IJmeer

Van 2003 tot 2006 wordt op initiatief van de gemeente Almere het Atelier
IJmeer georganiseerd.1 Directe aanleiding voor dit project is het voornemen van het Rijk om nieuw leven te blazen in de rol van de gemeente
als groeikern binnen de noordelijke Randstad. Beleidsmakers stellen vast
dat van de gestelde bouwopgave van 150.000 woningen voor de totale
Noordvleugel een substantieel deel een plaats zou moeten krijgen op Almeers grondgebied, hetgeen een forse uitbreiding van de gemeente impliceert. In de Nota Ruimte wordt aanvankelijk uitgegaan van een groei
in de periode 2010-2030 van 40.000 woningen (Nota Ruimte, 2006, pp. 147149). Later wordt dit aantal bijgesteld naar 60.000 (Noordvleugelbrief, TK
2005-2006, 30687, 1). De operatie, die Schaalsprong Almere gaat heten, houdt
een geplande ontwikkeling in van 150.000 inwoners in het jaar 2000 naar
een geschatte populatie van ruim 350.000 in het jaar 2030.
De potentiële verdubbeling van het inwoneraantal blijkt niet alleen de
bouwambities van lokale bestuurders aan te spreken, ze wakkert ook het
debat aan over de positionering van de stad. De vraag rijst of de schaalsprong een aanleiding kan zijn om de verhoudingen tussen Almere en
Amsterdam te herzien en de satellietstad op te stoten in de vaart der
volkeren. Er wordt zelfs gespeculeerd op de totstandkoming van een zogenaamde dubbelstad, waarin beide steden complementaire polen zouden
kunnen vormen van één grootstedelijke regio.
De groeidoelstellingen plaatsen Almere in ieder geval voor een stedebouwkundige uitdaging. Niet alleen moeten er volgens de plannen in de
periode 2010-2030 jaarlijks gemiddeld 3.000 nieuwbouwwoningen worden gepland, gerealiseerd en afgezet, de bouwopgave komt bovenop de
erfenis van de snelle ontwikkeling die de stad in zijn eerste 30 jaar heeft
doorgemaakt. Terwijl het jongvolwassen Almere nog volop worstelt met
vraagstukken rondom culturele identiteit en sociale samenhang, dient
zich alweer een nieuwe groeispurt aan. Niet alleen kan de verstedelijkingsagenda waarmee Almere zich anno 2003 geconfronteerd ziet, volgens
oud-wethouder Arie-Willem Bijl vergeleken worden met “het bouwen
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van een stad op een stad”, de uitbreiding legt ook een hypotheek op de

toekomst. Ervaringen uit andere Europese new towns laten de potentiële kwetsbaarheid zien van explosief gegroeide tekentafelsteden. Hoewel
vooralsnog beperkt sprake lijkt te zijn van symptomen als werkloosheid,
verloedering en segregatie, bestaat de zorg dat bij een nieuwe schaal2

sprong deze problemen mogelijk alsnog zouden kunnen ontstaan.
Naast de groei van Almere zet het rijksbeleid in op verbetering van
de mobiliteit tussen de IJsselmeerpolders en de Randstad. In het licht
hiervan worden door de jaren heen verschillende infrastructurele opties
bestudeerd en onderwerp van het publieke debat. Alternatieven variëren
van verbreding van de bestaande capaciteit en het verbeteren van de aansluiting A1/A9 (zgn. Stroomlijnvariant), tot verbinding van de rijkswegen
A6 en A9 ten zuiden van Weesp (zgn. Naardermeervariant) en verschillende
OV- en (snel)wegverbindingen over en onder het IJmeer. In de loop der
tijd vallen diverse opties af, mede door de reeds oplopende ruimtedruk
in het gebied. Thema’s als de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder,
de landschappelijke waarden van de Vechtstreek en het Naardermeer, de
ecologie van de IJmeeroevers, waterkwaliteit, peilbeheer, waterberging,
recreatiebehoefte, de driehoeksmossel en de vogelhabitatrichtlijn maken
de IJmeerregio tot een brandpunt van belangen wat ertoe leidt dat besluitvorming veelal traag en moeizaam verloopt.

Bruggenbouwers

Het is binnen deze complexe constellatie dat het Atelier IJmeer opereert.
Het project wordt daarbij beïnvloed door de spelers, maar schrijft ondertussen ook zijn eigen spelregels. Voor de leiding van het atelier wordt
stedebouwkundige Teun Koolhaas aangetrokken. Koolhaas was als ontwerper van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) vanaf de eerste schetsen betrokken bij de aanleg van Almere en geldt als geestelijk
vader van het archipelmodel dat zo kenmerkend is voor de structuur van
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2. Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam
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3. Atelier IJmeer geldt als een
van de laatste projecten uit
het oeuvre van Teun Koolhaas.
Bij de start van het atelier
heeft Koolhaas reeds afscheid
genomen van het bureau
waaraan hij van 1985 tot 2003
leiding heeft gegeven (Teun
Koolhaas Associates, red.).
Hij overlijdt in oktober 2007,
ruim een jaar na de afronding
van het atelier.
4. Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam
5. Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam
6. “In een situatie waarin het
plan voor de schaalsprong volgens de geijkte route was vervaardigd zou dit resultaat er
nooit zijn gekomen”, zo stelt
wethouder Bijl vast.
“De opgave is dan zo ingewikkeld, dan kiest men voor een
andere oplossing.”
Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam

de stad. Samen met Ellen Marcusse, stedebouwkundige van de gemeente,
voert Koolhaas het atelier aan, ondersteund door ontwerpers van het bureau Bentvelsen Fleer Architectuur en Stedenbouw (BFAS).3
Het atelier neemt zijn intrek op de bovenste verdieping van het voormalige pand van rederij Vinke & Co aan de De Ruyterkade in Amsterdam.
Hier wordt van het najaar van 2003 tot begin 2006 aan een tweeledige
opdracht gewerkt. In de eerste plaats een uitwerking van de schaalsprong
van Almere in westelijke richting. Waarbij grofweg een derde deel van
de gestelde woningbouwopgave wordt gerealiseerd als buitendijkse uitbreiding. De nieuwe wijk die, in navolging van eerdere plannen, Almere
Pampus gaat heten moet een nieuwe knoop vormen in het polynucleaire
schema en een aanvullend segment woonmilieus toevoegen aan de Almeerse voorraad. Het tweede deel van de opdracht behelst de verbeelding
van een brugverbinding door het IJmeer (Staal, 2006, p. 25).4 Deze brug,
waarvan het rudiment reeds aanwezig is in het Ontwerp Structuurplan van
1978, vormt behalve een infrastructurele ingreep ook een verzinnebeelding van de relatie tussen Almere en Amsterdam.
Voor de verbinding laten de initiatiefnemers van het atelier zich inspireren door het voorbeeld van de Öresundregio, waar een brug tussen Kopenhagen en Malmö midden jaren ’90 een belangrijke katalysator vormt
in de totstandkoming van een interstedelijke (en internationale) samenwerking op regionaal niveau (Löfgren, 2008). De hoop is dat de IJmeerbrug een vergelijkbare uitwerking zal hebben en een functie kan vervullen
als baken voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.
Voor de opdrachtgever geldt dat met de oprichting van het atelier nadrukkelijk ook een politieke doelstelling is gemoeid.5 Hoewel inhoudelijke
sturing op het ontwerpproces wordt vermeden, teneinde de ontwerpers
zogezegd maximale vrijheid te bieden, ligt in de opdrachtformulering een
impliciete agenda besloten. Juist door tussentijds niet aan de randvoorwaarden van het atelier te tornen blijft deze agenda gedurende het gehele
proces overeind.6

120

HOOFDSTUK 4

De politieke doelstelling van het atelier kan samengevat worden als een
verleidingsoperatie op drie fronten, waarin het atelier afwisselende rollen
vervult. In de eerste plaats is het de bedoeling om binnen de eigen organisatie draagvlak te creëren voor het idee dat de vorming van een regionale
visie voor het IJmeer een voorwaarde is om de schaalsprong te kunnen laten slagen. Deze denkomslag is volgens Bijl c.s. van belang daar Almere in
de loop der jaren zowel mentaal als fysiek “met haar rug naar Amsterdam”
is gekeerd.7 Het is de bedoeling dat aansprekende beelden uit het atelier
de Almeerse politiek ervan overtuigen dat de belangrijkste kansen voor
de gemeente niet in de polder ten oosten, maar in het westen van de stad
te vinden zijn – buitendijks, rond de oevers van het IJmeer – en dat de
toekomst van Almere economisch noch ruimtelijk los gezien kan worden
van haar relatie met Amsterdam.
Eenmaal gedragen door de eigen lokale achterban, kan dan ook de
tweede horde genomen worden: de totstandkoming van een samenwerking met buurgemeente Amsterdam. Een samenwerking met Amsterdam
in casu de uitbreiding van Almere in westelijke richting ligt aanvankelijk
moeilijk. Ten eerste heerst er een opvatting binnen het Amsterdamse
stadsbestuur dat de schaalsprong van Almere geen vraagstuk voor de
hoofdstad betreft. Amsterdam ziet geen dringende noodzaak om zich
te mengen in de uitbreidingsperikelen van haar buurgemeente, zeker niet
zolang zij zichzelf eveneens geconfronteerd ziet met een omvangrijke
bouwopgave (PNH, 2003a). Een tweede verklaring voor de terughoudendheid is gelegen in de politieke gevoeligheid van de kwestie IJmeer-Markermeer. De toekomst van het gebied, dat al jarenlang onderwerp is van
hoogoplopende discussies, zou door een nieuw initiatief voor bouwen in
het water alleen maar verder op scherp worden gezet. In de nasleep van
het tumultueuze referendum rond de bouw van IJburg bestaat weinig
belangstelling aan Amsterdamse zijde om zich wederom de vingers te
branden aan deze problematiek.8
De toenaderingspoging van Almere moet aldus een antwoord zien te
bieden op de factoren die bepalend zijn voor de Amsterdamse aarzeling.
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7. Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam
8. Na veel discussie werd op
19 maart 1997 een correctief
referendum gehouden over
de aanleg van IJburg. Hoewel
het aantal tegenstemmers
(133.000) groter was dan
het aantal voorstemmers
(93.000), werd de vastgestelde
drempel van 155.000 tegenstemmers niet gehaald. De
weg was hiermee vrij voor de
aanleg van de nieuwbouwwijk,
zij het zonder het gewenste
brede maatschappelijke draagvlak (cf. Neijens & van Praag,
1999).
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Atelier IJmeer (2003-2006)
T. Koolhaas, E. Marcusse i.s.m.
BFAS
De discussie over de IJmeerbrug is zo oud als de IJsselmeerpolders zelf. Hoewel de
brug nooit is gerealiseerd en
wellicht nooit gerealiseerd zal
worden, speelt hij als papieren
artefact een terugkerende rol
in de gedachtenvorming over
de ontwikkeling van de regio.
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De positionering van het atelier lijkt in dit verband van groot belang. Niet
alleen blijkt de locatiekeuze een geslaagde provocatie aan het adres van
het hoofdstedelijke bestuur (Boer, 2005), ook het feit dat het atelier zich
buiten de ‘black box’ van de beleidsvorming bevindt draagt bij aan zijn
succesvolle functioneren. Door zijn informele setting, ver van de ambtelijke burelen en bestuurlijke vergaderzalen, nestelt het atelier zich in een
relatieve politieke luwte.9
Het atelier is het decor van diverse ontmoetingen tussen de Almeerse wethouder en zijn Amsterdamse ambtsgenoot en wordt een trefpunt

123

9. De betrokken spreken in dit
verband over een ‘sfeer van
mystiek’, die een aantrekkingskracht uitoefende op externe
partijen (Staal, 2006, p. 25).
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10. Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam
11. Daarmee is niet gezegd
dat er geen spanning bestaat
tussen het inhoudelijke en het
politiek-bestuurlijke proces.
Het succes van het atelier
dreigde op bepaalde momenten zelfs het ontwerpproces
te frustreren. Ontwerpers
kwamen door de voortdurende stroom van externe bezoekers bijna niet meer aan hun
eigenlijke werk toe.

voor medewerkers uit beide organisaties. Ambtenaren werken in interdisciplinair verband aan de uitwerking van delen van de ontwerpopgave en
de atelierruimte doet verschillende malen dienst als accommodatie voor
gezamenlijke collegevergaderingen.10 Het resultaat van de inspanningen
is dat in de zomer van 2004 de betrokkenheid van Amsterdam wordt geformaliseerd en de hoofdstad medeopdrachtgever wordt van het atelier.
De derde stap van het verleidingsoffensief richt zich op de buitenwereld. Aangezien het voor de initiatiefnemers duidelijk is dat ruimtelijke
ontwikkelingen rond het IJmeer niet van de grond kunnen komen zonder
draagvlak op bovenlokaal niveau, is een rol weggelegd voor het atelier in
het betrekken van andere (institutionele) partijen. Het atelier krijgt hiertoe wekelijks bezoek van uiteenlopende gasten die door de opdrachtgevers worden uitgenodigd om input te leveren aan het ontwerpproces. Aan
het eind van het project vermeldt de deelnemerslijst ruim 500 personen,
variërend van ambtenaren, bestuurders, politici (lokaal, provinciaal en nationaal), wetenschappers, ontwerpers en technisch adviseurs, tot vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties, waterbeheer, infrastructuur en projectontwikkelaars (Staal, 2006, pp. 265-267).
Bedoeling is dat via het atelier kennis van uiteenlopende disciplines bijeen wordt gebracht en dat zoveel mogelijke partijen deelgenoot worden
gemaakt van de ontwerpexercitie. De uitwisseling van ideeën behoudt
evenwel een informeel karakter, uit vrees dat met de expertise van de actoren ook hun belangen zich naar het atelier zullen verplaatsen. Dit zou
er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat ontwikkelende partijen in ruil voor
ingebrachte marktkennis grondposities claimen of dat adviesbureaus acquisitie plegen voor opdrachten die uit een eventueel plan voortvloeien.
Om dit te vermijden worden twee waarborgen ingebouwd. Ten eerste
houden de ontwerpers gedurende het hele proces inhoudelijk de leiding
over het atelier. Dit moet voorkomen dat de ideevorming ingekapseld
raakt door lokaalpolitieke of commerciële overwegingen.11 De tweede
voorziening betreft een scheiding van taken. Hoewel de inzet van het
ontwerpproces primair de schaalsprong van Almere betreft, ontstaat bij
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de opdrachtgevers al snel de gedachte dat de ideevorming in het atelier
zich niet kan isoleren van een ruimtelijke visie op het IJmeer als geheel.
In plaats van deze visievorming echter onderdeel te maken van de taakstelling van het atelier, wordt een parallel traject opgestart waarin stakeholders kunnen participeren. Dit parallelle traject wordt geformaliseerd
en ondergebracht bij de Vereniging Deltametropool welke, onder de titel
Verkenning IJmeer in 2003-2004 een studie laat uitvoeren door ANWB,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeenten
Almere en Amsterdam.
Eens per week komen de leden van de Deltametropool-werkgroep samen in het Atelier IJmeer voor overleg met de ontwerpers. De verdienste
van deze opzet is dat gaandeweg, via de ruimtelijke ingrepen, dwarsverbanden zichtbaar worden tussen de belangen van de verschillende partijen.12 Dit levert een aantal bruikbare kruisbestuivingen op. Zo wordt via
het ontwerp de mogelijkheid verkend om de zandwinning voor buitendijkse woningbouw aan te grijpen voor het graven van slibgeulen die, op
hun beurt, zouden kunnen bijdragen aan de waterkwaliteit van het meer.
Ook blijkt het doortrekken van een lightrailverbinding tussen Amsterdam
en Almere-Pampus een mogelijke optie voor de ontsluiting van Almere in
de richting van Utrecht.
In juni 2006 presenteert het Atelier IJmeer zijn eindrapportage. De Verkenning IJmeer is op dat moment reeds voltooid en zal datzelfde jaar nog
haar beslag krijgen in de Toekomstvisie IJmeer (2006).13 De eindpublicatie
van het atelier vormt een kroniek van drie jaar ontwerpactiviteit. Ze bevat
schetsen, beeldessays en interviews en kan in retrospect gelezen worden
als de uitwerking van een nieuwe opgave voor de regio. Bestond de opdracht voor het atelier formeel uit het ontwerpen aan een brug en een
woonwijk, in de praktijk blijkt het ontwerp vooral gewerkt te hebben als
instrument om de ‘kwestie’ IJmeer opnieuw te problematiseren en alle
belangen die hieraan zijn verbonden boven water te krijgen.
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12. Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam
13. Eén van de belangrijkste
elementen van de Toekomstvisie IJmeer is de positionering
van het IJmeer als centraal
waterpark op het kruispunt
van een ‘rood-grijze’ as tussen
Amsterdam en Almere, en een
‘groen-blauwe’ as tussen de
Gooi- en Vechtstreek en het
IJsselmeer.

DE PROBLEEMSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

126

HOOFDSTUK 4

Analyse: Werking van het ontwerp

De wijze waarop ontwerp in het IJmeeratelier wordt ingezet wordt in de
ruimtelijke planvorming doorgaans geschaard onder de noemer ontwerpend onderzoek. Deze aanduiding is even aansprekend als potentieel verwarrend omdat ze bij nadere beschouwing eerder een pallet aan onderzoekende strategieën beschrijft, dan een vastomlijnde methode. Stephen
Scrivener heeft er in dit kader op gewezen dat ontwerp op verschillende
manieren met onderzoek in verband kan worden gebracht. Hij onderscheidt hierbij een vijftal hoofdvormen die in uiteenlopende combinaties
voorkomen (Scrivener & Roux, 2009):
• Ontwerp als object van onderzoek;
• Ontwerp als methode van onderzoek;
• Ontwerp als communicatiemiddel van onderzoek;
• Ontwerp als validatie van onderzoek;14
• Ontwerp als doel van onderzoek.

Uit bovenstaande vormen leidt Scrivener een (theoretisch) spectrum af
van niet minder dan 640 mogelijke varianten van ontwerpend onderzoek.15 Deze lopen uiteen van een plananalyse (ontwerp als object), tot een
situatie waarin een ontwerper ontwerpenderwijs de aard van zijn eigen
ontwerppraktijk onderzoekt teneinde deze in een ontwerp te kunnen verbeelden (ontwerp als methode, object, communicatie en doel).
De merites van Scriveners denkoefening schuilt niet zozeer in de vele,
soms gekunstelde, combinaties van ontwerp en onderzoek die worden
gepostuleerd, als wel in de wijze waarop zijn benadering de mogelijkheid
biedt om de rol van ontwerp in ontwerpend onderzoek systematisch te
ontleden. Scrivener laat zien hoe ontwerpend onderzoek talrijke gedaanten kent, waarbij hij opmerkt dat alleen onderzoeken waarin het ontwerp
fungeert als methodologie het predicaat ‘practice based’ verdienen.
Wat precies de epistemologische grondslag is van het ontwerp-als-me-
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14. Scrivener spreek hier over
‘justification’ als één van de
relevante criteria voor onderzoek: de deugdelijkheid van
een onderzoek moet gevalideerd kunnen worden door
(wetenschappelijke)
peers.
Ontwerp kan in deze onderbouwing een rol spelen.
15. Dit getal komt voort uit de
vermenigvuldiging van de mogelijke combinaties die de zes
hoofdvormen kunnen aangaan.
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thode, is door de jaren heen onderwerp van discussie. In een beroemd
geworden essay uit 1982 spreekt Nigel Cross van zogenaamde ‘designerly ways of knowing’, waarmee hij het ontwerpdomein karakteriseert als
middenterm tussen de natuurwetenschappen enerzijds en de geesteswetenschappen anderzijds (Cross, 1982). Waar de sciences en humanities zich
respectievelijk richten op de natuur en de menselijke ervaring, beschrijft
Cross het onderzoeksgebied van de ontwerper als de door de mens gemaakte wereld (‘man-made world’).
Ook de methoden waarvan ontwerpers zich bedienen onderscheiden
zich volgens Cross van de gangbare academische praktijk. Waar traditionele wetenschap berust op probleemoplossing door analyse, draait het bij
ontwerp juist om probleemoplossing door synthese. Ontwerpers zoeken
naar praktische oplossingen – een oplossing die werkt – en laten daarmee
satisfactie en efficacy prevaleren boven optimalisatie en efficiency. Deze
benadering hangt aldus Cross samen met de aard van de vraagstukken
waar ontwerpers mee te maken hebben. Volgens een populaire definitie
van Horst Rittel kunnen ontwerpproblemen gekarakteriseerd worden als
zogenaamde ‘wicked problems’ (Rittel & Webber, 1973). Valse vraagstukken, die onstabiel en overgedetermineerd zijn en daardoor niet één optimale oplossing kennen, maar listig weten te slippen door de mazen van
het positivistische denken.
[Design problems] are not the same as the ‘puzzles’ that scientists, mathematicians and other scholars set themselves. They are not problems for which all
the necessary information is, or ever can be, available to the problem-solver.
They are therefore not susceptible to exhaustive analysis […] In order to
cope with ill-defined problems, the designer has to learn to have the self-confidence to define, redefine and change the problem-as-given in the light of
the solution that emerges from his mind and hand. (Cross, 1982, p. 224)

Het antwoord van de ontwerper komt aldus niet eenzijdig voort uit de
vraag, maar de oplossing materialiseert tevens haar eigen probleem. In
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het ontwerp zit situationele kennis over de opgave vervat en deze kennis
wordt toegankelijk via tekeningen, maquettes en collages.
Andere auteurs, zoals Bruno Latour, hebben erop gewezen dat ontwerp
in dit opzicht geen uitzonderingspositie inneemt ten opzichte van ‘reguliere’ wetenschap, maar dat in feite alle kennisaanspraken – wetenschappelijk of anderszins – gebaseerd zijn op dezelfde principes van translatie
en constructie. Latour spreekt in dit verband van zogenaamde immutable
mobiles, waarin kennis over de wereld wordt overgedragen en geconserveerd (Latour, 1984). De werking van deze verstilde mobielen berust erop
dat ze ‘optische consistentie’ scheppen in de veelheid aan waarnemingen
die de werkelijkheid beschrijven en deze verpakken tot gestabiliseerde objecten. Voorbeelden ervan zijn boekdrukkunst, cartografie en het grafisch
perspectief, maar ook zaken als SWOT-analyses, luchtfoto’s, jaarverslagen, sterk water, geld of statistiek.
Immutable mobiles maken de wereld plat en leesbaar, en deze synoptische kwaliteit maakt ze niet alleen handzaam maar ook bij uitstek politiek.
Wie beschikt over een atlas, DNA-profiel of de Dow Jones-index heeft
de wereld in zijn achterzak en kan hem opmeten en manipuleren zonder
daarvoor een stap buiten de deur te hoeven zetten. Gelijkaardig aan de
dualiteit van kaart en landschap wordt de werkelijkheid beheersbaar via
haar representaties. Hoe verder ze gecomprimeerd wordt, hoe groter de
potentiële invloed van degene die over het object kan beschikken.
[B]y themselves the inscriptions do not help a location to become a centre
that dominates the rest of the world. Something has to be done to the inscriptions which is similar to what the inscriptions do to the ‘things’, so that
at the end a few elements can manipulate all the others on a vast scale. The
same deflating strategy we used to show how ‘things’ were turned into paper,
can show how paper is turned into less paper [...]. (Latour, op. cit., p. 21)16

Voortbouwend op de teksten van Cross en Latour stellen Jesper Simonsen et al. dat ontwerpen niet alleen informatie uit uiteenlopende bronnen
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16. Latour legt hier tevens een
verband met het begrip bureaucratie.
“The ‘cracy’ of bureaucracy is
mysterious and hard to study,
but the ‘bureau’ is something
that can be empirically studied,
and which explains, because of
its structure, why some power is
given to an average mind just by
looking at files: domains which
are far apart become literally
inches apart; domains which are
convoluted and hidden become
flat; thousands of occurrences
can be looked at synoptically.
[…] Common sense makes fun
of these “gratte papiers” and
“paper shufflers”, and often
wonders what all this ‘red tape’
is for; but the same question
should be asked of the rest of
science and technology. In our
cultures “paper shuffling” is the
source of power, that constantly
escapes attention since its materiality is ignored.” (Latour, op.
cit., p. 26)
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17. Ontwerponderzoek is volgens Simonsen et al. in deze
zin bij uitstek interdisciplinair
en integratief van aard:
“A design practice based on temporary assemblages is interdisciplinary in its nature - it is based
on ‘co-functioning’ between divergent perspectives.” (Samson,
2010, p. 178)
18. Doevendans noemt hiervan als voorbeeld onder meer
de Everyday Urbanism-beweging, die De Certeaus praktijk
van het alledaagse als uitgangspunt neemt (Doevendans,
2009).

comprimeren, maar ook verschillende soorten kennis met elkaar in verband brengen.17 Het gaat daarbij om verschillende soorten disciplinaire
kennis, maar ook verschillende vormen van kennen. Zo verschilt bijvoorbeeld de kennis van een natuurkundige over de materiaaleigenschappen
van goud van de kennis van een edelsmid over ditzelfde metaal, net zoals
de kennis die benodigd is voor het ontwikkelen van een medicijn van een
andere orde is dan de kennis voor het behandelen van een patiënt. Gedurende het ontwerpproces worden deze diverse kennisvormen met elkaar
gemengd waaruit nieuwe inzichten en ideeën kunnen ontstaan.
Een terugkerende notie in dit verband is het door politicoloog James
Scott gemunte begrip metis, als tegenwicht voor het formele, universele kennisbegrip (Scott, 1998). Metis geldt als verzamelterm voor kennis
die wordt opgebouwd door routine en ervaring. Het is lokaal gevormde,
non-discursieve kennis, die niet primair wordt overgedragen via wetenschappelijke traktaten, maar besloten ligt in praktijken, tradities en kennisgeladen objecten. Het is kennis die ons in staat stelt om een geschikt
verjaardagscadeau uit te zoeken, een biefstuk rosé te bakken of een partij
poker te winnen, maar ook om situaties in te schatten, een onderhandeling te voeren of succesvol te ondernemen.
Bureaucratische planners hebben, aldus Scott, van oudsher weinig oog
voor deze pragmatische kennis. Zij opereren op basis van een gemankeerde kijk op de wereld en slaan hierdoor geregeld de plank mis. Eén van
de ambities van ontwerpend onderzoek is om deze blinde vlek voor het
alledaagse, het contextuele en het subjectieve te repareren, en het planvormingsproces op te laden met een specifiek soort inzicht dat kan helpen om plannen te laten landen. Kees Doevendans wijst er in dit verband
op dat metis naast een intellectuele ook een tactische dimensie heeft.18
Metis vult kennis over het waarom van het handelen aan met inzicht in
het hoe, en heeft daarmee een logische plaats in de stedebouwkundige
epistemologie.
Een andere indeling waarbinnen de tactische dimensie van kennis een
rol speelt, en welke geregeld in verband gebracht wordt met ontwerpend
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onderzoek, is de Aristoteliaanse deugdenethiek. Voortbouwend op het
werk van onder andere geograaf Bent Flevbjerg, beschrijft landschapsarchitect Jannemarie de Jonge de daad van het ontwerpen als een samenspel
van de antieke verstandscategorieën epistêmê, technê en phronêsis (de Jonge,
2008a). Waar epistêmê betrekking heeft op het domein van de universele
wetenschappelijke kennis, verwijzen technê en phronêsis naar respectievelijk de kunst van het maken en kennis van het politiek en ethisch handelen.
De Jonge signaleert dat het denken over regionale planvorming zich in
de loop van de 20e eeuw op verschillende assen tussen deze begrippen
heeft bewogen. Zo staat in de moderne planning vooral de wetenschappelijke kant van het vak centraal, waarbij de survey (epistêmê) en het plan
(technê) de twee zijden vormen van een technocratisch en mechanistisch
wereldbeeld. Rond de jaren ’70 wint het vakgebied van de planologie aan
invloed en verschuift het accent in de ruimtelijke planning van plan naar
proces (epistêmê en phronêsis). De late 20e eeuw, ten slotte, wordt gekenmerkt door een herwaardering van de ruimtelijke context, waarmee
nieuwe aandacht ontstaat voor de ambachtelijkheid van de ontwerper en
de technê van het vak.
De actuele uitdaging voor het landschappelijk en regionaal ontwerp
bestaat aldus De Jonge eruit de domeinen van het denken, het maken
en het doen te verbinden. Deze verbinding vindt plaats in wat zij omschrijft als een ‘ontwerpdialoog’: een virtuele conversatie waarin kennis
uit de verschillende verstandscategorieën wordt uitgewisseld en gedeeld.
Anders echter dan binnen de Habermassiaanse communicatiefilosofie, is
de ontwerpdialoog die De Jonge voorstelt niet louter instrumenteel en
consensusgericht, maar ook beschouwend en lerend van aard. Het specifieke karakter van ontwerpopgaven – de valse vraagstukken waar Rittel
over spreekt – vraagt aldus De Jonge om een reflectieve houding waarin
probleem en oplossing geleidelijk naar elkaar toe bewegen.
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Design dialogue offers a mode of conversation that, unlike consensus-focused negotiation processes, allows participants to creatively explore the problem-solution space and, by integrating elements of phronêsis and epistêmê,
brings forth new insights in the issue and possible solutions. These insights
can be made explicit in the formulation of design concepts. (de Jonge, 2008a,
p. 234)

Veeleer dan een lineair proces worden in de ruimtelijke planning rondes
van gedachtevorming doorlopen, waarin ideeën net zolang circuleren totdat ze over voldoende momentum beschikken om in de ruimtelijke en
politieke context van de regio te kunnen landen. Op dat moment ontstaat
volgens De Jonge de mogelijkheid dat het gesprek verschuift van een
reflectieve naar een instrumentele modus en dat (delen van) het ontwerp
worden ingeleid als plan.
Binnen de context van het IJmeeratelier vinden deze processen evenwijdig plaats. Terwijl in het hart van het atelier getekend wordt aan een
mogelijke oplossing, worden aan de zijlijn de contouren van de opgave
bepaald en herbepaald. Hierbij wordt theoretische expertise ingevlogen
van technische specialisten, maar ook praktisch inzicht met betrekking
tot uitvoerbaarheid, timing en draagvlak. Het proces dat zich in het atelier voltrekt is hiermee minder een zoektocht naar de optimale oplossing
voor een gegeven probleem, als wel een zoektocht naar het punt waar
het gegeven concept een passende oplossing kan vormen voor de actuele
problematiek.

De probleemstelling van Atelier IJmeer

Het is goed om bij het analyseren van het Atelier IJmeer onderscheid te
maken tussen het functioneren van het atelier en de rol van het ontwerp
an sich. Hoewel beide met elkaar in verbinding staan zijn er accentverschillen waarneembaar in hun betekenis voor het planvormingsproces.
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Voor wat betreft het atelier kunnen, in lijn met de doelstellingen zoals
geformuleerd door de initiatiefnemers, grofweg drie functies worden onderscheiden.
In de eerste plaats heeft het atelier een rol in het overhalen van de eigen
achterban om de bakens te verzetten. Het atelier vormt in dit opzicht de
symbolische voorpost van de westwaartse ontwikkeling van Almere richting het IJmeer. Waar de lokale politiek nog kampt met koudwatervrees
inzake de buitendijkse schaalsprong, heeft het atelier reeds kwartier gemaakt aan de overzijde van het water en wenkt het de Almeerse bestuurders zijn voorbeeld te volgen. Gelijktijdig wordt ook een appel gedaan op
de beleidsmakers aan Amsterdamse zijde. Het stoutmoedige gebaar om
het ontwerpteam te huisvesten op Amsterdams grondgebied blijkt in dit
verband een effectieve tactiek om de plaatselijke politiek uit haar tent te
lokken.
Met het binnenhalen van Amsterdam als medeopdrachtgever verandert
ook de betekenis van het atelier. Is de ruimte aanvankelijk nog vooral
een vooruitgeschoven post waar uitdagende beelden worden geproduceerd, geleidelijk gaat deze steeds meer dienst doen als forum voor de
uitwisseling van opvattingen en visies. De ruimte wordt een trefpunt voor
bilaterale gesprekken en creëert een omgeving voor gezamenlijke agendavorming.
Wanneer vervolgens steun gezocht wordt bij het Rijk en regionale stakeholders ondergaat het atelier opnieuw een gedaanteverwisseling. De
beeldvorming in het atelier krijgt nu ook een verbindende dimensie en
het ontwerpen wordt aangewend om het gesprek met derden te faciliteren. Vanuit het atelier komt een lobby tot stand om draagvlak te creëren
voor het belang van een verbinding tussen Almere en Amsterdam voor
de toekomst van de regio. Daarnaast vormt het atelier het decor van kennisuitwisseling tussen ontwerpers, experts en leken. Aan de hand van de
beelden, tekeningen en maquettes die in het atelier worden geproduceerd
wordt de kennis die is ingebed in deze actoren gemobiliseerd en teruggekoppeld aan het ontwerpteam.
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In al deze gevallen speelt de locatie van het atelier een prominente rol.
Het feit dat het atelier zich onttrekt aan de gangbare fora voor politieke
besluitvorming creëert een klimaat waarin op relatief onbevangen wijze
aan de opgave kan worden gewerkt. De ambigue institutionele setting
ontheft de stemming in het atelier van dagelijkse bestuurlijke beslommeringen en laat ruimte voor een meer verkennende en beschouwende
benadering. Ook de geografische positie van het atelier is van belang.
Niet alleen zijn ligging in het Amsterdamse stadshart, maar tevens zijn
situering aan de oever van het IJ. De studio in het voormalig havenfront
vormt het uitgelezen decor om te spreken over een toenaderingspoging
van de beide gemeenten. Door het weidse uitzicht over de IJkades wordt
de fysieke nabijheid van de steden invoelbaar gemaakt en wordt een visuele relatie gelegd tussen het water en het stedelijk gebied. De torenkamer
voorziet letterlijk en figuurlijk in een nieuwe horizon: in het perspectief
van het atelier worden Amsterdam en Almere onderdeel van hetzelfde
panorama.

Opschalen en verbinden

Voor wat betreft het ontwerp zelf zijn twee zaken aan de orde. In de eerste plaats is er de vooraf geformuleerde wens om de schaalsprong vorm
te geven aan de hand van een buitendijkse ontwikkeling. Deze stap over
de dijk is van belang daar hij niet alleen de relatie met het IJmeer op de
kaart zet maar tevens een openingszet vormt voor de samenwerking met
Amsterdam. De mogelijkheden van de waterrijke omgeving voor het in
de markt zetten van nieuwe woonmilieus wordt in stelling gebracht om
een uitbreiding in westelijke richting te onderbouwen. Almere Pampus
vormt zowel ruimtelijk als politiek een stapsteen voor het opschalen van
de lokale problematiek naar een regionaal verband.
Een tweede element dat in het licht hiervan van belang is, is de verbeelding van de brug. De brug die, net als het buitendijks bouwen, een voor-
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opgesteld uitgangspunt is voor de ontwerpopgave, vormt een essentieel
onderdeel van het Atelier IJmeer. Bijl stelt vast dat zowel in het geval van
Kopenhagen-Malmö als in het geval van Almere-Amsterdam de infrastructurele betekenis van de brug ondergeschikt is aan zijn symbolische
functie.19 Een tunnel onder het water – wat in vergelijkbare gevallen mogelijk het bestuurlijke compromis zou zijn geworden – had nooit dezelfde
werking kunnen hebben als een brug, zo concludeert hij:
De brug is een plastisch voorbeeld van de ambities die in dit plan besloten
liggen. Een civiel werk van deze omvang haakt aan bij de levende traditie
van het ingenieursontwerp, waarmee Nederland de omgang met het water al
eeuwenlang tot deel van zijn identiteit heeft verheven. Daarnaast gelden hier
ook ‘zachte’, humane kwaliteiten: de brug trekt twee stedelijke gemeenschappen naar elkaar en biedt ongeëvenaarde uitzichten en belevingen. Minstens
even kenmerkend is de brug als uiting van het conditionerend ontwerp [sic.]
dat hier wordt nagestreefd. Het hele plan voor Almere Pampus beoogt geen
ingevuld eindbeeld te geven, maar definieert een reeks ontwikkelingsstadia
waarin stapsgewijs nieuwe voorwaarden voor een flexibele en avontuurlijke
uitwerking worden aangedragen. Niet het product Almere Pampus lag kortom op de tekentafel, maar het proces dat een organische ontwikkeling van de
toekomstige stad optimaal ondersteunt. (Staal, 2006, p. 27)

Het benadrukken van zijn rol als icoon zou evenwel ten onrechte kunnen suggereren dat de brug slechts een symbool is van politieke wil of
het herstel van een langgekoesterde ingenieurstraditie. Hoewel niet gespeend van enig prestige, refereert de IJmeerbrug in de context van het
atelier niet in de eerste plaats aan een zelfgenoegzame bestuurscultuur
als wel aan de complexiteit van de opgave waarmee de ontwerpers zijn
geconfronteerd.20 Namelijk, het herdenken van de verhoudingen tussen
de steden als twee zelfstandige elementen die een gelijkwaardige, of toch
minstens complementaire, relatie aangaan maar daarbij hun eigenheid en
onderlinge afstand behouden.
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19. Interview A.W. Bijl, 14 mei
2009, Amsterdam
20. Daarmee is niet gezegd dat
dezelfde brug in andere situaties geen andere connotatie
kan hebben. Wanneer bijvoorbeeld de VVD zich eind 2006
uitspreekt vóór de aanleg van
de IJmeerverbinding en deze
roemt als “het Nederlandse
equivalent van de Golden Gate
Bridge”, is er een verschuiving
waarneembaar in de betekenis van het object. De brug
refereert op dit moment niet
langer aan de specifieke problematiek van de IJmeerregio,
maar is een statussymbool
geworden ter versterking van
de internationale positie van
Amsterdam. (cf. ‘VVD is voor
IJmeerbrug’, De Telegraaf, 12
september 2006)
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21. Latour stelt dat de rol van
de metafoor niet onderschat
moet worden door deze af te
doen als ‘slechts’ beeldspraak.
Het is juist zijn gecomprimeerde uitdrukkingsvorm die
het beeld krachtiger maakt
dan de beschrijving.

De brug laat aldus toe om via een deelrelatie te spreken over het geheel.
Deze werking kan volgens Latour omschreven kan worden als metaforisch:
[T]he etymology of metaphoros is itself enlightening. It means precisely displacement, transportation, transfer. No matter if they are mere images, these
metaphors aptly carry the obsession of theoreticians for easy transportation
and rapid communication. A more powerful theory, we submit, is the one
that with fewer and simpler transformations makes it possible to get at every
theory [...]. (Latour, 1984, pp. 22-23)21

Voorgesteld als ruimtelijk artefact geeft de IJmeerverbinding toegang tot
een veelvoudig geheel van onderliggende vraagstukken dat zich, ondanks
alle verwoede pogingen daartoe, niet eerder als integrale opgave liet lezen.
De manier waarop de brug deze vraagstukken samenbrengt is bovendien
performatief. Waar een tunnel de onderlinge verhoudingen zou kunnen
maskeren, problematiseert de brug deze. De bovengrondse oeververbinding is een zichtbare en, door de in het atelier vervaardigde maquettes,
zeer tastbare manifestatie van de manier waarop verschillende opvattingen en belangen op elkaar inwerken. Een element dat de ingenomen posities rond het IJmeer ter discussie stelt en de partijen in de regio dwingt
om kleur te bekennen ten aanzien van hun claims op het gebied. De brug
vormt zo een netwerk van actoren rond zich, die elk op een bepaalde
manier een belangstelling hebben in zijn object.
Kenmerkend voor de rol van het ontwerp in het Atelier IJmeer is zijn
probleemstellende werking. Hoewel het ontwerp in eerste instantie lijkt
te reageren op een vooraf gestelde opgave – in dit geval de realisatie van
een buitendijkse woonwijk en een vaste oeververbinding – blijkt het bij
nadere beschouwing vooral zelf een opgave vorm te geven, namelijk:
de relatie tussen de stedelijke ontwikkelingen van Amsterdam en Almere
binnen de context van een regionale visie voor het IJmeer. Daarmee is
niet gezegd dat het oorspronkelijke antwoordkarakter van het ontwerp
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Bruggen
De brug als architectonisch object is een veelbesproken thema in de literatuur. In zijn essay Brücke und Tür (1909) gebruikt
Georg Simmel het concept van de brug als vertrekpunt voor
het uitwerken van een relativistische epistemologie.Voor Simmel materialiseert de brug de menselijke hang naar contiguïteit: de behoefte om de werkelijkheid te begrijpen in termen
van samenhang. De mens is in zijn waarneming van de natuur
gevangen tussen enerzijds zijn neiging tot de vorming van gehelen – Ergänzung, het streven naar (ver)heling – en anderzijds
zijn principiële onvermogen om dergelijke totaliteiten te bevatten.
De uitweg uit deze paradox is relativisme. Door relaties te
leggen tussen individuele elementen kunnen deze deelgenoot
gemaakt worden van een geheel, zonder dat dit geheel zelf
waarneembaar aanwezig hoeft te zijn. Dit proces gaat gepaard
met een voortdurende opeenvolging van scheiden en verbinden. Door zaken met elkaar in verband te brengen en van
andere zaken te onderscheiden wordt de wereld geordend en
begrijpelijk gemaakt. Scheiding en verbinding kunnen daarbij
niet zonder elkaar bestaan. Dat wat onderling verbonden is
onderscheidt zich van datgene waarmee het niet verbonden
is, en dat wat gescheiden is onderscheidt zich omdat het verbonden is aan iets anders.
Deze dualiteit komt pregnant tot uitdrukking in de verschijning van de brug. De brug verbindt niet alleen de twee zijden
van het water maar relateert ze ook als overliggende oevers.
Slechts door de oevers allereerst te scheiden kunnen deze
met elkaar in verbinding worden gebracht. De brug is een uitdrukking van het Wunder des Weges: hij stolt beweging tot een
permanente vorm die op zijn beurt de beweging begeleidt.
Voor Simmel vertegenwoordigt de brug daarmee ook een esthetische waarde. Zoals in een portret uiterlijk en innerlijk van
een persoon tot een verstilde eenheid worden gesmeed, zo
brengt de brug een onmiddellijke visuele eenheid tot stand in
het rivierlandschap. Het beeld van de brug is een gebalde uitdrukking van een natuurlijke verscheidenheid die anders nooit
als geheel waarneembaar zou zijn.
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van de kaart is verdwenen maar wel dat evenwijdig hieraan een tweede
beweging wordt ingezet. De brug en de wijk hebben betekenis als zelfstandige ontwerpuitspraken, maar zijn gelijktijdig een middel geworden
om een problematiek op een ander schaalniveau te bewerken. Door een
provisoire interventie legt het ontwerp een onderliggende kwestie bloot
en dwingt partijen om hierin hun positie te bepalen: als opdrachtgever, als
probleemeigenaar, als slachtoffer of als belanghebbende.

Uitwerkingscases

Het Atelier IJmeer laat zien hoe ontwerp kan worden ingezet als pars
pro toto voor een regio waar vele belangen en problemen om aandacht
strijden. De werkwijze van het atelier kan daarbij getypeerd worden als
een offensieve strategie. In plaats van zich te voegen naar de lokale gevoeligheden, kiezen de initiatiefnemers voor een vlucht naar voren. Het
ontwerp wordt in stelling gebracht als een steen des aanstoots die de
regionale verhoudingen op scherp zet.
Deze aanpak is niet geheel zonder succes. De steen die, vrij letterlijk, in
de vijver wordt geworpen, veroorzaakt een rimpeling die binnen betrekkelijk korte tijd een groot deel van de stakeholders in de regio bereikt. Het
ontwerpproces is evenwel meer dan een oefening in provocatie. Juist het
feit dat het ontwerp in alle openheid tot stand komt, maakt dat actoren
zich ermee kunnen engageren. Bestuurders en ambtenaren van lagere en
hogere overheden, ingenieurs en kostendeskundigen, natuurorganisaties
en wegenbouwers treffen elkaar rond de maquette en gaan in dialoog
over problemen, randvoorwaarden, oorzaken en effecten. Het ontwerp
verkeert hierdoor in permanente staat van wording. Het kan worden
getest, beoordeeld, heroverwogen en geamendeerd, zonder dat zijn bestaansrecht ter discussie wordt gesteld.
De Jonges opmerkingen indachtig zouden we het atelier voor kunnen
stellen als een gistvat waarin kennis, opvattingen en ideeën net zolang op
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elkaar kunnen inwerken tot zich na verloop van tijd min of meer stabiele
verbindingen beginnen te vormen. De ontwerpconcepten die hierbij ontstaan kunnen vervolgens worden overgebracht naar een meer operationele omgeving om verder te worden uitgewerkt.
Om dit mogelijk te maken bekleedt het atelier in institutioneel opzicht
een status-aparte. Het bewaken van deze status, en daarmee de scheidslijn
tussen de informele setting van het atelier en de formele politieke context, vormt een terugkerend aandachtspunt, in het bijzonder gezien de
prominente rol van de gemeente als opdrachtgever van het atelier. Zou
de indruk ontstaan dat het atelier een verlengstuk is van de overheid, dan
is het denkbaar dat andere actoren zich minder gemakkelijk eraan verbinden, met als gevolg dat de uitwisseling van kennis en ideeën onder druk
komt te staan.
In de praktijk kunnen verschillende strategieën worden gehanteerd om
deze bijzondere status te borgen. Zo kan gekozen worden voor een procesmatige ‘knip’ – zoals in het geval van het Atelier IJmeer – waarbij
het opdrachtgeverschap van het ontwerp en het beleidsvormingsproces
formeel worden gescheiden. Een ander alternatief is het spreiden van het
eigenaarschap van het atelier over meerdere partijen. Dit betekent niet
alleen een vergroting van het draagvlak, maar ook een grotere afstand
tussen de ontwerper en de individuele opdrachtgevers. Een derde mogelijkheid om manoeuvreerruimte voor het ontwerp te realiseren is het
toe-eigenen van het opdrachtgeverschap door een externe partij die zelf
geen belanghebbende is in het gebied. Dit kan een kennisinstelling zijn of
een landelijk orgaan, of een autonome ontwerper.

Z-Lab

Een voorbeeld van een ontwerpinitiatief dat relatief autonoom opereert
is Z-Lab.22 Het Z-Lab profileert zich in de periode 2005-2007 als schaduwatelier van het grootschalige en bestuurlijk verankerde Atelier Zuidvleugel.
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22. Z-Lab is een samenwerking tussen bureau Zandbelt
& Van den Berg, Provincie
Zuid-Holland en Technische
Universiteit Delft.
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23. Het Atelier Zuidvleugel
(2005-2007) is een initiatief
van de provincie Zuid-Holland. De gemeenten Den Haag
& Rotterdam, het Bestuurlijk
Platform Zuidvleugel, het Ministerie van VROM en de kennisprogramma’s Habiforum en
Transumo zijn mede-eigenaar
van het atelier. Doel van het
atelier is om te ‘ontwerpen
en programmeren op de
schaal van de regio’ teneinde samenhang en richting te
kunnen geven aan zijn ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat
daarbij onder andere om het
verkennen van de regionale
identiteit, het in kaart brengen
van functionele samenhang,
bereikbaarheid en de omgang
met tussenruimten. De opbrengst van het atelier is een
omvangrijke bibliotheek aan
rapportages, tussenproducten
en verslagen, die middels tekst,
kaarten, infographics en ander
beeldmateriaal mogelijkheden
verkennen voor een ontwerpmatig aanpak. Niettemin blijft
de feitelijke inzet van het ontwerp in het Atelier Zuidvleugel beperkt. Wat het atelier
lijkt te doen is niet zozeer
het ontwerpen aan de regio,
als wel het vormgeven aan
een ruimte waarin ontworpen
kan worden (cf. Atelier Zuidvleugel 2006a; 2006b; 2007a;
2007b).
24. Interview R. van den Berg,
18 januari 2008, Rotterdam

Net als het Zuidvleugelatelier houdt Z-Lab zich bezig met ontwerpend
onderzoek in de Zuid-Hollandse context.23 Een aspect dat Z-Lab evenwel onderscheidt van het provinciale atelier is het feit dat het niet vertrekt
vanuit een vooropgestelde opdracht. Waar het Zuidvleugelatelier institutioneel is ingebed, beoogt het Z-Lab op basis van de “kracht van het
ontwerp” met min of meer zelfstandige ontwerpingrepen in de regio te

experimenteren.24
De werkwijze van het Z-Lab komt erop neer dat via autonome ontwerpvoorstellen openingen worden verkend voor de totstandkoming van
een overkoepelende regionale visie. De ontwerpers pendelen daarbij tussen drie samenhangende schaalniveaus – lokaal, subregionaal en regionaal
– waarbij de tussenschaal een intermediaire functie heeft. Terugkerende
opgaven die door middel van het ontwerpen op het subregionale niveau
worden blootgelegd, worden als ‘legenda-eenheden’ naar een hogere
schaal geaggregeerd. De subregionale interventies leveren zo de bouwstenen van het regionale ontwerp.
Uit de bouwstenen worden drie ruimtelijke organisatieprincipes afgeleid die verschillende visies op de toekomst van de Zuidvleugel vertegenwoordigen. De organisatieprincipes krijgen als titel Waterstad, Zwermstad
en Compacte Stad, en vormen het uitgangspunt voor een regionale ‘stadsplattegrond’.
Is in het Atelier IJmeer nog sprake van een formele opdracht, in het
Z-Lab is deze geheel opgeschort. Door zich niet te committeren aan een
vooraf gedefinieerde opdrachtgever of vraagstelling geven de ontwerpen
vorm aan een eigenstandige opgave. Hoewel het risico reëel is dat deze
experimenteerfreude gesmoord raakt in verblijvendheid, weet het Z-Lab
zichzelf als laboratorium overeind te houden. Beslissend daarbij is dat
de waarde van de individuele ontwerpen niet primair besloten ligt in hun
vormelijke expressie maar in hun vermogen om onderliggende thema’s
en problematieken aan te boren. Door de ontwerpen te gebruiken als
instrument voor het tastbaar maken van locatie-overstijgende verbanden
krijgen de voorstellen betekenis als exploratieve operatie.
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In plaats van te vertrekken
vanuit een vooropgestelde
opgave poogt het Z-lab op
basis van creatieve verbeelding relevante ontwerpthema’s bloot te leggen. De
ontwerpopgaven die op deze
wijze worden aangeboord
krijgen omschrijvingen zoals
nieuwe landschappen, gebouwbiotopen, positieve getto’s, harde
randen of stadspoorten. Het
zijn opgaven die niet primair
gedefinieerd worden door
hun problematische karakter
als wel door hun vermogen
om als aangrijpingspunt te dienen om de regio te bewerken.
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25. Verslag discussieavond ‘De
koers van de stad’, 15 oktober
2007, Amsterdam (georganiseerd door architectuurcentrum Arcam)

Bestemming AMS

Ook in het project Bestemming AMS (2007) van de Gemeente Amsterdam
wordt via ontwerpvoorstellen onderzoek gedaan naar de regionale context.
In de aanloop naar de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam van
2007 geven de dienst Ruimtelijke Ordening en het Ontwikkelingsbedrijf
van de gemeente opdracht tot het maken van een expositieopstelling. De
basis van de installatie is een diapresentatie van dRO’s adjunct-directeur
Zef Hemel waarin een toekomstvisie op de stadsregio als metropool wordt
uitgewerkt aan de hand van een serie concrete projecten. De presentatie
vindt zijn oorsprong in een lezing uit 2004 en is gaandeweg, door herhaalde
opvoeringen in verschillende gezelschappen, een eigen leven gaan leiden.
Vertrekkend vanuit de positie van de luchthaven Schiphol als knooppunt
in het internationale vliegverkeer, onderzoekt Bestemming AMS vrijelijk
welke projecten denkbaar zijn om van de hoofdstad een aantrekkelijke tussenstop te maken voor toeristische en zakelijke transferpassagiers. Het resultaat is een bonte verzameling ideeën, variërend van het herbouwen van
een middeleeuwse toren in het centrum van de stad en eigentijdse landgoederen in de Beemster, tot de aanleg van een stadspark rond de Amstel en
het aansluiten van de luchthaven op het metronet. De projecten vormen
een mix van bestaande plannen en nieuwe initiatieven. Ze variëren in schaal
van gebiedsontwikkeling tot een individueel gebouw.
Voor de biënnale werken diverse kunstenaars, dichters, filmmakers en architecten, onder leiding van bureau Kossman.dejong, de projecten uit in 21
thematische presentaties. De objecten worden geplaatst op een hellingbaan
rondom een reusachtige maquette van de regio en fungeren samen als één
grote installatie. De objecten kunnen worden opgevat als beeldende verhalen die onderdeel vormen van een visionaire raamvertelling. De boodschap
van de rondreizende tentoonstelling is dat het niet de individuele projecten
zijn waar discussie over gevoerd zou moeten worden, maar het ‘grote verhaal’ in functie waarvan deze projecten zijn geformuleerd, namelijk “het
kleine Amsterdamse gebied zo interessant mogelijk te maken met een rijk aanbod
van programma’s”.25
144

HOOFDSTUK 4

Of met de herbouw van de oude Haringpakkerstoren daadwerkelijk de
‘verbouwing van Amsterdam tot metropool’ begint, zoals de presentatie
wil doen geloven, valt te bezien. Maar hoewel de voorgestelde interventies met enige regelmaat op de rand van het fantastische balanceren, is
de schaal en de concreetheid van de projecten van dien aard dat ze lijken
te speculeren op een potentiële uitvoerbaarheid. De manier waarop de
projecten zijn gevisualiseerd wekt de suggestie dat zelfs de wildste ideeën
binnen handbereik liggen, zolang er visionaire bestuurders opstaan die
bereid zijn de handschoen op te pakken.
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Bestemming AMS (2007)
dRO Amsterdam
Het verhalende karakter van
de presentatie heeft naast een
wervende ook een procesmatige functie. Het creëert de
mogelijkheid om via een omweg over de werkelijkheid te
spreken en laat toe om op een
andere manier aan de regio te
werken dan dat mogelijk zou
zijn wanneer de ideeën als
plannen waren gepresenteerd.

DE PROBLEEMSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

Door nadrukkelijk niet in te zetten op een fysiek einddocument in de
vorm van een plan, maar het visievormingsproces culminerend in een
tijdelijke expositie centraal te stellen, lijkt Bestemming AMS in staat los
te komen van de ambtelijke vrees om beleidsmatige kaders te overspelen.
Het resultaat is een relatief onbevangen exercitie waarin actoren worden
aangespoord om vrijelijk hun dromen en ambities voor de regio te delen,
teneinde deze geestdrift aan te grijpen als brandstof voor collectieve actie.
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Conclusie

Het verband dat in Bestemming AMS gelegd wordt tussen ontwerpen en
vertellen staat niet op zichzelf. Vanaf de jaren ’90 hebben verschillende
auteurs gewezen op de parallellen tussen plannen en verhalen (cf. Mandelbaum, 1990; Eckstein & Throgmorton, 2003; Throgmorton, 2010; Hajer, van
’t Klooster & Grijzen, 2010; van Dijk, 2011). Wellicht de bekendste pleitbe-

zorger van deze narratieve planologie is de Amerikaanse planningswetenschapper James Throgmorton, die stelt dat ruimtelijke planvorming
beschouwd kan worden als een vorm van “persuasive storytelling about the
future” (Throgmorton 1996; 2003). Met hun verhalen, zo schrijft hij, proberen planners en beleidsmakers het publiek voor hun ideeën te winnen,
zodat deze draagvlak krijgen en uiteindelijk kunnen worden uitgevoerd.
Throgmorton is verweten dat zijn definitie het werk van planners trivialiseert en dat hij de feitelijkheid die de basis zou moeten vormen voor beleid verruilt voor fictie (van Eeten & Roe, 2000; Throgmorton 2003). Throgmortons stellingname is echter geen pleidooi voor fact free politics, maar een
oproep om plannen te beschouwen als talige objecten met een specifiek
idioom. Anders dan bijvoorbeeld wetenschappers hebben planners als
taak de samenleving bij hun werk te betrekken. Zij kunnen niet volstaan
met het eenzijdig verkondigen van waarheden, maar hun plannen moeten
landen in de maatschappij. Dit laatste kan alleen indien deze aansprekend
worden overgebracht en indien ze kunnen worden toegeëigend door het
publiek.
In veel van de ontwerpen uit de voorbije twee hoofdstukken kunnen
we deze verhalende eigenschappen herkennen. Zo gaat het telkens om
objecten die ontwikkelingen beschrijven en daarbij appelleren aan het
inlevingsvermogen van het publiek. De ontwerpen vertonen, net als verhalen, interne consistentie en chronologie; ze beschrijven spelers, handelingen, omstandigheden, motieven en ideeën. Een verschil tussen de
ontwerpen uit hoofdstuk 3 en 4 is de structuur van de verhaallijnen. De
ontwerpen uit hoofdstuk 3 zijn overwegend gesloten van aard, met afge-
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ronde verhaallijnen en een vaststaand einde. De ontwerpen uit dit hoofdstuk daarentegen hebben een meer open karakter. Het zijn vertellingen
die ruimte laten voor uiteenlopende interpretaties; verhalen die vragen
oproepen, dialoog uitlokken en aan het denken zetten.
Ontwerpen met een voorstellende en die met een probleemstellende
werking verhouden zich aldus verschillend tot hun publiek. Waar bij de
casussen in hoofdstuk 3 het ontwerp de munitie vormt voor een maatschappelijk debat, geldt voor de ontwerpen in hoofdstuk 4 dat deze
vooral aanleiding zijn om een (nieuwe) discussie te voeren. Het Z-lab is
bijvoorbeeld geen tegenargument voor de planvorming in het Atelier
Zuidvleugel, maar een aanvullende exercitie die beoogt een ander type
vraagstukken en thema’s aan te boren. Iets vergelijkbaars geldt voor Bestemming AMS, waarin niet zozeer gepoogd wordt een alternatieve visie
voor de hoofdstedelijke regio te presenteren, maar veeleer om met behulp van een aanstekelijk en optimistisch verhaal besluitvormingsprocessen vlot te trekken.
Door de planmatigheid van het ontwerp tijdelijk op te schorten wordt
een venster gecreëerd om op een andere wijze naar de regio te kijken. Binnen deze blik blijkt het mogelijk om kwesties in beeld te krijgen die eerder
aan het zicht waren onttrokken, andere opgaven te definiëren en nieuwe
verbanden te leggen tussen actoren. Moeilijker lijkt het om vanuit deze
prospectieve houding om te schakelen naar een meer uitvoerende modus.
Onderzoekende ontwerpen wordt in dit kader nog weleens aangerekend
al te vrijblijvend en reflectief te zijn en slechts in beperkte mate geschikt
om daadwerkelijke veranderingen teweeg te brengen. Gestart vanuit de
interventie wordt weliswaar een aangescherpte opgave blootgelegd, maar
daarbij gaat het zicht op uitvoering regelmatig verloren.
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De samenstellende werking van het ontwerp

Het schijnbare onvermogen van veel bovenlokale plannen om fysieke veranderingen te bewerkstelligen is vanaf de eeuwwisseling een terugkerend
thema in het debat over regionaal ontwerp (cf. Hajer, Sijmons & Feddes,
2006). Herhaaldelijk wordt geconstateerd dat het ontwerpen voor de regio
weliswaar volop in de belangstelling staat van ontwerpers, opdrachtgevers
en beleidsmakers, maar dat deze oplevende praktijk niet automatisch leidt
tot meer of betere gerealiseerde projecten.
In reactie op dit veronderstelde uitvoeringsdeficit maakt rond dezelfde tijd een nieuw genre ontwerpstrategieën opgang. In deze ontwerpen
wordt naast de ruimtelijke inhoud van het plan ook nadrukkelijk aandacht besteed aan zijn procesmatige dimensie. De ontwerpen in kwestie
gaan op zoek naar mogelijkheden om regionale visies te verbinden aan
bestuurlijke en economische dynamiek, teneinde hiermee het realisatieperspectief van het planvormingsproces te vergroten.
In dit hoofdstuk worden enkele van deze ‘uitvoeringsgerichte’ ontwerpen besproken. De paradox wil dat ook voor deze projecten geldt dat ze
niet in alle gevallen zijn uitgemond in concrete fysieke maatregelen, of
zelfs maar in de vastlegging van formeel beleid. Wat de ontwerpen wel
lijken te doen is het tot stand brengen van nieuwe relaties tussen ruimtelijke actoren, waarbij vooral de strategische en projectmatige manier van
werken in het oog springt. Het is op basis van zijn belangstelling voor de
technische, financiële en organisatorische aspecten van ruimtelijke ontwikkeling dat dit genre van ontwerpen het dichtst in de buurt lijkt te komen van de invulling van de meekoppelende belangen zoals verwoord in
het WRR-rapport uit 1998. We kunnen daarbij, naast de eerdere vaststellende, voorstellende en probleemstellende modaliteiten, spreken van een
samenstellende werking: een planfiguur op basis waarvan spelers zaken
met elkaar kunnen doen.
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1. Deze casus bevat een (vertaalde) bewerking van delen
uit: de Zwart, 2010c.

Casus: De Eo Wijersprijsvraag

2. Leonard Wijers was van
1963 tot 1982 directeur van
de Rijksplanologische Dienst.
Hij was tevens werkzaam als
hoogleraar Stedebouwkundig
Ontwerpen aan de Technische
Universiteit Delft.

Al sinds de opkomst van de moderne stedebouw vormt de ontwerpwedstrijd een incubator voor nieuwe ideeën in de ruimtelijke planning
(cf. Breitling, 1980).1 Prijsvragen en open oproepen gelden als momenten
bij uitstek waarop innovaties worden gerealiseerd en bakens verzet. De
Nederlandse ruimtelijke ordeningspraktijk kent een rijke traditie in deze
ideevormende ontwerpcompetities. Van terugkerende evenementen als
de Bouwfonds-ontwerpprijsvraag en de AIR-manifestaties, tot eenmalige
wedstrijden rond specifieke thema’s of gebieden.
Op de regionale schaal nemen sinds het midden van de jaren ’80 de
prijsvragen van de Eo Wijers-stichting een prominente positie in. In reactie op het op de achtergrond raken van vorm en verbeelding in de
planningscultuur van de jaren ’60 en ’70 vraagt deze stichting – in nagedachtenis van haar naamgever2 – aandacht voor een ontwerpende benadering van ruimtelijke vraagstukken. Ze streeft ernaar door middel van
ontwerpwedstrijden planvorming te stimuleren die op aansprekende en
integrale wijze antwoorden biedt voor bovenlokale vraagstukken en een
bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van de regio.
Na een vliegende start met het succesvolle plan Ooievaar als winnaar van
de eerste ontwerpwedstrijd (de Bruin, 1987; de Jonge & van der Windt, 2007)
volgen in de loop der jaren verschillende edities waarin uiteenlopende
thema’s en gebieden worden belicht:
De reeksen van inzendingen leverden om de drie jaar een afspiegeling van de
ontwikkeling van het ontwerpen op bovenlokaal schaalniveau op. Verschillende van de in totaal meer dan tweehonderdvijfenzeventig prijsvraaginzendingen hebben een concrete doorwerking in overheidsbeleid gehad. Soms
werd direct aangesloten bij de praktijk van de uitvoering van het ruimtelijk
beleid, soms was de prijsvraaginzending een eye-opener die de uitgangspunten van het overheidsbeleid met succes ter discussie stelde. (Eo Wijers-stichting, 2005, p. 3)
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De verworvenheden van de ideeënwedstrijd ten spijt, constateert de
stichting bij de evaluatie van de resultaten van de zesde prijsvraag dat
het ontwerpen op de bovenlokale schaal door de jaren heen weliswaar
“goed tot ontwikkeling is gekomen”, maar dat het moeilijk blijft om “ontwerpopgaven dusdanig te organiseren dat uitvoering ook een vanzelfsprekendheid
[is]” (ibid., p. 3). Ondanks alle elan blijkt de euforie van de prijsuitreiking3

maar moeizaam gemobiliseerd te kunnen worden als startpunt voor een
realisatietraject, met als consequentie dat plannen al snel in de bureaulade
stranden en wordt overgegaan tot de orde van de dag.
In antwoord hierop zet de Eo Wijers-stichting in 2005 een beleidswijziging in en verlegt zij haar aandacht naar de “(her)inrichting van Nederland
als culturele opgave” (ibid., bijlage 2). Onder het motto ‘De zevende, geen
zwevende’ herformuleert de stichting haar ambities en zet ze in op een
“koppeling tussen bovenlokale planvorming en uitvoering” (ibid., p. 3). Voor het
ontwerpinstrument ziet de stichting daarbij een vijftal rollen weggelegd:4
• Het aanscherpen van de opgave;
• De organisatie van samenwerking tussen spelers;
• Het inzicht geven in verdienend vermogen;
• De uitwerking van een langetermijnvisie;
• Het voorstellen van concrete projecten op korte termijn in functie van dit
• langetermijnperspectief.

In de prijsvraag nieuwe stijl staat meer dan ooit de opdrachtgever centraal
als cruciale schakel tussen ontwerp en realisatie. Niet alleen wordt goed
opdrachtgeverschap beschouwd als een voorwaarde voor het kunnen
verbinden en activeren van betrokken partijen, het identificeren van een
zogeheten ‘voorbeeldige’ opdrachtgever dient tevens als lakmoesproef
voor de institutionele capaciteit in het gebied. Opdrachtgever, ontwerper
en prijsvraagorganisatie gaan een onderlinge inspanningsverplichting aan
om door middel van een op maat geschreven prijsvraag te komen tot een
plan met een concreet realisatieperspectief.
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3. De voorzitter van de
Eo Wijers-stichting, Hans
Leeflang, gebruikt herhaaldelijk de term ‘feestjes’ om de
(slot)bijeenkomsten van de
prijsvraagronden te duiden.
Deze typering verwijst deels
naar het feestelijke karakter
van de bijeenkomsten, maar
heeft duidelijk ook betrekking op het ‘feest aan ideeën’
dat de manifestaties moeten
vormen.
4. Interview H. Leeflang, 20
mei 2008, Den Haag
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De uitvoeringsagenda resulteert onder meer in een herontwerp van de
prijsvraag, waarbij deze gesplitst wordt in een ideeën- en een uitwerkingsfase. De ideeënfase heeft het karakter van een reguliere ontwerpwedstrijd,
terwijl de uitwerkingsfase wordt ingericht als besloten competitie voor
de inzendingen die in de ideeënronde als meest kansrijk beoordeeld zijn.
De uitwerkingsfase moet ten slotte resulteren in een uitvoerbaar plan dat
naast technische en economische haalbaarheid ook bewijst te beschikken
over voldoende draagvlak onder de regionale actoren. Een belangrijke rol
is daarbij weggelegd voor de zogeheten ‘streekjury’ die optreedt naast de
vakjury en als taak heeft laatstgenoemde te adviseren vanuit haar specifieke kennis van de regio. De streekjury, waarin naast de opdrachtgever
ook verschillende stakeholders zijn vertegenwoordigd – zoals gemeenten, waterschappen, natuurbeheerders, grondeigenaren en bewoners –
beoordeelt de inzendingen niet uitsluitend op hun inhoudelijke kwaliteit
maar ook op de mate waarin deze aansluiting vinden bij de institutionele
context in de regio. De streekjury fungeert aldus als een combinatie van
klankbordgroep en gedelegeerd opdrachtgever, wat onderstreept wordt
door het feit dat het primaat van het juryoordeel verschuift van de vaknaar de streekjury in de overgang van de eerste naar de tweede prijsvraagfase.
Een ander onderdeel van de vernieuwde opzet is de introductie van een
voorbereidingstraject voorafgaand aan de prijsvraag. Tijdens deze zogeheten werkconferenties, onder voorzitterschap van de Eo Wijers-stichting, kandideren verschillende regio’s zich voor deelname als wedstrijdlocatie. Bijgestaan door het kennisnetwerk van de stichting (het Bureau)
en een wisselende poule van externe experts (adviseurs, onderzoekers,
prominenten) wordt via een vorm van intervisie toegewerkt naar het concretiseren van de vraagstelling en het identificeren van een bijbehorende
probleemeigenaar. Omdat deelname aan de prijsvraag voorbehouden is
aan uitsluitend die regio’s die tijdens de voorbereidingsfase tot een voldoende uitwerking van hun opgave zijn gekomen, krijgt het voortraject
de rol van wedstrijd binnen een wedstrijd. Niet alleen de ontwerpers maar

152

HOOFDSTUK 5

ook de opdrachtgevers zelf moeten zich bewijzen, zo is de gedachte.
Naast veranderingen in de opzet van de prijsvraag vinden ook een
aantal inhoudelijke innovaties plaats. Zo doet in de zevende en achtste
editie waterproblematiek haar intrede als overkoepelend thema voor de
prijsvraagregio’s. De wateropgave wordt opgevoerd als emblematisch regionaal vraagstuk (Bruns, 2004): een thema dat niet alleen doorwerkt op
verschillende schaalniveaus maar tevens verschillende disciplines en beleidssectoren met elkaar verbindt.5
De vraagstelling aan de ontwerpers spitst zich in de prijsvraag toe op
verschillende schaalniveaus. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:
1) het uitwerken van een langetermijnvisie voor het totale gebied; 2) het
opstellen van een ruimtelijk plan dat ingaat op de specifieke thematiek
van de prijsvraagopdracht; en 3) het aanwijzen van één of enkele strategische sleutelprojecten die direct kunnen worden opgepakt en die een
beweging in gang zetten van waaruit het plan tot uitvoering kan worden
gebracht.
Hoewel de exacte verhouding tussen visie, plan en project niet is geëxpliciteerd, suggereert de opzet een samenhang die verder gaat dan fasering. Gestreefd wordt naar een planfiguur waarbij het laagste schaalniveau
niet slechts de detaillering is van het hoogste, maar waarbij een ruimtelijke
strategie ontstaat die werkt dwars door de verschillende schalen heen.

De zevende prijsvraag en verder

De nieuwe werkwijze beleeft haar vuurdoop in de zevende prijsvraagronde, welke plaatsvindt tussen 2005 en 2007. Van de aanvankelijk vier kandidaatregio’s worden er uiteindelijk twee als wedstrijdlocatie benoemd.6
De regio’s zijn in zowel ruimtelijk als institutioneel opzicht tegenpolen.
Het IJmeer, in de bestuurlijke drukte van de noordelijke Randstad, en Beerze Reusel, een agrarisch productielandschap in de luwte van de Brabantse
zandgronden, historisch gekenmerkt door prominente vertegenwoordi-
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5. In de negende prijsvraag
vervullen de thema’s energie
en krimp een vergelijkbare
functie. De ontwikkeling van
eigentijdse energielandschappen wordt hier aangegrepen
als onderdeel van de totstandkoming van nieuwe productieve verbanden die de regio in
staat moeten stellen op eigen
kracht om te gaan met een teruglopende ruimtevraag.
6. Naast IJmeer en Beerze
Reusel dingen initieel ook de
IJsseldelta en het Groene Hart
mee. (Verslag werkbijeenkomst
Eo Wijers-stichting, 1 oktober
2004, Utrecht.)
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7. Zie ook de casus ‘Atelier
IJmeer’ in hoofdstuk 4.
8. Een poging van de provincie Noord-Brabant om de
onderhandelingen tussen de
vertegenwoordigers van milieuorganisaties en de landbouwsector vlot te trekken
leidde in 2003 tot de vastlegging van een aantal aanvullende afspraken rond de
reconstructie in het Akkoord
van Cork.

ging van de landbouwsector en een sterke positie van het openbaar bestuur.
Vertrekpunt voor de IJmeeropgave is het bestuurlijke akkoord over de
Toekomstvisie IJmeer (2006)7, waarbij het concept van het IJmeer als grootstedelijk waterpark wordt geïntroduceerd. De prijsvraag neemt deze ideeën uit de toekomstvisie over en concentreert zich op de nadere uitwerking van de randen van het meer (Eo Wijers-stichting, 2006). Hoewel de
prijsvraagopgave niet vraagt om een herijking van de toekomstvisie, blijken zowel ontwerpers als vakjury weinig geneigd zich te beperken tot de
voorgestelde opdracht. Evaluatie van de ingezonden plannen wijst uit dat
een meerderheid van de ontwerpen zich engageert met problematiek op
andere schaalniveaus dan de oeverzone, zoals de positie van het IJmeer
binnen de dubbelstad Amsterdam-Almere en de infrastructuuropgave
van de Noordvleugel (Meyer & Hoekstra, 2010).
Het afwijken van de opdracht, in combinatie met een matig functionerende streekjury en een reeds op voorhand uitgesloten uitwerkingsfase,
resulteert erin dat de realisatiedoelstellingen in de IJmeereditie uiteindelijk niet worden gehaald. Voornaamste hindermacht lijkt de collectieve
onbereidheid in de regio om het fragiele proces van ideevorming rond de
toekomst van het IJmeer bloot te stellen aan een planvoorstel dat de kaders van eerder overeengekomen afspraken overschrijdt (de Jonge, 2008b,
p. 26).
Ook in de prijsvraagregio Beerze Reusel bepaalt een bestuurlijk document de context waarin de ontwerpwedstrijd wordt uitgeschreven. In de
Reconstructiewet Concentratiegebieden, ingesteld na de uitbraak van varkenspest
in 1997, wordt een omvangrijke herstructurering van de intensieve veehouderij aangegrepen voor een herinrichting van het productielandschap
dat zich in de loop der jaren rond de Brabantse beekdalen heeft gevormd.
Een katalysator voor de aanvankelijk moeizame gesprekken tussen overheid, boeren- en milieuorganisaties over de allocatie van grootschalige
landbouwbedrijven blijkt het inbrengen van de regionale wateropgave in
de onderhandelingen.8 Het momentum dat hierdoor ontstaat voor de re-
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Eo Wijersprijsvraag, editie IJmeer (7e ronde)
De wateropgave blijkt in de IJmeereditie, zowel conceptueel als functioneel,
bepalend voor het karakter van de ingezonden ontwerpen. Zo is binnen de
ontwerpen het compartimenteren van het IJmeer-Markermeer een terugkerend
thema. In de eerste plaats maakt een opdeling, in combinatie met het verplaatsen van de Oranjesluizen, een peilaanpassing van het IJmeer mogelijk waardoor
snelle bootverbindingen tussen de oevers haalbaar zijn. Peilaanpassing laat tevens toe een functioneel onderscheid in het dubbelmeer aan te brengen tussen
een waterbergend (Markermeer) en een meer toegankelijk, parkachtig waterlichaam (IJmeer). Ten slotte blijkt het opdelen tevens bruikbaar voor het breken
van de opstuwing van het water en het eventueel aanleggen van slibbanken voor
het verbeteren van de waterkwaliteit.
Geografisch gebeurt het compartimenteren in drie varianten: ter hoogte van Almere-Pampus; ter hoogte van Marken en bij de bestaande Houtribdijk. Kenmerkend is dat compartimentering ter hoogte van Marken vaak gepaard gaat met
een ontwikkelingsvisie op Noordvleugel-, veeleer dan op dubbelstad-, niveau.
Daarbij wordt gekozen voor het sluiten van de nieuwe ring om Amsterdam, ten
noorden van Purmerend (A7/A9) en richting Utrecht (via de A27 of de A30).
Bij compartimentering ter plaatse van Almere-Pampus ligt het accent vooral op
OV-verbindingen.
Qua stedelijke ontwikkeling springt de omgang met twee gebieden bijzonder
in het oog. Uitgesproken omzichtig wordt in de meeste gevallen omgegaan met
de toekomst van Waterland. Deze behoedzaamheid varieert van het doen van
minimale ingrepen tot een algeheel moratorium op de ontwikkeling van het
gebied. Zo terughoudend als de plannen zijn in hun uitspraken over het gebied
ten noorden van Amsterdam, zo onbevangen en radicaal is de omgang met de
westelijke IJsselmeerpolder. Waar Waterland buiten schot blijft, lijkt in Almere
alles geoorloofd, van het ontpolderen van reeds bebouwd gebied tot het opwerpen van kunstmatige eilanden.
Voor wat betreft de infrastructuur is er, naast het sluiten van de ringen rond
de hoofdstad, ten minste één observatie relevant. Dit betreft de opvallende
afwezigheid van bruggen in vrijwel alle ontwerpen. Slechts een enkele inzending
waagt zich aan het tekenen van opvallende infrastructurele werken. In alle andere gevallen is de weg onzichtbaar, onhoorbaar en on(aan)tastbaar weggestopt
onder het oppervlak.

155

DE SAMENSTELLENDE WERKING VAN HET ONTWERP

XI Markeroog (2007)
West 8
Winnende inzending editie IJmeer
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Eo Wijersprijsvraag, editie
Beerze Reusel (7e ronde)
Hoewel de probleemomschrijving van het Beerze-gebied in vergelijking tot de
IJmeerregio betrekkelijk overzichtelijk lijkt, sluimert een
besef bij de inzendingen dat
de opgave van de Brabantse
zandgronden raakt aan een
fundamentele kwestie. Namelijk de vraag hoe een cultuurlandschap in stand gehouden
kan worden wanneer de productieprocessen die eraan ten
grondslag liggen ter discussie
staan.
In een poging hierop een
antwoord te formuleren
gaan de inzendingen op zoek
naar nieuwe maakverbanden
en lokaal ondernemerschap.
Dergelijk ondernemerschap
wordt door de inzenders bij
herhaling getypeerd als kleinschalig, traag en streekeigen.
De plannen getuigen op dit
punt van een zekere romantische omgang met de regio
die zijn uitdrukking vindt in de
(her)uitvinding van zaken als
Robina-teelt (Brabants hardhout), boomhuttencampings,
Beerzebier en Mortelbrood.
Niet zelden worden daarbij
ook boeren aangesproken
op hun ondernemersgeest.
Tegen de achtergrond van
de toenemende druk op het
agrarische bedrijf worden zij
aangemoedigd zich om te vormen tot recreatieondernemer,
sportinstructeur, gids, kok,
akela of zorgverlener.
(Links: De Beerze op Waterbasis (2007), Grontmij.
Winnende inzending editie
Beerze Reusel.)
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9. In de evaluatie van de prijsvraag concludeert Alterra
overigens dat de ontwerpende benadering op zichzelf
niet van onderscheidende
betekenis is geweest voor
het bereikte resultaat. Zowel
de betrokkenheid van ontwerpers als de uitvoering van
landschappelijke analyses, zo
stellen de onderzoekers op
basis van interviews met betrokkenen, zijn reeds onderdeel van de gangbare praktijk
in regionale gebiedsontwikkeling. Wat het Eo Wijerstraject evenwel in positieve zin
onderscheidt van de reguliere manier van werken is dat
men erin geslaagd is om via
het ontwerp de kaders van
de opgave zodanig te (her)definiëren dat belanghebbenden
uit de streek zich in het plan
konden herkennen en ruimte
gecreëerd werd voor nieuwe
oplossingen en onverwachte
verbindingen.

alisatie van projecten in onder andere het beekdal van de Beerze, vormt
een opening waar de ontwerpprijsvraag dankbaar op inspeelt (PNB, 2007).
Binnen de context van de prijsvraag begeleidt het herontwerpen van het
watersysteem de veranderende productielogica van het agrarische landschap en creëert mogelijkheden voor de realisatie van een zogeheten ‘robuuste verbinding’ in de ecologische hoofdstructuur.
Hoewel de praktijk van landschapsontwikkeling in de reconstructiegebieden te boek staat als weerbarstig, blijken in de uitwerkingsfase van de
editie Beerze Reusel nieuwe verbindingen te ontstaan tussen de regionale
actoren. Mede door vroegtijdige betrokkenheid van stakeholders en een
proactief opererende streekjury, lijken deuren geopend te kunnen worden die aanvankelijk gesloten waren. Het ontwerp fungeert hierbij als
raamwerk voor het verkennen van opportuniteiten; een instrument dat
kansen in beeld brengt die ontstaan bij projectmatige samenwerking van
de betrokken partijen.
In zijn evaluatie van de prijsvraag schrijft onderzoeksbureau Alterra:
[D]e gerealiseerde ruimte voor vrijdenken en de ruimte voor een inhoudelijke
en geografische verbreding van de opgave blijken van doorslaggevende betekenis voor de waardering van de kwaliteit van het eindresultaat. De bewust
gezochte interactie met de streek, de professionele en creatieve organisatie
van die interactie en het betrekken van relevante partijen heeft gezorgd voor
een groot gevoel van eigendom van het winnende prijsvraagontwerp voor de
Kleine Beerze. (Kruit & Bleumink, 2008, p. 12)9

Begeesterd door de resultaten van de Brabantse expeditie continueert de
Eo Wijers-stichting de nieuwe aanpak in de editie van 2008 – ditmaal in
de regio’s Vechtstreek en Deltapoort. Net als in de zevende editie is deze
ronde sprake van een combinatie van een hoogdynamisch stedelijk gebied (Deltapoort) met een relatief open opdracht, en een meer ingekaderde
opgave voor een landelijke regio (Vechtstreek). Verschil met de voorgaande
prijsvraag is echter dat ditmaal ook de editie in het buitengebied moeizaam van de grond komt.
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Kerend Tij (2008)
DHV, Enno Zuidema Stedebouw, Espresse Publishing.
Winnende inzending editie Deltapoort

Eo Wijersprijsvraag, editie Deltapoort (8e ronde)
De centrale kwestie die wordt aangeroerd in de ontwerpen voor de regio Deltapoort is de veronderstelde verrommeling van het gebied. Hoewel weinig ontwerpen raken aan de kern van de complexe processen die ten grondslag liggen
aan deze diffuse verstedelijking, blijkt er een gedeelde voorkeur te bestaan om
het begrip symptomatisch te verklaren voor een gebrek aan ‘identiteit’.
Als ruimtelijke antwoord zijn binnen de plannen grofweg drie benaderingen herkenbaar: 1) het herlezen van het gebied op basis van een latente substructuur
(de regio als ‘archipel’), 2) het introduceren van een superstructuur in de vorm
van dijken, infrastructuurbundels of parkachtige linten; en 3) het wegnemen van
ruimtelijke barrières.
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Vlechtwerk/Vlechtcode (2008)
Team Groene Glorie
Eervolle vermelding editie Vechtstreek
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Mede ingegeven door de kwantiteit en kwaliteit van de ingediende plannen besluit de jury geen winnend ontwerp aan te wijzen in de Vechtstreek, maar worden twee inzenders uitgenodigd om in ateliervorm verder te werken aan hun respectievelijke plannen. De organisatie hoopt dat
hierdoor in tweede instantie, in nauwe samenwerking met de regionale
opdrachtgever en onder leiding van de Rijksadviseur voor het Landschap,
alsnog kansrijke elementen uit de beide plannen kunnen worden gezeefd
en doorontwikkeld tot bouwstenen voor een regionale strategie (Eo Wijers-stichting & Provincie Utrecht, 2009).
De prijsvraag in de Drechtregio wordt wel afgesloten met een prijswinnaar, maar kent – net als de eerdere IJmeereditie – geen uitwerkingsfase.
De opbrengst in Deltapoort is omvangrijker dan in de Vechtstreek en
herbergt een variëteit aan ontwerpbenaderingen. Naast de wateropgave
is de centrale kwestie die wordt aangeroerd in de plannen de verrommeling van het gebied. De ontwerpen leggen daarbij een gedeelde voorkeur
aan de dag voor het relateren van het diffuse verstedelijkingspatroon aan
een ontbrekende regionale identiteit. Deze identiteit zou, aldus de plannen, moeten worden versterkt door het aanreiken van ruimtelijke dragers:
structuren die de regio als eenheid vorm kunnen geven. De inzendingen
verwachten op dit vlak veel heil van centrale sturing en zetten in op omvangrijke ingrepen zoals de aanleg van nieuwe klimaatbestendige dijkringen, de verplaatsing van infrastructuurbundels en landmarkontwikkelingen bij stedelijke knopen. Juryvoorzitter Sijmons typeert deze benadering
als het planologische equivalent van de deus ex machina: externe interventies om in één keer orde op zaken te stellen zonder zich daarbij al te
veel gelegen te laten liggen aan praktische of organisatorische bezwaren
(Eo Wijers-stichting, 2009). De manier van werken heeft als consequentie
dat een verwijdering optreedt tussen de ambities van de plannen en de
bestuurlijke realiteit. Weliswaar weten streekjury en opdrachtgever zich
aangesproken door diverse ontwerpen, maar deze voorkeuren lijken eerder bepaald door persoonlijke fascinatie en profileringsdrang, dan door
de uitvoerbaarheid.10
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10. Voorbeeld hiervan is de
voorkeur van de streekjury
voor een inzending welke
een kandidatuur van de regio
voor de Olympische Spelen
voorstelt.

In een poging het implementatiegat te dichten kiest de Eo Wijersorganisatie ervoor in de negende prijsvraag nog nadrukkelijker aan te haken
op interne transformaties in de regio. Door het centraal stellen van de
krimpopgave in combinatie met de transitie van energielandschappen
wordt niet alleen de aandacht gevestigd op gebieden in de (Rand)stedelijke periferie, maar vindt tevens een verdere accentverschuiving plaats
voor wat betreft de rol van het ontwerp. De ontwerpinzet is daarbij steeds
minder gericht op het doen van fysieke ingrepen en concentreert meer
en meer op het vormen van ruimtelijke coalities en het begeleiden van
processen.

Analyse: Werking van het ontwerp

Sinds haar oprichting zet de Eo Wijers-stichting zich in voor een ontwerpmatige benadering van regionale vraagstukken. De aandacht ligt daarbij
niet alleen op het produceren van tot de verbeelding sprekende plannen,
maar ook op het bevorderen van een ontwerpcultuur die de reikwijdte
van de individuele prijsvraag overstijgt. De stichting ziet daarbij een rol
voor zichzelf weggelegd in het faciliteren van de ontwikkeling en uitwisseling van kennis binnen de ontwerpende en planologische vakwereld en,
in toenemende mate, in het ondersteunen van (publieke) opdrachtgevers.
Deze ondersteunende rol heeft vanaf de zevende ronde steeds nadrukkelijker vorm gekregen, getuige ook de aandacht die wordt geschonken
aan het voortraject van de competitie. Het accent is daarbij verschoven
van het ‘winnende plan’ naar de ‘winnende streek’: de regio die gedurende
de voorbereidingsfase blijk geeft over de beste kaarten te beschikken om
de beoogde ontwikkeling te laten slagen. Dat wil zeggen: een sterk institutioneel netwerk en een bestuurlijke vaandeldrager met een visie op de
ontwikkeling van de regio.
Waar hefboomwerking voorheen vooral in de innovatieve capaciteit van
de ontwerpwedstrijd zelf werd gezocht, is het nu de opdrachtformule-
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ringsfase die aangegrepen wordt voor het komen tot structurele vernieuwingen. De invulling van het nagestreefde ‘voorbeeldig opdrachtgeverschap’ is integraal onderdeel geworden van het planvormingsproces en
vormt de randvoorwaarde om de ideeën die tijdens de prijsvraag worden
opgehaald te kunnen laten landen. Uitgangspunt voor de verkozen methodiek is dat realisatie, van welk plan dan ook, alleen kans van slagen
heeft indien de plannenmakers in staat zijn om belangen van actoren te
verknopen.
Door de opgave van de prijsvraag nadrukkelijk in te bedden in de bestuurlijke context, wordt de opdrachtgever tot deel van de oplossing gemaakt. De inzet van het ontwerp is erop gericht kansen in beeld te brengen voor het creëren van maatschappelijke en economische meerwaarde
binnen de gegeven politiek-institutionele constellatie. Het prijsvraagtraject combineert hiertoe een drietal specifieke vormen van inbreng. Ten
eerste, de lokale kennis en opvattingen van actoren uit de regio, zowel via
de opdrachtgever in het voortraject als via de streekjury bij de beoordeling van de plannen. Ten tweede, de procesmatige en planinhoudelijke
ondersteuning vanuit de Eo Wijers-stichting in de vorm van ervaringskennis, professionele expertise en de begeleiding bij het prijsvraagproces. En ten slotte, het ruimtelijk inzicht dat wordt verkregen door het
ontwerp. Binnen dit drieluik wordt het prijsvraaginstrument in stelling
gebracht om de condities te verkennen waarin een productieve samenwerking kan ontstaan. Het ontwerp wordt daarbij gelijktijdig aangesproken op zijn visievormende en procesvoerende capaciteit. Het omschrijft
de contouren van een mogelijk project op basis van een gedeeld belang.
Eén van de innovaties die in dit verband productief blijkt is de keuze
voor een thematische focus. De thema’s vormen de inhoudelijke dragers
van het planvormingsproces en dienen als ankerpunt voor de meekoppelende belangen. De wateropgave die centraal staat in de zevende en, in
iets mindere mate, de achtste editie laat toe om vanuit een intersectoraal
en meerschalig thema aan de regio te werken. Het water verbindt de verschillende facetten van de regionale opgave en maakt het mogelijk om
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Beraadslaging van de vakjury van de zevende Eo Wijersprijsvraag

andere problematiek hieraan deelachtig te maken. De twee thema’s van de
negende editie – krimp in combinatie met transformatie van energielandschappen – lijken over een vergelijkbare potentie te beschikken.
Door opgaven als water, energie en krimp als vertrekpunt te nemen ontstaat een ruimtelijk kader dat inclusief is zonder een alomvattend schema
op te leggen. Een planfiguur die een globale strategie verbindt aan specifieke maatregelen en die een koppeling legt tussen visie en actie. De sleutelprojecten, die sinds de zevende ronde een prominente plaats innemen
in de prijsvraag, vervullen in dit verband een dubbele rol. In de eerste
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plaats dienen ze als pilot voor de nadere uitwerking van de praktische
aspecten van het plan. Een testcase voor het toetsen van principeoplossingen, alvorens deze op grotere schaal worden geïmplementeerd. Maar
de sleutelprojecten worden ook gebruikt als stepping stone op weg naar
verdere realisatie. Een succesvol uitgevoerd sleutelproject dient ertoe
nieuwe partijen over de streep trekken om zich aan het plan te verbinden
en draagvlak en middelen te mobiliseren voor de uitvoering van latere
onderdelen van het plan.
De voornaamste bijdrage van het sleutelproject zit evenwel in de combinatie van beide: de koppeling van lerend vermogen en handelingsperspectief. Het uitwerken van de projecten zorgt voor een geleding van het
plan in schaal en tijd, en verbindt deze aan concrete actie. Het resultaat
is een planvorm die, idealiter, in staat is tot adaptatie aan veranderende
omstandigheden en ruimte biedt voor voortschrijdend inzicht.
Toch blijkt er in de praktijk ook spanning te bestaan tussen de praktische en visionaire ambities van de stichting. Exemplarisch hiervoor is het
feit dat de deelnemende regio’s in de vier regionale competities tussen
2005 en 2009 slechts sporadisch erin zijn geslaagd daadwerkelijk over te
gaan tot een uitvoeringstraject. Naast contextspecifieke factoren kunnen
een drietal meer structurele oorzaken worden genoemd voor deze tegenvallende doorwerking.
In de eerste plaats de verwijdering die binnen de context van de prijsvraag optreedt tussen ontwerp- en opdrachtformulering. Hoewel de Eo
Wijersaanpak in de basis uitgaat van een samenwerking van drie expertisegebieden (opdrachtgevers, procesbegeleiding, ontwerpers) blijkt in de
praktijk een afstand tussen ontwerper en opdrachtgever te bestaan. De
keuze voor een prijsvraag als werkvorm betekent dat de interactie tussen
ontwerper en opdrachtgever beperkt blijft tot een taakstellende – vooraf,
bij opdrachtformulering – en toetsende – na afloop, via de streekjury –
waardoor kennisuitwisseling per saldo moeizaam tot stand komt. De rol
van het ontwerp concentreert zich op het genereren van oplossingsvarianten en is daarmee vooral instrumenteel aan het planvormingsproces.11
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11. Doevendans wijst erop
dat de sterke nadruk die in
de prijsvraag wordt gelegd op
het oplossingskarakter van de
ingezonden plannen, tekort
doet aan de veranderende
inzichten uit de wetenschapsfilosofie over de wijze waarop
situationele kennis zich ontwikkelt. Naar analogie van
het juridische argumentatiemodel, zoals beschreven door
Toulmin (1958), stelt hij voor
de prijsvraag te beschouwen
als een gelegenheidstribunaal
waarin de rol van de jury eruit
bestaat de afzonderlijke waarheidsclaims van de ontwerpen
te wegen. Uit deze bewijsvoering kan vervolgens geleidelijk
een nieuw weefsel van kennis
over de regio ontstaan (Doevendans, 2010).
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Een tweede gerelateerde factor die van invloed is, is het onderscheid dat
binnen de Eo Wijersprijsvraag wordt aangebracht tussen de procesmatige en technische aspecten van de regionale problematiek. Door het losknippen van het organisatorische traject van het inhoudelijke vraagstuk
ontstaat een scheiding tussen de politieke en ruimtelijke dimensie van
de opgave. Onbedoelde consequentie van deze procesinrichting is een
neiging tot technocratisering. Het zijn hierdoor veelal de plannen die zich
terugtrekken in de techniek welke binnen de pragmatische ingesteldheid
van de prijsvraag als best haalbaar – want meest politiek neutraal – worden beschouwd.
Een laatste aspect dat van belang is, is de sterke institutionele focus van
de prijsvraag. Het opdrachtgeverschap dat de Eo Wijers-stichting beoogt
te ondersteunen is herkenbaar, visionair en betrokken. Een profiel dat
wellicht het dichtst werd benaderd in de editie Beerze Reusel. Toch blijkt
het vinden van een aansprekende trekker voor de regio in de praktijk
aanhoudend gecompliceerd. Niet alleen is het vaandeldragerschap dat de
stichting nastreeft sterk gebonden aan individuen, het is ook zeer vatbaar
voor het politiek-bestuurlijke gesternte waaronder wordt gewerkt. Gevangen tussen de volatiliteit van politieke besluitvorming en institutionele
traagheid, pendelt het project van het weerstand bieden aan de waan van
de dag naar het doorbreken van weerbarstige ambtelijke dynamiek. Resultaat is een ambigue omgang met veranderlijkheid, waarin het ontwerp
beurtelings als breekijzer en als smeermiddel dient.

Uitwerkingscases

In de laatste drie edities van haar prijsvraagronde heeft de Eo Wijers-stichting aandacht gevraagd voor het realisatieperspectief van regionale plannen. Anders dan voorheen is het in de plancompetitie nieuwe
stijl niet alleen de ontwerppraktijk die daarbij de maat wordt genomen,
maar wordt tevens geprospecteerd naar institutionele capaciteit. Dat deze
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capaciteit in belangrijke mate gerelateerd wordt aan daadkrachtig openbaar bestuur is in het licht van de historie van de Eo Wijers-stichting
geen verrassing. De stichting heeft haar wortels in de publieke sector en
haar werkwijze refereert aan eigentijdse vertogen rond governance en
ontwikkelingsplanologie. De prijsvraag combineert politieke legitimatie
met economische rationaliteit, getuige ook de rol die de organisatie ziet
weggelegd voor het ontwerp bij het inzichtelijk maken van verdienend
vermogen en waardecreatie. De strategie van het ‘tekenen en rekenen’ die
door de stichting wordt gehuldigd is geënt op eigentijds marktdenken,
maar ingebed in een vast geloof in het publieke planningsprimaat.
De recente prijsvragen laten wat dit betreft echter ook een verschuiving optekenen. Waar met name in de hoogdynamische gebieden ontwerpen nog vaak lijken te dingen naar de gunst van bestuurders, al dan
niet gewapend met meeslepende visies, is in de landelijke prijsvraagregio’s
een groeiende aandacht waarneembaar voor het trage en coproductieve
karakter van ruimtelijke processen en vindt een geleidelijke verbreding
plaats van het spelersveld. De herziening van bestaande productieschema’s – traditioneel gebaseerd op woningbouw en agrarische bedrijvigheid
– luidt hier de komst in van een nieuwe set ruimtelijke actoren en de
vorming van allianties rond thema’s als recreatie, gezondheidszorg, voedselproductie, afvalverwerking en energie.

Heerlijkheid Heuvelland

Een genre projecten binnen de regionale planvorming dat in dit opzicht
sinds de jaren ’90 opgang maakt zijn de ontwerpverkenningen naar veranderende maakverbanden in het landelijk gebied. Exemplarisch hiervoor
is de studie Heerlijkheid Heuvelland welke in 2004-2005 is uitgevoerd door
ontwerpbureau Urban Unlimited in samenwerking met ZKA Consultants
en Planners en de Universiteit van Tilburg, in opdracht van de provincie
Limburg en Industriebank LIOF in het kader van het EU-programma
TouriSME (ZKA et al., 2005).
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12. Een vergelijkbare diagnose
voor de toeristische sector in
het algemeen wordt gesteld in
het advies Groeten uit Holland
van de voormalige VROMraad uit 2006.

Vertrekpunt voor de studie is de vrijetijdsindustrie in de regio Zuid-Limburg. Een streek die geldt als één van de oudste toeristische regio’s van
Nederland, maar welke onder invloed van toegenomen mobiliteit en welvaart de voorbije jaren aan terrein heeft verloren. Naast externe factoren,
zo luidt de initiële diagnose van het project, staat de Limburgse recreatieve sector onder druk door veranderingen in de productielogica van
de streek. Zo levert het toerisme, dat in sterke mate afhankelijk is van
de kwaliteiten van het regionale landschap, zelf geen concrete bijdrage
aan de instandhouding van deze kwaliteiten en heeft de landbouw, welke
lange tijd een bestaansvoorwaarde vormde van het rurale weefsel, onder
invloed van schaalvergroting en industrialisatie zijn ordenend vermogen
op de ruimte verloren.
Resultaat is een mismatch van ruimtevormende krachten; een structurele onbalans tussen de consumptie en productie van het landschap (cf. Dehaene, 2013). De studie stelt vast dat het regionale toerisme in zijn huidige
vorm niet langer toekomstbestendig is en dat op zoek zal moeten worden
gegaan naar alternatieve invullingen voor de regionale economie.12 Uitgangspunt daarbij is niet het behoud van de landschappelijke kwaliteiten
als zodanig, maar de totstandkoming van arrangementen die kunnen bijdragen aan de (duurzame) ontwikkeling hiervan. De studie richt zich op
het verkennen van alternatieve verdienmodellen en het mobiliseren van
de lokale dynamiek als regionale motor. Door het ontwikkelen van nieuwe producten en het aanboren van nieuwe markten moeten waardeketens
ontstaan die een basis leggen onder de toekomstige ontwikkeling van de
streek.
De eerste aanzet hiertoe is het traceren van bestaande netwerken. Via
cartografische verkenningen worden cluster- en verspreidingspatronen
in kaart gebracht van activiteiten op het gebied van sport, ontspanning,
zorg, gastronomie, tuin- en wijnbouw. De kaarten die daarbij worden
geproduceerd dienen gelijktijdig meerdere doelen. Ze zijn een middel
om “het onzichtbare zichtbaar te maken”, ze geven duiding aan samenhang
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(“multidimensionaliteit en complexiteit van de opgave”) en ze fungeren als
communicatiemiddel richting mogelijke investeerders (Boelens & Sanders,
2003).
Naast de potenties van het gebied wordt ook een aantal internationale
referenties gedocumenteerd die als inspiratie moeten dienen voor toekomstige projecten. Gebieden als de Bourgogne (F); Baden-Baden (D); Poitiers (F); Billund (DM); en Nice (F) worden aangehaald om te tonen hoe in
andere Europese regio’s, onder meer of minder vergelijkbare omstandigheden, consortia zijn gevormd op het gebied van gezondheid, media en
streekproducten (Urban Unlimited et al., 2004).
De resultaten uit de voorstudie worden samengebracht in vijf thematische profielen, uitgewerkt in zogenaamde kansenkaarten. De kansenkaarten verbeelden, zogezegd, de ‘kernwaarden’ van het Limburgse landschap en tonen hoe voortbouwend op deze kwaliteiten, via onder meer
rood-groenarrangementen, nieuwe allianties kunnen worden gevormd.
De thema’s en kansenkaarten hebben tevens als doel ‘trekkers’ te identificeren. Leidende actoren, veelal private risicodragende partijen, die het
voortouw zouden kunnen nemen in een beoogde ontwikkeling. Op basis
van een serie rondetafelsessies met deze potentiële partners worden de
thema’s nader uitgewerkt en teruggebracht tot een viertal perspectieven
(Helende Hellingen; Wellness in Weelde; Goddelijk Leven; Smaakcoöperatie). Deze
perspectieven moeten als raamwerk dienen voor het opzetten van businesscases en pilots. Ze hebben het karakter van economische verhaallijnen: verhalen die een plaats geven aan bestaande initiatieven en een
aanknopingspunt kunnen vormen voor het uitdenken van nieuwe product-marktcombinaties.
Hoewel Heerlijkheid Heuvelland trekken vertoont van een op marketing ingestoken project, speelt het ontwerp gedurende het proces een
prominente rol. Het gebruik van visueel instrumentarium in de vorm van
kaarten en (referentie)beelden is een integraal onderdeel van de analyse van bestaande kwaliteiten en heeft een belangrijke functie voor het
communiceren van deze kwaliteiten als waardevolle assets en het opgang
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Heerlijkheid Heuvelland
(2004-2005)
ZKA Consultants & Planners,
Universiteit van Tilburg, Urban
Unlimited
De kansenkaarten van Heerlijkheid Heuvelland zijn erop
gericht om het gesprek met
en tussen lokale actoren te
faciliteren. Door het visualiseren van verdienpotentie
worden latente netwerken en
mogelijke samenwerkingsopportuniteiten tussen regionale
ondernemers, bedrijfsleven en
maatschappelijk middenveld
gemobiliseerd.
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brengen van de dialoog tussen de actoren. Hans Mommaas en Joks Janssen schrijven hierover: “[h]et voorstellen van de culturele en landschappelijke
eigenheden van de regio als ontwikkelkansen en investeringsmogelijkheden – in
plaats van ‘externe kwaliteiten’ die zouden moeten worden behouden of beschermd – [heeft ertoe geleid] dat de betrokken partijen deze kwaliteiten omarmen als positieve kracht” (Mommaas & Janssen, 2008, pp. 29-30).

Het ontwerp dient niet slechts als illustratie van waardevolle kenmerken, maar draagt actief bij aan het verbinden van dit waardepotentieel
– cultureel, maatschappelijk en economisch – aan een kansrijk ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief. “Het meest kenmerkende van de benadering is dat
voorbij wordt gegaan aan traditionele plannen. Zo vormen kaarten een integraal
onderdeel van de ontwikkeling en worden bestuur en beleid zoveel mogelijk op
afstand gehouden. De economische actoren staan in het proces voorop. Belangrijk is dat een economisch sterke facilitator de kar trekt, één die tevens het vertrouwen heeft van de betrokken marktpartijen en de overheid.” (Mommaas &
Janssen, 2006, p. 40)

De Heuvellandstudie neemt als uitgangspunt de partijen die een concrete bijdrage leveren aan de productie van de ruimte. Spelers die beschikken
over productiemiddelen – grond, arbeid, kapitaal, kennis, ondernemerschap – en in regionaal verband opereren in wisselende samenstellingen.
Het is via deze samenwerkingen dat een poging wordt gedaan zelfstandige belangen aan bredere maatschappelijke doelen te verknopen.

Steunpunt Routeontwerp

Een van de terreinen waar publieke en private belangen reeds van oudsher samenkomen is de planning van infrastructuur.13 Naast de waterstaat,
welke een lange reputatie geniet als bakermat van het Nederlandse consensusmodel, maakt in de tweede helft van de 20e eeuw ook de droge
infrastructuur – en meer in het bijzonder de snelweg – zijn opwachting
als ruimtelijke opgave waarbinnen maatschappelijke belangen worden bemiddeld.
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13. Deze casus bevat een (vertaalde) bewerking van delen
uit: de Zwart, 2010d.
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14. Wim Nijenhuis en Wilfried
van Winden hebben er op
gewezen dat landschappelijke
en esthetische overwegingen
lange tijd een rol hebben gespeeld in de vormgeving van
het snelwegennet in de 20e
eeuw (Nijenhuis & van Winden, 2007).
15. Vooral het werk van Manuel Castells heeft op dit punt
grote invloed op het beleidsdiscours. Castells’ notie van
een space of flows – vis á vis
space of places – welke de
ruimtelijke conditie van de geglobaliseerde informatiemaatschappij typeert als in essentie
verkeersruimte (verbindingen,
knopen, hubs) is daarbij niet
zelden vrij letterlijk uitgelegd
als een pleidooi voor het ontwerpen aan infrastructurele
objecten, zoals luchthavens,
bruggen, tunnels en mainportvoorzieningen.

Aanvankelijk vindt het uitrollen van het rijkswegennet in Nederland
vooral centraal gestuurd plaats. De aanleg is erop gericht de snel groeiende automobiliteit te accommoderen en Rijkswaterstaat speelt een hoofdrol bij de planning en uitvoering van de tracés. Met de opkomst van de
geïnstitutionaliseerde ruimtelijke ordening vanaf de jaren ’60 verandert
echter ook de rol van de tracéplanning. De planvorming voor de snelweg
wordt onderdeel van een omvattend systeem waarin nationale, provinciale en gemeentelijke overheden op basis van eigen bevoegdheden invloed
uitoefenen op de inrichting van het land. Dit betekent een overgang van
een voortgangsgedreven praktijk naar een proces dat in het teken staat
van de zorgvuldige afweging van maatschappelijke belangen. Mobiliteit
wordt één van de functies die een plaats moeten krijgen; een functie ook
die soms op gespannen voet staat met andere ruimteclaims.
Zo wordt de planning van het wegennet enerzijds voortgedreven door
economische belangen, maar stuit zij anderzijds steeds vaker op maatschappelijk verzet. Onder invloed van het toenemend gebruik en de
daaruit voortvloeiende omgevingsbelasting groeit een ambivalente relatie
tussen de weg en zijn omgeving. De planmatige aanpak maakt plaats voor
een meer procedurele manier van werken en ontwerpmatige associaties
met vrijheid en landschappelijke beleving worden ingeruild voor een opvatting van de snelweg als ‘diabolisch object’:14 een noodzakelijk kwaad
dat, in weerwil van milieulobby’s en NIMBY-sentimenten, via complexe
bestuurlijke en juridische trajecten en met een gereedschapskist aan ad
hoc technische oplossingen moet worden ingepast.
Het zal tot de jaren ’90 duren voordat een hernieuwde belangstelling
voor het ontwerp van het verkeerslandschap opgang maakt. Mede onder invloed van het discours rond de netwerksamenleving15 en de voortgaande verrommelingsdiscussie verwerft de snelweg uiteindelijk zelfs een
plaats in het nationale architectuurbeleid. Met begrippen als ‘view from
the road’ en ‘mobiliteitsesthetiek’ wordt de toon gezet voor een nieuw
denken over snelweglandschappen waarbij de notie van ‘routeontwerp’
wordt geïntroduceerd als instrument voor het borgen van ruimtelijke
kwaliteit bij infrastructurele ontwikkelingen (cf. Houben & Calabrese, 2003;
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Regenboogroute A12 (2004)
Steunpunt Routeontwerp
Het ontwerp voor Regenboogroute gaat uit van een methodiek in drie parallelle sporen; een werkwijze die ook bij
latere routeontwerpprojecten wordt ingezet:
Het eerste spoor heeft betrekking op zogenaamde ‘integratie in de lengterichting’, waarbij voornamelijk gekeken
wordt naar de inrichting van de weg. Voor de A12 betekent
dit onder meer de implementatie van een modulair geluidsscherm waardoor vormelijke coherentie moet ontstaan tussen geluidwerende voorzieningen langs de route. Een ander
resultaat is de vaststelling van een universeel basisbestek en
de totstandkoming van een intergemeentelijk welstandsconvenant voor de A12-zone.
Het tweede spoor heeft als doel het leggen van een relatie
tussen de weg en zijn omgeving (zgn. ‘integratie in de breedte’). Hiertoe wordt voor de Regenboogroute een verkenning uitgevoerd naar de diverse landschapstypologieën rond
het traject. Via ontwerpstudies worden voor elk van deze
elf deelgebieden richtbeelden gedefinieerd die als leidraad
moeten dienen bij het versterken van de inbedding van de
weg in het landschap. De richtbeelden worden vertaald in
visualisaties van de waarneming van het landschap vanuit het
perspectief van de automobilist.
Het laatste spoor richt zich op het aangrijpen van infrastructurele investeringen voor het vlottrekken van gebiedsontwikkelingen. Voor dit proces wordt de dialoog gezocht met
lokale partijen en het ontwerp ingezet om uitdrukking te
geven aan gezamenlijke ambities op regionaal niveau. De uitkomst van het proces is een serie plandocumenten waarin
aan de hand van de inbreng van de diverse belanghebbenden
voor de deelgebieden ruimtelijke visies worden vastgelegd.
De gebiedsvisies omschrijven de gedeelde ideeën over de
positie van de weg in het landschap en formuleren aanknopingspunten voor het verbinden van infrastructuur met andere ruimtelijke ontwikkelingen.16
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View from the road

Metz, 2003; Hamers & Nabielek, 2006). Op rijksniveau wordt deze ontwik-

keling onder meer begeleid door de installatie van een Rijksadviseur voor
de Infrastructuur en de oprichting van een interdepartementale werkorganisatie die vanaf 2004 door het leven gaat als het Steunpunt Routeontwerp.17 Een van de eerste wapenfeiten van deze organisatie – dan nog
projectbureau – is de Regenboogroute A12 (2001-2004); een pilot voor een
gebiedsgerichte aanpak van de rijksweg tussen Den Haag en de Duitse
grens (Projectbureau Regenboogroute A12, 2004).
Hoewel vertrokken vanuit een aanvankelijk vrij vormelijke preoccupatie zet de organisatie al snel in op een meer integrale benadering van de
snelwegopgave. Gepoogd wordt om door het verknopen van infrastructuurinvesteringen aan ruimtelijke ontwikkelingen niet alleen een esthetisch, veiligheids- of bereikbaarheidsprobleem op te lossen, maar gelijktijdig meerdere maatschappelijke doelen te dienen.18
In tegenstelling tot de conventionele werkwijze waarin infrastructurele
planprocessen in sterke mate zijn gejuridiseerd, blijkt de ontwerpende
benadering van het Steunpunt Routeontwerp in staat om weerstanden te
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16. Een voorbeeld hiervan is
de gebiedsuitwerking die is
gemaakt voor de Liemers-zone.
17. Ontwikkelingen die in het
verlengde hiervan hebben
plaatsgevonden zijn onder
meer de uitbreiding sinds
2008 van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur
en Transport (MIT) tot een
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), en de introductie
van een Steunpunt Gebiedsgericht Werken en een Innovatienetwerk voor Duurzame
Infrastructuur en Gebiedsontwikkeling (INDIGO).
18. Interview D. van Zelm van
Eldik, 29 januari 2008, Den
Haag
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19. Het steunpunt onderscheidt drie niveaus waarop
verbinding wordt gezocht:
verbinding van belangen van
partijen; verbinding tussen
vier fasen van het werkproces
(verkennen, plannen, uitvoeren, beheren); en het verbinden van vier schaalniveaus van
de snelweg (route, weg, gebied
en plek) (Heerema, 2008).
20. Zie in dit kader bijvoorbeeld ook het project Brainport Avenue dat zich richt op
de A2/N2-zone rond Eindhoven (Enno Zuidema Stedebouw, 2010; bkkc, 2011; de
Zwart, 2011).

verminderen (cf. de Zwart, 2010d). Het ontwerp laat toe om verbindingen
te leggen tussen opvattingen en belangen van verschillende partijen en
helpt om samenwerking tussen deze partijen te bevorderen.19 Belangrijke factor daarbij is de dynamiek die met infrastructuurplanning gepaard
gaat. De bestuurlijke doorzettingsmacht en financiële middelen die infrastructurele ontwikkelingen voortdrijven blijken aangewend te kunnen
worden voor het in beweging brengen van actoren in gebiedsontwikkelingen die aan de snelweg zijn verbonden. Hierdoor kunnen verbanden
worden gelegd tussen bestaande initiatieven en kansen worden benut die
in het spoor van de infrastructurele investeringen ontstaan.
Voor wat betreft de inzet van het ontwerp speelt de meerschaligheid
van de infrastructuuropgave bovendien een belangrijke rol. De samenhang tussen verschillende schalen – van de detaillering van straatmeubilair tot nationale mobiliteitsvragen – maakt dat het ontwerp voor de
snelweg aanknopingspunten biedt voor planvorming op verschillende niveaus. Door de ontwerpmatige aanpak wordt het thema omgebogen van
een sectoraal naar integraal motief. Een (deel)problematiek van waaruit
parallel meerdere kwesties kunnen worden onderzocht (cf. Cattoor & De
Meulder, 2010). De infrastructuuropgave staat daarbij niet langer voor een
subbelang maar vormt de paraplu waaronder diverse vraagstukken worden verenigd.20

Conclusie

Voorgaande casussen laten projecten zien waarin het regionale ontwerp is
aangezocht voor het verbinden van actoren in ruimtelijke processen. Het
planvormingsproces dient daarbij niet alleen voor het uitdenken van een
passend antwoord op een ruimtelijke vraag, maar geeft tevens uitdrukking aan een mogelijke samenwerkingsfiguur voor de betrokken partijen.
Het ontwerp neemt de vorm aan van een businesscase: het toont relaties
tussen verschillende actoren en demonstreert hoe individuele deelbelan-
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gen op elkaar inwerken teneinde de basis te leggen voor een gezamenlijk
project.
Deze toepassing is het meest expliciet in de aanpak van Heerlijkheid
Heuvelland. Het ontwerp vervult hier gedurende het traject verschillende
rollen – tracerend, documenterend, verhalend, verleidend – en tast stapsgewijs naar aanknopingspunten voor mogelijke synergie. De ontwerpers
gaan daarbij uit van de aanwezige dynamiek in de regio en trachten deze
aan te grijpen voor het verkennen van horizontale samenwerking tussen
toerisme en andere sectoren. Vanuit potentiële kruisbestuivingen wordt
een narratief geconstrueerd die via ruimtelijke beelden inzicht geeft in
ontwikkelkansen. Actoren dragen met hun marktkennis bij aan de uitwerking van deze kansen en worden vervolgens geworven voor de feitelijke
uitvoering ervan.
Ook in de Eo Wijersprijsvraag is te zien hoe het ontwerp wordt aangewend om actoren in stelling te brengen en rond deze actoren een project te organiseren. Door het inschrijven van het opdrachtgeverschap in
de prijsvraag wordt de ontwerpopgave opgeladen met een procesmatige
component. Een of enkele sterke spelers committeren zich vanaf het
begin aan de ontwikkeling, waarna het ontwerp wordt ingezet om zoveel
mogelijk maatschappelijke partijen aan het planvormingsproces te binden. De thematische focus van de prijsvraag dient daarbij om inhoud te
geven aan het overstijgend belang dat actoren verder laat kijken dan hun
particuliere interesses.
De sleutelprojecten van de uitwerkingsfase vervullen in dit kader een
prominente rol. De projecten vormen de praktische uitwerking van een
deelaspect, maar hebben ook een functie voor het plan als totaal. Aanhakend op de ‘urban project’-traditie in de stedebouw zouden we hier kunnen spreken van een strategische projectwerking: concrete projectmatige
ingrepen als onderdeel van een ontwerpvisie op een hoger niveau.
Het stadsproject verwijst in de definitie van Joan Busquets (2000, p. 9)
naar “de definiëring van een stedelijke vorm zonder feitelijk elk onderdeel te
willen bouwen.” Een ingreep op een strategisch niveau waarvan een inter-
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mediaire werking uitgaat naar de gehele stad (de Solà-Morales, 1989). Het
stadsproject weerspiegelt in dit opzicht het vermogen van het ontwerp
om op inclusieve wijze in de stad te interveniëren; om te bemiddelen
tussen het individuele project en de stad als totaal. De middenschaal die
hierbij wordt aangeraakt wordt, aldus Busquets, echter niet alleen structureel gedefinieerd – als tussenniveau tussen het deel en het geheel – maar
ook relationeel. Werken op de middenschaal verwijst naar het nadenken
over verbanden veeleer dan de vormgeving van objecten of de ordening
ervan.
Naar analogie van het stadsontwerp zijn de sleutelprojecten van de Eo
Wijersprijsvraag onderdeel van een overkoepelende visie. De projecten
hebben betekenis op hun eigen schaal – als uitvoeringsgerede plannen
– maar dragen tevens bij aan de realisatie van een groter geheel. Deze
bijdrage is niet alleen structureel maar zeker ook procesmatig van aard.
Het sleutelproject is bouwsteen én bewijsstuk. Het vormt de stapsteen
waarbinnen de coproductie van de actoren haar beslag krijgt; een draaiboek waarin rollen zijn verdeeld en wederzijdse verwachtingen worden
beschreven.
Zo maken Heerlijkheid Heuvelland en de Eo Wijersprijsvraag elk op
eigen wijze gebruik van een projectmatige aanpak. Ze schuiven pilots
en zakelijke proposities naar voren als uitwerking van het bovenlokale
ontwerp en geven uitdrukking aan een regionale strategie als ‘project van
projecten’ (Busquets, 1993). Toch zijn er ook kenmerkende verschillen aan
te wijzen tussen de beide benaderingen. Zo is er een onderscheid tussen
de ruimtelijke actoren zoals deze in de studie Heerlijkheid Heuvelland
worden geïdentificeerd en de meer institutionele invalshoek van de Eo
Wijers-stichting.
Waar de Eo Wijersaanpak zich nadrukkelijk richt op het publieke opdrachtgeverschap, stelt Heerlijkheid Heuvelland de positie van marktpartijen centraal. Spelers als projectontwikkelaars, grondeigenaren, de
industrie en dienstensector, kennisinstellingen, vervoersmaatschappijen,
(lucht)havens, belangenverenigingen en lokale ondernemers. De studie
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gaat er vanuit dat planning gericht zou moeten zijn op het mobiliseren
van de interne krachten van de regio veeleer dan deze van buitenaf – of
bovenaf – te (be)sturen.
Planoloog Luuk Boelens, als ontwerper betrokken bij het Heuvellandproject, omschrijft deze werkwijze als een ‘actor-relationele’ benadering.21
Door de regionale dynamiek uiteen te leggen in netwerken en binnen
deze netwerken de ruimtevormende krachten te traceren, worden maatschappelijke actoren gelokaliseerd als puntbronnen van verandering:
In de actorgerichte aanpak worden verbanden gelegd tussen thema’s of
sectoren die voordien niet of nauwelijks met elkaar in aanraking kwamen.
In sommige gevallen (zoals in Heerlijkheid Heuvelland) vormt het tandem
cultuur en natuur de onderlegger van de gebiedsontwikkeling daarmee aansluitend bij de toenemende culturalisering van stad land. In andere gevallen
gaat het om het leggen van verbanden tussen economische en sociale factoren, tussen logistiek en cultuur, zoals bijvoorbeeld bij de A4-werkstad of bij
de A15-havenstad [andere projecten waarin een vergelijkbare werkwijze is
gevolgd, red.]. Hier is een taal ontwikkeld die voor de verschillende actoren
begrijpelijk en overtuigend is. Belangrijk is ook dat de identificatie van die
waarden plaatsvindt in een gezamenlijk proces met betrokken actoren. Dat
creëert zogenaamde ‘windows of opportunity’ waardoor een integrale benadering van waardeketens mogelijk wordt. (Mommaas & Janssen, 2006, p. 40)

Geïnspireerd door onder meer de ‘urban regime’-benaderingen uit de jaren ’80 en ’90 wordt ruimtelijke ontwikkeling voorgesteld als het product
van wisselende kongsi’s. Stedelijke (groei)coalities die zich over een bepaalde tijd weten te consolideren en waarin actoren op basis van concrete,
individuele doelen samenwerken in ruimtelijke transformaties (cf. Logan &
Molotch, 1988).
Een ander verschil tussen Heerlijkheid Heuvelland en de Eo Wijersprijsvraag is de rol van het ‘plan’. Meer bepaald, de mate waarin het plan
de spil vormt van het planningsproces. Voor de Eo Wijers-stichting is het
plan een vanzelfsprekende voorwaarde voor de realisatie van ruimtelijke
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21. De door Boelens uitgewerkte Actor-Relational Approach is een afgeleide van de
Actor-Netwerk-Theorie (Boelens, 2009). Tussen de theoretische uitgangspunten van ARA
en ANT zijn echter een aantal
fundamentele
verschillen.
Hierop wordt nader ingegaan
in hoofdstuk 6.
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22. Als een product van de
veranderende
tijdsgeest
weerspiegelen de plananalyses
binnen de prijsvraag een zelfstandige traditie waarin steeds
opnieuw getracht wordt om,
vanuit verschillende planningsen ontwerptheoretische invalshoeken, door te dringen
tot de kennis die besloten ligt
in de plannen.

ingrepen. Het plan vormt de basis voor het project en bevat alle informatie die nodig is voor uitvoering. Niet toevallig heeft de stichting er een
gewoonte van gemaakt om na afloop van de jurering de opbrengst van de
prijsvraag extern te laten evalueren. Deze, vaak wetenschappelijk opgetuigde, plananalyses hebben als doel aanvullende inzichten te verschaffen
over de kennis die tijdens de prijsvraag is opgedaan.22 De plannen vormen
in dit verband het levende archief van de Eo Wijers-stichting en vertegenwoordigen een belangrijk deel van haar intellectuele kapitaal (de Zwart,
Doevendans & De Meulder, 2010).
De ontwerpers van de Heuvellandstudie zetten zich daarentegen juist af
tegen de plangedreven aanpak. Zij verwerpen ‘het plan’ als centrale notie
en beschouwen het als obstakel. Het plan wordt gekarakteriseerd als een
valkuil die leidt tot fixatie op wensbeelden, daar waar juist behoefte zou
zijn om te komen vóórbij het plan (Boelens, 2006).
Gelijktijdig past hier een nuancering. Want hoewel Heerlijkheid Heuvelland en verwante studies ruimtelijke plannen in de conventionele zin
afwijzen blijft er niettemin een pertinente aandacht voor ontwerpmatigheid bestaan. “Ontwerp en planvorming spelen nog steeds een rol, maar niet
langer in de gedaante van een vooropgesteld plan met een abstract beroep op
publiek-private samenwerking, maar in de vorm van kansenkaarten, beelden en
referenties die trekkers en sleutelactoren ertoe aanzetten om zelf concrete actieplannen uit te werken.” (ibid., p. 38) Het ontwerp is niet verdwenen maar

heeft een andere rol gekregen.
Omgekeerd zien we ook bij de Eo Wijersaanpak een geleidelijke verschuiving. Naarmate de prijsvraag zich nadrukkelijker richt op transformatieopgaven komt ook het plan als fysiek statement minder centraal te
staan. De grote, stellige gebaren worden ingeruild voor een meer contextuele bewerking en het ‘deus ex machina’-denken maakt plaats voor
een vorm van ‘panta rhei’. Het planvormingsproces schuift op van het
ontwerpen van veranderingen naar het ontwerpen aan verandering.
Planoloog Ton Kreukels heeft in dit verband gewezen op een veranderende relatie tussen ontwerp en onderzoek in de ruimtelijke planning:
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[D]e Nederlandse praktijk van ruimtelijke planvorming […] laat keer op
keer zien dat ruimtelijke plannen grote sturingspretenties hebben, maar dat
het uiteindelijke ontwerp tegelijkertijd dermate ver weg staat van de overwegingen van maatschappelijke partijen dat de uitvoeringskansen vooraf al
gering zijn. Door gedragswetenschappelijke ruimtelijke kennis meer bij het
ontwerpproces te betrekken, en ook meer als basis voor het ontwerp in te
zetten, wordt die vrijblijvendheid voorkomen. (Wissink, Buunk & Kreukels,
2003, p. 47)23

In zowel de Eo Wijersaanpak als in de Heuvellandcasus komt de nadruk
steeds sterker te liggen op de coproductieve aard van regionale ruimtelijke processen. Zij het dat deze in het ene geval primair benaderd worden
vanuit de overheid en in het andere geval vanuit de markt en het maatschappelijke middenveld. Het Steunpunt Routeontwerp neemt tussen
deze twee benaderingen een middenpositie in.
Weliswaar treedt de overheid hier op als leidende actor, toch heeft haar
handelen niet in de eerste plaats een bestuurlijk karakter. Uitgangspunt
is niet de publieke opdrachtgever die maatschappelijk draagvlak tracht
te mobiliseren voor de realisatie van een ontwikkeling in het algemeen
belang, maar een partij die met eigen middelen en vanuit een betrekkelijk
zelfstandige doelstelling opereert. De overheid is, in de terminologie van
het Heuvellandproject, zelf een ‘trekker’ geworden: een speler met een
sleutelpositie en een eigen belang. Door erkenning van de meerwaarde
van dit belang voor andere actoren ontstaan kansen voor het koppelen
van ingrepen aan het wegenverkeersnet met gebiedsagenda’s op regionaal
niveau. Er worden openingen gecreëerd voor het verknopen van sectorale investeringen aan brede maatschappelijke doelen en er wordt een basis
gelegd voor een strategisch regionaal project.
De kracht van de snelweg als ontwerpopgave is dat deze niet alleen
doorwerkt op verschillende schaalniveaus maar tevens ontwikkelingen in
de tijd met elkaar verbindt. Door de vele ingrepen die plaatsvinden in
het kader van wegverbreding, -herstel en -onderhoud heeft de weg het
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23. Kreukels et al. merken
overigens op dat dit gedragswetenschappelijk onderzoek
niet gezien moet worden als
een renaissance van het vooronderzoek zoals dit in een rol
speelde in de planningspraktijk van de eerste helft van de
20e eeuw:
“Dat is […] expliciet niet onze
bedoeling. Ontwerpprocessen
zijn geen directe afgeleide van
onderzoek. De vraag welk onderzoek relevant is en hoe de
uitkomsten van onderzoek moeten worden geïnterpreteerd vormen […] zelf onderdeel van het
planproces.” (Wissink, Buunk &
Kreukels, 2003, p. 47)
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24. Interview D. van Zelm van
Eldik, 29 januari 2008, Den
Haag

karakter van een permanent project dat voortdurend aanleidingen genereert voor nieuwe initiatieven. Het Steunpunt Routeontwerp spreekt in
dit verband van een ‘rijdende trein’ waarbij op elk moment aangehaakt
kan worden voor het aanjagen van vastgelopen processen.24
Het opportuniteitsdenken dat ten grondslag ligt aan de projecten in dit
hoofdstuk roept evenwel ook vragen op ten aanzien van de borging van
het publieke belang. Niet in de laatste plaats daar waar, zoals in het geval
van de Heuvellandcasus, de overheid geheel afwezig is en de besluitvorming rond gebiedsontwikkeling voor een groot deel aan democratische
controle is onttrokken. Het is hier dat een zekere spanning ontstaat tussen de dienstbare en de kritische rol van het ontwerp en dat naast een
beroep op zijn samenstellende capaciteit ook een beroep op zijn problematiserende registers wordt gedaan.
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De werkingen van het regionale ontwerp in
theoretisch perspectief
Aan de hand van de casuïstiek in de voorbije vier hoofdstukken hebben
we gezien hoe het regionaal ontwerp heeft ingespeeld op de veranderingsprocessen die zich vanaf de jaren ’90 hebben voltrokken in de ruimtelijke ordening. Hoe stedebouwers, landschapsarchitecten en planologen
zich de diffuse ruimtelijke en institutionele condities van het regionale
schaalniveau hebben eigen gemaakt en vertaald naar eigentijdse ontwerppraktijken, vaak vernieuwend en innovatief, maar steeds ook onderdeel
van discipline-eigen ideeëntradities op het gebied van cartografie, scenarioplanning, ontwerpend onderzoek en projectmatigheid.
De preliminaire theorievorming die op de achtergrond heeft plaatsgevonden had tot dusver vooral een impliciet karakter. Een tentatieve
typologie zogezegd, van ontwerpmodaliteiten op de bovenlokale schaal.
Tot nader order hebben we ze benoemd als respectievelijk de voorstellende, de vaststellende, de probleemstellende en de samenstellende capaciteit van het
ontwerp. Geen exclusieve of uitputtende categorieën, maar een tastende
poging om de diverse onderscheidende werkingen van het regionale ontwerp in de praktijk te duiden.
Ontleend aan de casuïstiek heeft het begrippenkader een empirische
basis. Vervolgvraag is hoe deze zich verhoudt tot de theorie. Inzet daarbij
is niet in de eerste plaats het toetsen van de houdbaarheid van de indeling
zélf – en of hierin wellicht ook andere varianten (uitstellende, afstellende
of vooronderstellende) denkbaar zijn – maar om na te gaan welke aanknopingspunten de literatuur biedt om het ontwerp te benaderen als een
object met een actieve rol in de ruimtelijke planvorming.
Hiervoor is het zaak om in grove lijnen enkele theoretische ontwikkelingen te schetsen die de voorbije decennia in de sociale wetenschappen hebben plaatsgevonden en de doorwerking van deze ideeën in het
ruimtelijke domein. Het gaat daarbij onder meer om de opkomst van
het praktijkgericht sociologisch onderzoek, alsmede het vakgebied van
de Science and Technology Studies (STS) en de Actor-Netwerk-Theorie (ANT) in
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het bijzonder. Tot slot, zal op basis van deze theoretische en praktische
inzichten een aantal opmerkingen worden gemaakt met betrekking tot de
rol van het ontwerp in de regionale planvorming en mogelijkheden van
het vertalen van deze tentatieve theorie van de praktijk naar een theorie
voor de praktijk.

Agency en macht in de ruimtelijke planning

Geconfronteerd met een versnelde en vernetwerkte wereld heeft de planningstheorie de voorbije decennia een ontwikkeling doorgemaakt van
een rationeel naar een relationeel perspectief (Graham & Healey, 1999).
Het moderne planningsideaal van een toegepaste wetenschap die, van
bovenaf en op basis van universeel geldende uitspraken, tot ruimtelijke
inrichtingsplannen komt, heeft in de loop van de 20e eeuw plaatsgemaakt
voor een bewustzijn van het complex aan krachten dat de productie van
de ruimte bepaalt. Deze krachten zijn in toenemende mate decentraal
georganiseerd, buiten de gekende (publieke) instituties, en in nieuwe dynamische verbanden (Hajer & Zonneveld, 2000; Healey, 2006). De planner
vertolkt in deze netwerken steeds vaker de rol van verbindingsofficier
(Booher & Innes, 2002). Hij of zij faciliteert een deliberatief proces waarin
verschillende publieke en private partijen hun invloed, kennis en opvattingen kunnen laten gelden en ziet erop toe dat gedurende dit proces
enerzijds de democratische legitimiteit en anderzijds de inhoudelijke kwaliteit van de planvorming is geborgd (Hajer, Sijmons & Feddes, 2006).
De ‘communicative turn’ (Healey, 1992; Fischer & Forester, 1993), zoals
deze omwenteling wel is omschreven, is theoretisch onder meer beïnvloed door de communicatiefilosofie van Jürgen Habermas en de reflexieve sociologie van Anthony Giddens. Vooral Habermas’ conceptie
van de ‘machtsvrije dialoog’ vormt in de jaren ’90 een belangrijke referentie bij het denken over planningscontexten waarin burgers en overheden,
stakeholders en stockholders, experts en leken tot gezamenlijke beslissin-
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gen komen (Innes, 2004). Uitgangspunt is steeds het benaderen van een
situatie waarin opvattingen en ideeën ongehinderd door onderliggende
machtsstructuren kunnen worden uitgewisseld en, waar dit niet mogelijk
is, om deze power bias zoveel mogelijk te neutraliseren (Gomart & Hajer,
2003). Macht wordt daarbij, naar de dimensies van Steven Lukes, onderkend in verschillende vormen (Lukes, 1974). Het gaat niet alleen om de
macht van het handelen, maar ook om het vermogen om besluitvorming
te beïnvloeden, om betekenissen toe te kennen en de politieke agenda te
bepalen. Het machtsbegrip strekt zich uit van actieve sturing tot beeldvorming en het beheersen van de symbolische orde, en het is met name
deze indirecte macht, zo stellen neo-moderne planners, die de planning
aangaat.1
Naast Habermas’ discoursethiek is het werk van Giddens een belangrijke inspiratiebron voor de communicatieve planning (Healey, 2006). De
structuratietheorie, die Giddens vanaf de jaren ’70 ontwikkelt, kan begrepen worden als het antwoord op een langlopende discussie in de sociale
wetenschappen rond de structure-agency-dichotomie. Dit debat verdeelt
wetenschappers van oudsher in twee kampen: een objectivistisch-functionalistische traditie, die de sturende rol van sociale structuren centraal
stelt, en een subjectivistisch-interpretatieve stroming, die de nadruk legt
op het handelen van het individu. In de structuratietheorie wordt dit dualisme tussen ‘structure’ en ‘agency’ overstegen en geherformuleerd als
een dualiteit. Het structuurbegrip dat Giddens hanteert is niet gebaseerd
op een concept van “zichtbare, bestendige vormen (de analogie met het geraamte)”, maar op een idee van structuur zoals beschreven door het Structuralisme (Giddens, geciteerd in Munters et al., 1985, p. 37-46). Structuur wordt
in dit kader opgevat als datgene wat handelen mogelijk maakt, veeleer dan
datgene wat handelen beperkt. Structurele eigenschappen komen voort
uit de voortzetting van sociale praktijken in ruimte en tijd, ze bestaan als
de voortdurende herhaling en reproductie (‘recursie’, in de termen van
Giddens) van regels en hulpbronnen in sociale routines.2 Afwijken van
deze regels, en daarmee het vermogen om structuren te veranderen, is
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1. Voorbeeld van deze benadering is het werk van de
Amerikaanse beleidswetenschappers John Bryson en
Barbara Crosby. In hun behandeling van modern leiderschap
schetsen zij een triade van
forums, arena’s en tribunalen
(‘courts’), waarin achtereenvolgens betekenisuitwisseling,
besluitvorming en arbitrage
plaatsvinden. Centraal argument van de auteurs is
dat gegeven de complexe
machtsverhoudingen van de
hedendaagse planningspraktijk, planners weliswaar niet
in staat zijn om het handelen
van partijen rechtstreeks te
bepalen (in Lukes’ termen de
eerste machtsdimensie), maar
dat zij evenwel grote “invloed
kunnen hebben op acties en resultaten door te focussen op de
tweede machtsdimensie – dat
wil zeggen, door het versterken,
verzwakken of veranderen van
de ideeën, regels, modi, media
en methoden die dat wat theoretisch denkbaar is verdelen in wat
mogelijk is en wat onmogelijk
is” (Bryson & Crosby, 1993, p.
178; Crosby & Bryson, 2005,
p. 405).
2. Giddens refereert in dit
verband onder meer aan het
werk van Wittgenstein, een
filosofische referentie die hij
deelt met Habermas.
Voor een nadere discussie
over deze interpretatie, zie:
Pleasants, 1999.
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3. cf. Sandercock, 1998

voorbehouden aan “knowledgeable and capable agents” (Giddens, 1984). Zij
zijn in staat om reflexief hun stroom aan handelingen te monitoren en
waar gewenst dit handelen aan te passen. Actie staat daarbij gelijk aan het
vermogen om een verschil te maken. Giddens: “To be able to ‘act otherwise’
means being able to intervene in the world or to refrain from such intervention,
with the effect of influencing a specific process or state of affairs.” (ibid., p. 14)

Het is niet toevallig dat de opkomst van dit agencybegrip nauw verbonden is met een oplevende discussie over de rol van kennis en expertise
in plannings- en beleidsstudies (Hajer, van ’t Klooster & Grijzen, 2010). Het
criterium van ‘knowledgeable agents’ veronderstelt dat partijen geïnformeerd kunnen deelnemen aan een planvormingsproces en dat kennis
symmetrisch wordt gedeeld en verspreid. Onderzoeker Yvonne Rydin
merkt in dit kader op dat het werken in een netwerkcontext planners
confronteert met verschillende kennisclaims en kennisvormen:
[N]ew orthodoxy clusters around the idea that the core of planning should
be an engagement with a range of stakeholders, giving them voice and
seeking to achieve a planning consensus. For theorists and practitioners of
consensus building [zoals Judith Innes, red.], this consensus has to be won
through negotiation and mediation between interests; for collaborative planning theorists [zoals Patsy Healey], consensus is potentially inherent in the
act of communication between stakeholders; for radical planners [zoals Leonie Sandercock3], the aim is not consensus at any price but empowerment
of the most disadvantaged and unheard within society. (Rydin, 2007, p. 54)

Rydin stelt vast dat planners in de loop der tijd veel aandacht hebben
gehad voor het openen (‘opening up’) van het planvormingsproces voor
nieuwe kennisaanspraken, maar dat er relatief weinig is gekeken naar hoe
deze kennis wordt gematerialiseerd (‘closing down’). Anders gezegd: de
opvattingen, betekenissen en belangen die worden uitgewisseld in de
planningsarena verhouden zich behalve tot elkaar ook tot een materiële werkelijkheid van territoria, lichamen en artefacten (Alexander, 2008).
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Zolang deze materialiteit, zo stelt Rydin, niet in de vergelijking wordt
betrokken is het niet mogelijk (kennis)claims te testen en dreigt het planningsproces losgezongen te raken van de inhoud.4

Theories of practice

Binnen de sociologie wordt het werk van Giddens in retrospect gekwalificeerd als een voorbeeld van een zogenaamde ‘theory of practice’. Deze
praktijktheorieën vinden hun oorsprong in het kritisch-theoretische
discours van de jaren ’60-’70 en worden typisch geassocieerd met het
werk van auteurs als Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Charles Taylor en Theodore Schatzki (Reckwitz, 2002a). Kern van
een praktijktheorie is dat ze sociale praktijken als startpunt van analyse
neemt en streeft naar een situationele verklaring van het menselijk handelen.5 Het begrip ‘praktijk’ verwijst in dit verband niet naar het praktische
karakter van de theorie – een praktijktheorie is niet per se een toegepaste
theorie – maar naar de bestudering van het handelen van mensen in concrete contexten (praktijken). Een praktijk wordt gedefinieerd als een ‘manier van doen’ – een culturele routine – zoals koken, zaken doen, debatteren, wetenschap bedrijven, verliefd worden of bouwen (Reckwitz, 2002b).
Hoewel in de loop der jaren veel over (de opkomst van) praktijktheorieën is geschreven, is er niet zondermeer sprake van een eenduidige
afbakening van wat precies onder deze noemer moet worden verstaan
(Schatzki, 2001; Postill, 2010). Verschillende auteurs hanteren uiteenlopende
definities van het begrip praktijk en ook de ideeën over de productie en
reproductie van praktijken verschillen.
Socioloog Andreas Reckwitz positioneert de praktijktheorieën als onderdeel van een culturalistisch paradigma in de sociale wetenschappen,
waartoe hij ook discoursanalyse, intersubjectivisme en cultureel mentalisme rekent (Reckwitz, 2002a).6 Voor Reckwitz vormen praktijktheorieën
een ‘heuristisch gereedschap’ voor het verrichten van empirisch onder-
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4. Anders dan bijvoorbeeld
Latour brengt een Rydin een
duidelijke scheiding aan tussen
een objectieve en subjectieve
realiteit. Haar argument kan in
dit verband gezien worden als
een poging een brug te slaan
tussen een moderne en een
postmoderne planningsopvatting, waarbij het ‘testen’ van
kennisaanspraken een middel
is om de sociaal geconstrueerde (‘subjectieve’) en de
materiële (‘objectieve’) werkelijkheid met elkaar te verbinden. Dit laatste zou voor
Latour ondenkbaar zijn (cf.
Latour, 2003).
5. Reckwitz (2002a, p. 250)
wijst er overigens op dat ‘sociale praktijk’ in feite een tautologie is: “A practice is social,
as it is a ‘type’ of behaving and
understanding that appears at
different locales and at different
points of time and is carried out
by different body/minds.”
6. Mede om deze reden
schaart Reckwitz Habermas
niet onder de praktijktheoretici. Binnen Habermas’ notie
van intersubjectiviteit vormen menselijke interacties de
voornaamste eenheid van analyse. Praktijken worden echter
niet uitsluitend beoefend in
interactie maar ook door afzonderlijke individuen binnen
dezelfde cultuur.
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zoek in het sociale domein. Ze stellen de sociale wetenschapper in staat
actoren te bestuderen als dragers van praktische kennis: “Practice theory
[…] encourages a shifted self-understanding. It invites us to regard agents as carriers of routinized oversubjective complexes of bodily movements, of forms of
interpreting, knowing how and wanting and of the usage of things.”(Reckwitz,
2002a, p. 159)

Theodore Schatzki onderscheidt binnen de ‘theories of practice’ verschillende disciplinaire vertogen, waarin afwisselend filosofische (o.a. Wittgenstein en Taylor); sociologische (o.a. Giddens en Bourdieu); culturele (o.a.
Foucault en Lyotard); of wetenschapssociologische (o.a. Latour) accenten
worden gelegd (Schatzki, 2001). Rode draad door de praktijktheorie is dat
onderzoek steeds gelinkt is aan specifieke praktijkvelden, zoals cultuuruitingen (bijv. massamedia), fysieke settings (bijv. het laboratorium), of professionele domeinen (bijv. de planologie). De overeenkomstige opvatting
tussen de praktijkstudies lijkt te zijn dat de continuïteit van sociale praktijken samenhangt met een gedeelde kennisbasis binnen deze velden en
dat dergelijke kennis en ervaring voor een belangrijk deel besloten ligt
in de betrokken actoren zelf. Empirische bevindingen uit het ene veld
zijn, met andere woorden, niet zondermeer generaliseerbaar naar andere
praktijken, maar de methode waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd
is dat vaak wel.
Een derde indeling aan de hand waarvan praktijkstudies getypeerd
kunnen worden is het onderscheid tussen een eerste en tweede generatie
theoretici (Postill, 2010; Spaargaren, 2011). Voor de eerste generatie, waartoe onder meer Giddens, Bourdieu en Foucault worden gerekend, staat
vooral het kritisch heroverwegen van de uitgangspunten van de sociale
wetenschappen centraal. De aandacht van praktijktheorie voor gecontextualiseerde praktijken maakt het mogelijk om invulling te geven aan
een ‘blinde vlek’ tussen twee, tot dat moment dominante, sociologische
mensbeelden: de utilitaristische homo economicus en de Durkheimse homo
sociologicus (Reckwitz, 2002a). Door aandacht te vragen voor de rol van het
‘lichaam’ als cruciale schakel tussen de mens en de wereld willen de prak-
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tijktheoretici van het eerste uur de focus richten op culturele factoren in
het sociale domein.
Voor de tweede generatie onderzoekers is deze ‘radicale’ agenda naar de
achtergrond verdwenen. In het werk van auteurs als Reckwitz, Schatzki
en Alan Warde ligt de nadruk op de mogelijkheid om via een praktijkgerichte benadering nieuwe aspecten in de analyse van sociaal gedrag te
betrekken. Voor wie zich niet laat afleiden door haar alledaagse terminologie en haar belangstelling voor schijnbaar triviale handelingspatronen,
zo stelt Reckwitz, werpt praktijktheorie niet alleen een nieuw licht op
structuur en agency, maar ook op de rol van de geest, het lichaam, kennis
en objecten in de context van het menselijk handelen (Reckwitz, 2002a).
Door zich te richten op concrete sociale praktijken – veeleer dan afzonderlijke handelingen of normatieve structuren – zijn praktijktheorieën
in staat een wezenlijk andere getuigenis te geven van de (sociale) werkelijkheid. Vooral de rol van het materiële binnen de context van sociale praktijken is in dit verband een terugkerend onderwerp van gesprek.
Beleidswetenschapper Gert Spaargaren stelt zelfs dat de aandacht voor
niet-menselijke aspecten van het handelen een waterscheiding vormt binnen het veld van de praktijkstudies:
Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat de eerste generatie praktijktheorieën, zoals ontwikkeld door Giddens en Bourdieu, weinig te bieden had
voor het analyseren van de rol van objecten, technologische systemen en
hybriden. (Spaargaren, 2011, p. 817)

Het is met name in het werk van Reckwitz en de andere ‘tweede generatie’-onderzoekers dat deze thema’s worden geadresseerd.
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7. Voor zover er al iemand of
iets in staat is dergelijke verklaringen te geven, zijn het de
actoren zelf. Vandaar Latours
adagium: ‘Follow the actors’.

Actor-Netwerk-Theorie

Ondanks de groeiende belangstelling binnen de praktijkstudies voor de
materiële aspecten van het handelen, blijft de aandacht van de onderzoekers primair gericht op het actieve subject. Praktijken worden binnen
de praktijktheorie in de eerste plaats opgevat als ‘sociale’ praktijken, wat
betekent dat stoffelijke zaken wel verondersteld worden het handelen te
beïnvloeden, maar dat hun werking altijd als indirect wordt beschouwd.
Een alternatieve visie op dit subject-object-dualisme wordt vertegenwoordigd door de Actor-Netwerk-Theorie (ANT). ANT vindt haar oorsprong in het vakgebied van de Science and Technology Studies (STS), een
discipline die zich toelegt op het onderzoeken van de wetenschappelijke
praktijk (Dijstelbloem, 2012). Binnen dit discours is, vanuit het perspectief
van dit boek, vooral het werk van de Franse filosoof en socioloog Bruno
Latour een belangrijke referentie, omdat hierin de politieke dimensie van
de wisselwerking tussen objecten en subjecten wordt belicht.
De methode die de ANT-onderzoekers in hun werk hanteren kan het
best gekarakteriseerd worden als een antropologische – veeleer dan een
sociologische – benadering. Gebruikmakend van casuïstiek en etnografische methoden wordt het proces van wetenschapsbeoefening nauwlettend beschreven, zonder a priori te onderscheiden tussen objectieve en
subjectieve relaties. De reden hiervoor, zo verklaart Latour, is dat antropologen simpelweg niet in de positie zijn dergelijke verschillen te maken,
laat staan deze toe te schrijven aan culturele, psychologische of fysieke
factoren:7
The problem with factors, in science as in technique, is that we, anthropologists, are asked to take for granted that we are able to decide what is a cognitive, ritual, symbolic, economic, efficient, material factor to begin with. We
are asked to decide for ourselves when a Kuskumin is using his stone adze as
a cutting instrument and when it is a ritual implement, when an engineer of
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the Aérospatiale company is dealing with aerodynamic equations and when
he is fighting with government lobbies; when Einstein is thinking over accelerated frames of reference and when he is a revolutionary who wants to
overthrow the order of things. Even if we are granted that there is no clear
dichotomy, we are nevertheless requested to see any mixture as a combination of pure forms. (Latour, 1993a, p. 374)

Voor het beschrijven van het proces van wetenschapsbeoefening, zo stelt
de ANT, is het ontoereikend om onderscheid te maken tussen natuurlijke
en sociale verklaringen.8 Of het nu de uitvinding van vaccinatie betreft
(Latour, 1988), de demonstratie van een vacuüm (Latour, 1993b) of de ontwikkeling van een nieuw openbaarvervoersysteem (Latour, 1996): wetenschappelijke ontdekkingen en technologische innovaties komen steeds
tot stand door de tussenkomst van de mens in de materie en omgekeerd.
Het gaat er niet om deze wederzijdse beïnvloeding tussen de mind of the
matter en de matter of the mind te elimineren, maar juist ten volle te erkennen hoe beide op elkaar inwerken.
Veeleer dan dat de natuurlijke wereld door systematische vorsing wordt
‘ontdekt’, hebben we te maken met proces van constructie. Uit de verweving van waarnemingen, hypotheses, weerleggingen en bewijzen ontstaat
een web van materiële en immateriële relaties waarbinnen feitelijkheid
wordt gecreëerd.9
Netwerken kunnen ‘hard’ of ‘zacht’ worden door ze te verbinden met stabiele of instabiele zaken. Door een feit in relatie te brengen met een onbetwist
canon aan kennis wordt dat feit steviger. Wil men het onderuithalen dan zal
namelijk niet slechts de aanval op dat ene feit moeten worden geopend, maar
moet een aanzienlijk stelsel van theorieën die als ‘verplicht passagepunt’ fungeren ter discussie worden gesteld. (Dijstelbloem, 2012, p. 12)

Feitelijke kennis, zo beschrijft Latour, is het product van de wetenschap.10
Dit product komt tot stand door de samenwerking van wetenschappers en
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8. “A sociology of science is crippled from the start if it believes
in the results of one science,
namely sociology, to explain the
others.” (Latour, 1983, p. 144)
9. Zie in dit verband ook de
opmerkingen van Doevendans
over argumentatietheorie in
Hoofdstuk 5, noot 11.
10. Vergelijk bijvoorbeeld de
etymologie van het Franse
‘fait’ (feit/handeling) en het
werkwoord ‘faire’ (doen/maken).
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11. Het is goed om vast te
stellen dat Latour deze beladen term (zuiveringsproces)
niet gebruikt om de wetenschap verdacht te maken,
maar om aandacht erop te
vestigen dat feiten zich vaak
manifesteren als zwarte dozen
(cf. Dijstelbloem, 2012).

niet-wetenschappers, én met behulp van allerlei ‘productiemiddelen’ zoals
meetapparatuur, microscopen, petrischaaltjes, reageerbuizen, maar ook
(kunstmatige) toestanden als supergeleiding, vacuüm of gewichtloosheid.
Net als andere productieomgevingen – zoals een kantoor, een fabriek of
een ontwerpatelier – maakt het wetenschappelijk laboratorium deel uit
van allerlei netwerken en processen. Deze processen worden in het dagelijks spraakgebruik gekwalificeerd als ‘maatschappelijk’, ‘economisch’ of
‘politiek’, waarmee de schijn zou kunnen worden gewekt dat ze externe
invloeden op de wetenschap betreffen. Het punt dat Latour echter maakt
is dat dergelijke processen niet vreemd zijn aan de academische praktijk,
maar er onlosmakelijk mee zijn verbonden. Onderzoeksfinanciering, valorisatiebeleid, publicaties, peer reviewing, human resource management,
internationale samenwerkingsverbanden: al deze elementen – natuurlijk
en kunstmatig, materieel en immaterieel, complex en enkelvoudig – maken onderdeel uit van de constellatie waarin wetenschap wordt bedreven.
Het wetenschappelijk bedrijf is in dit opzicht geen wezenlijk ander
praktijkveld dan bijvoorbeeld een koekjesfabriek, een krantenredactie of
een rechtbank. In elk van deze settingen worden zaken geproduceerd
(koekjes, nieuws, recht); zijn er mensen aan het werk die gebruik maken van technologieën (machines, apparaten, computers); zijn er regels
(hygiënecodes, gedragsregels, contracten, wetten), instituties (Voedsel- en
Warenautoriteit, Raad voor de Journalistiek, Hoge Raad), hulpbronnen
(recepten, archieven, dossiers) en symbolische objecten (logo’s, fonts,
toga’s).
Dat we bij wetenschap objectiviteit voor lief nemen, zo legt Latour uit,
heeft ermee te maken dat we makkelijk vergeten dat elk wetenschappelijk feit een voorgeschiedenis heeft. Nadat de constructie van een feit is
voltooid volgt een ‘zuiveringsproces’ waarbij het onderliggende productieproces aan het zicht wordt onttrokken.11 Wat rest is alleen nog het kale
feit, zonder een verwijzing naar de setting waarin het tot stand is gebracht.
Dat zaken, zoals feiten in de wetenschap, geconstrueerd worden binnen
een sociale constellatie wil evengoed niet zeggen dat ze daardoor minder
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robuust zijn. Integendeel: hoe beter het feit geconstrueerd is hoe beter
het zal werken.
When people hear the word ‘construction’ they substitute it with the expression ‘social’ construction, meaning that the construction is made of social
stuff. In the same way as the houses built by the Three Little Pigs were either
made of straw, of wood or of stone, it is thought that the proponents of
social construction are defining an ingredient, a material, a type of fabric to
account for the fabrication of facts. And exactly as the Big Bad Wolf ’s blow
could destroy the Pigs’ houses built of straw and wood, but not the one built
of stone, it seems that ‘social constructivists’ have chosen a material so light
that the slightest wind would dismantle it. (Latour, 2003, p. 28)

Herhaaldelijk bedrukt Latour dat het ‘sociale’ karakter van een constructie niet bepaald wordt door het feit dat ze uit sociale elementen is opgebouwd, maar doordat constructies op een sociale wijze tot stand komen.
Latour spreekt in dit verband over een ‘sociologie van associaties’, die
het in kaart brengen van dergelijke samenstellingen als onderzoeksgebied
heeft (Latour, 2005b).
Deze associaties hebben naast een sociaal ook een sterk politiek karakter. Feiten zijn in de epistemologie van de ANT immers nooit zomaar
blote feiten, maar de uitkomst van de manier waarop mensen en objecten
zich met elkaar engageren. Het begrip belangstelling krijgt in dit verband
een onmiskenbaar politieke lading: een nieuw vaccin tegen hepatitis wordt
niet zomaar gevonden, het komt tot stand omdat de onderzoeker in kwestie
– én de maatschappij, én de medische wetenschap, én de farmaceutische
industrie – er belang in stellen. Hetzelfde geldt voor de ontdekking van
een olieveld in de Noordzee, de waarneming van het Higgsdeeltje of de
toewijzing van een nieuw werk aan het oeuvre van Rembrandt.
Tegenover het begrip ‘matters of fact’ plaatst Latour in dit kader de
notie van ‘matters of concern’ (Latour, 2005b, p. 87 e.v.). Deze zaken kenmerken zich door het feit dat ze een publiek aan zich weten te binden
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(Latour, 2005a). Het zijn zaken waarover getwist kan worden, waarmee een

appel kan worden gedaan, waarover oorlogen kunnen worden gevoerd
en waarmee argumenten onderbouwd kunnen worden of ontkracht. Het
zijn ook zaken waarover brede overeenstemming kan bestaan (net zolang
tot een nieuw feit het controversieel verklaart); zaken die bewust uit de
openbaarheid worden gehouden en daardoor niet lijken te bestaan (tenzij
een klokkenluider ze onthult); en zaken die gaandeweg zo triviaal lijken
geworden dat alleen bureaucraten er nog om malen.

Dingpolitiek in de ruimtelijke planning

De Actor-Netwerk-Theorie presenteert aldus niet alleen een nieuwe kijk
op het werk van onderzoekers, ze stelt ook een aantal fundamentele uitgangspunten van de sociale wetenschappen ter discussie. De symmetrie
die Latour veronderstelt tussen menselijke en niet-menselijke actoren –
tussen agents en artifacts – is gestoeld op een metafysica waarin de scheiding tussen ‘het natuurlijke’ en ‘het sociale’ is verdwenen. In plaats hiervan wordt het onderzoeksgebied van de sociologie bevolkt door actanten
(een gemeenschappelijke term voor zowel menselijke als niet-menselijke
agency) die in verschillende samenstellingen invloed op elkaar uitoefenen.
De implicaties van deze verschuiving zijn aanzienlijk. Om te beginnen,
snijdt het ANT af van andere praktijkgeoriënteerde theorieën, die weliswaar haar belangstelling voor de rol van materie delen, maar zelden tot
het punt komen dat zij objecten een zelfstandige werking toekennen.
Voor zover praktijkonderzoekers objecten bespreken betreft dit vooral
het gebruik van objecten door andere (menselijke) actoren. Spaargaren
schrijft hierover:
Reckwitz’ beschrijving van de materiële dimensie van sociale praktijken kunnen we beschouwen als de dichtst mogelijke benadering van ANT zonder
het gekoesterde grondbeginsel van de praktijktheorieën te verlaten, namelijk
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Vijf fasen in het politieke leven van een object
Het is verleidelijk om de politieke epistemologie van ANT uit
te leggen als een inflatie van het politieke. De platitude ‘alles is
politiek’, slaat de plank echter mis, zo stellen Latour en Callon
(Callon, 2004). Wat van belang is, is dat politiek door de dingen heen beweegt. Dit houdt in dat kwesties op verschillende
momenten op verschillende manieren politiek zijn.
In zijn artikel Turning around politics (2007) beschrijft Latour
een vijftal mogelijke vormen waarin dit politiek-zijn zich kan
openbaren:
Politiek-1
Een feit wordt voor het eerst in de publieke sfeer geworpen.
We kunnen hierbij denken aan de ontdekking van een nieuw
hemellichaam of een gen dat de aanleg voor haaruitval bepaalt. Het feit is in dit proto-politieke stadium slechts voor een
kleine groep belangstellenden een onderwerp van discussie.
Er kan gedebatteerd worden of de coördinaten van het hemellichaam correct zijn berekend en of het gen wellicht ook
samenhangt met andere erfelijke eigenschappen, maar behoudens deze functionele vragen leeft het feit in een betrekkelijke
politieke luwte.
Politiek-2
Voor veel zaken geldt echter dat ze zich al snel ontwikkelen
tot vraagstukken. Vraagstukken waarvan de politieke implicaties verder gaan dan de actoren die de zaak in eerste instantie aan het rollen hebben gebracht. Wie mag de nieuwe ster
een naam geven? Welke risico’s heeft schaliegaswinning voor
nabijgelegen woningen? Moeten we het werk van een auteur
anders lezen wanneer we via archiefonderzoek ontdekken dat
hij lid is geweest van de NSB? Zodra nieuwe kennis zich in
het publieke domein materialiseert, moeten allerlei actoren
opnieuw hun positie bepalen. Deze verschuivingen veroorzaken wrijving en plaatsen eerdere feiten in een nieuw daglicht.
Politiek-3
Voor een aantal kwesties betekent dit dat ze politiek worden
geïnstitutionaliseerd. De kwestie is nu prominent onderdeel
van het publieke debat. Er wordt over gesproken in het par-
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lement, er verschijnen opiniestukken in kranten of er worden
demonstraties georganiseerd. Voor- en tegenstanders groeperen zich en er worden argumenten aangedragen om de discussie te voeden.
Binnen de traditionele opvatting van politiek markeert deze
fase het hoogtepunt van het politieke leven van het feit. Het
valt ten deel aan zaken als ‘bunga bunga’-feestjes, de pil van
Drion, hennepteelt, massavernietigingswapens, elektronische
enkelbanden, het homohuwelijk en landbouwsubsidies.
Politiek-4
Een vierde mogelijkheid van politiek-zijn voltrekt zich evenzeer in de openbaarheid maar is veel minder ideologisch opgeladen dan politiek-3. Het feit heeft zich nu ontwikkeld van
een politieke kwestie naar een negotiatieve puzzel. Latour omschrijft deze hoedanigheid als de Habermassiaanse fase. Het is
een fase waarin de discussie over het probleem in het teken
komt te staan van het vinden van een oplossing. Het is deze
vorm van politiek-zijn die, zeker in het discours van de jaren
’90, vaak geassocieerd is met de planologische praktijk.
Politiek-5
Tot slot bestaat er een moment in het politieke leven van
dingen waarop vrijwel iedereen is vergeten dat ze ooit politiek
zijn geweest. Deze kwesties zijn volledig geabsorbeerd door
de bureaucratie en leiden een slapend bestaan totdat iets
of iemand ze opnieuw politiek tot leven wekt. Voorbeelden
hiervan zijn het geboorteregister, autogordels of de openbare riolering. Ze zijn ontdaan van elke vorm van controverse
en werken stilletjes op de achtergrond als smeerolie van de
democratie.

196

HOOFDSTUK 6

het cruciale belang van de rol van ‘knowledgeable’ en ‘capable’ agents in het
vormgeven van de samenleving. (Spaargaren, 2011, p. 817)

In politieke zin betekent ANT’s hybride sociologie dat de wereld van de
‘dingen’ een nieuwe rol opeist in het openbare debat. Er is sprake van een
herwaardering van het object in politieke processen; een rehabilitatie van
de ‘res’ in de res publica (Latour, 2005a). Latour wijst er in dit verband op dat
een democratie niet alleen aandacht moet hebben voor de representatie
van het publiek, maar ook voor de representatie van de kwesties waarover
de politiek handelt. Het parlement van volksvertegenwoordigers gaat vergezeld van een parlement der dingen, en het is binnen deze gecombineerde
assemblee dat naast politici ook wetenschappers, ontwerpers en kunstenaars een rol kunnen spelen (Verbeek, 2012).
Dit laatste opent perspectieven voor de ruimtelijke planning. De notie
dat politiek niet alleen met mensen maar ook met objecten wordt bedreven maakt het mogelijk om nieuwe koppelingen te leggen tussen inhoud
en proces. Het gaat daarbij niet alleen erom, zoals Rydin eerder stelde,
met behulp van materialen en technologieën kennisclaims van stakeholders te testen (‘hard’ te maken) maar ook om via artificiële zaken zoals
kaarten, tekeningen, foto’s, maquettes of kunstvoorwerpen het planvormingsproces politiek te maken.
In haar essay Politisering van de esthetiek beschrijft onderzoeker Emilie
Gomart hoe in de Nederlandse ruimtelijke ordening vanaf de jaren ’80
steeds vaker vorm en beeld gemobiliseerd worden om de ruimtelijke ordening inhoudelijk op te laden (Gomart, 2005). Als contramal van Walter
Benjamins ‘esthetisering van de politiek’, constateert Gomart dat deze
beeldcultuur niet heeft geleid tot een democratische uitholling van de
planning, maar eerder eraan heeft bijgedragen dat inhoud opnieuw politiek kan worden gemaakt.
Centraal in deze verbinding staat de notie van wilsvorming, als de drijvende kracht achter maatschappelijke ontwikkelingen. ‘Politieke wil’ is
lang beschouwd als een voorwaarde waaraan voldaan moet worden om
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12. Gomart uit overigens
enige reserves ten aanzien
van de doorslaggevende rol
van het ontwerp in deze:
“Het zou te ver gaan om te
beweren dat het ontwerp – en
zijn gebruik van patronen van
punten en lijnen – feitelijk aan
‘politiek’ doet en is geslaagd
waar anderen gefaald hebben,
namelijk in het samenstellen van
een politieke wil in een ‘overgedemocratiseerde’ samenleving.”
(Gomart, 2005, p. 74)

een project te laten slagen: een conditie die tot stand zou moeten komen via een deliberatief proces buiten de eigenlijke planvorming om. Het
fenomeen ‘politieke esthetiek’ markeert voor Gomart een verschuiving
waarin deze wilsvorming niet langer wordt verondersteld vooraf te gaan
aan het project, maar juist plaatsvindt tijdens (of liever: door) het ontwerpen planvormingsproces.
De auteur verwijst in dit kader onder meer naar het begrip ‘politisering’
zoals beschreven door Andrew Barry en Michel Callon (Callon, 2004):
[Politisering betekent] iets op tentatieve wijze tot een politieke kwestie maken, op dezelfde manier waarop, zoals beschreven in de oorspronkelijke
STS-literatuur, een bewering op tentatieve wijze gestabiliseerd wordt tot een
wetenschappelijk feit. […] Experts doen meer dan het leveren van objectieve
feiten aan de politiek; zij ondermijnen de politiek niet door het proces van
publieke menings- en besluitvorming de pas af te snijden. In plaats daarvan
zijn het juist die processen, waarin tentatief een wetenschappelijk feit tot
stand wordt gebracht die een kwestie zouden kunnen politiseren. (Gomart,
2005, pp. 67-68)

Een feit wordt politiek door het geleidelijk als zodanig te articuleren. Dit
articuleren kan op verschillende manieren gebeuren maar blijkt in de regionale planningscontext regelmatig gepaard te gaan met landschappelijk
of stedebouwkundig ontwerp. Als reden hiervoor suggereert Gomart dat
ontwerpers mogelijk beter toegerust zijn om de ruimtelijke en institutionele complexiteit van de regio te materialiseren. Dat wil zeggen, om gebruikmakend van hun ruimtelijke expertise politieke kwesties te vertalen
in een vormprobleem.12
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[Het tekenen van ontwerpers] lijkt ons ertoe aan te sporen om te spreken
van de ‘ding-heid’ van een tekening – om te erkennen dat de tekening, in
plaats van te fungeren als een spiegel voor het representeren van de wereld
of het publiek, werkt als een spons die zijn context opzuigt (‘drawing in its
context’). (Gomart, 2003, p. 29)

De analyse van Gomart richt zich vooral op democratische wilsvorming
en, via deze politieke wil, de mogelijkheid tot het mobiliseren van opdrachtgevers en probleemeigenaren.13 Dit laatste is relevant omdat in de
bovenlokale context een gebrek aan goed opdrachtgeverschap – “het vermogen om te zeggen ‘dit is wat ik wil’ en het concreet tot stand brengen daarvan”
(Gomart, 2005, p. 65) – als voornaamste deficit van de ruimtelijke planning

wordt gezien.14 Gelijktijdig moeten we ervoor waken, zo schrijven Gomart en Hajer (2003, p. 34), “te denken dat we op voorhand weten hoe politiek
eruit ziet”. Politiek speelt zich niet alleen af aan onderhandelingstafels,
in beleidsvisies en op inspraakavonden, maar ook in legenda’s, collages,
bewonersenquêtes, tentoonstellingen en Photoshopfilters.
De kleine typologie van politieke objecten zoals voorgesteld door Latour (zie kader pagina 195-196) suggereert dat slechts een deel van het publieke leven van objecten zich voltrekt in de sfeer van de ‘traditionele’
politiek. Daarbuiten kunnen dingen nog steeds publiek zijn, zij het in
een vorm die eerder aansluit bij de definitie van het politieke dan van de
politiek.15
Vraag is nu hoe het empirische begrippenkader dat we eerder ontwikkelden zich verhoudt tot deze brede politieke epistemologie. Of de werkingen van het regionale ontwerp wellicht geduid kunnen worden als een
vorm van politiek-zijn en daarmee nieuw licht werpen op de rol van het
ontwerp in planningsprocessen. Om deze vraag te beantwoorden keren
we in kort bestek terug naar de casuïstiek en zullen we de diverse werkingen van het regionaal ontwerp nog eenmaal doorlopen, ditmaal op hun
politieke betekenis.
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13. Gomart geeft hiermee in
zekere zin een theoretische
onderbouwing aan de stelling
van Joost Schrijnen dat stedebouw een vak is dat zijn eigen
opgave en opdrachtgever construeert (Schrijnen, 2005).
14. Zie in dit verband ook de
eerdere casus in hoofdstuk 5
rond de Eo Wijersprijsvraag.
15. Verschillende auteurs hebben in dit verband gewezen op
het generische verschil tussen
‘la politique’ (de politiek) en
‘le politique’ (het politieke).
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De politiek van het ontwerp

Eén van de meest sprekende voorbeelden van een ontwerpoefening op
het bovenlokale schaalniveau met een politieke connotatie is de Nieuwe
Kaart van Nederland (1997-2010). Dit project vormt wellicht de beste illustratie van hetgeen Latour beschrijft wanneer hij spreekt over dingpolitiek
en de noodzaak van goede representaties. Anders dan de meeste ontwerpen voert de Nieuwe Kaart zelf geen ruimtelijke interventies uit. De
kaart biedt ‘slechts’ een overzicht van plannen die elders door anderen
zijn vastgesteld.
Dat wil echter niet zeggen dat de kaart alleen een nieuwe weergave is
van dezelfde materie, noch dat de werking van de kaart gelijk is aan het
effect van eerdere plannen. De verdienste van de Nieuwe Kaart is dat hij
een nieuwe discussie weet te vormen rond dezelfde informatie. Hoewel
elk van de plannen op de kaart verondersteld kan worden een democratisch proces te hebben doorlopen, blijkt het totaalbeeld dat ontstaat als
optelsom van deze plannen aan de publieke aandacht te zijn ontsnapt.
De werking van de kaart berust erop dat hij, door het opschalen van het
debat over stedelijke ontwikkeling van lokaal naar nationaal niveau, andere verbindingen weet te leggen en zo een nieuwe ‘matter of concern’
tot stand brengt. De kwestie die via de kaart wordt opgeworpen is niet de
vraag of elk van de individuele plannen bestaansrecht heeft, maar of decentralisatie van de ruimtelijke ordening leidt tot legitieme planvorming
op bovenlokaal niveau.
Binnen het empirische begrippenkader zoals we dit eerder hebben opgebouwd zouden we de Nieuwe Kaart kunnen karakteriseren als probleemstellend ontwerp. Deze probleemstellende werking blijkt in het licht van
de geïntroduceerde theorie ook uitdrukkelijk een politieke dimensie te
hebben. Probleemstellende ontwerpen hebben de neiging de aandacht
van het politieke te verleggen. Om feitelijkheden te articuleren op basis
waarvan andere actoren opnieuw hun positie moeten bepalen.
Het feit dat deze zaken soms alleen ‘op papier’ bestaan maakt ze als ob-
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De Nieuwe Kaart van
Nederland, 2e editie (2002)
MUST
Na zijn eerste verschijnen
in 1997 op initiatief van het
NIROV is de ‘nieuwe kaart’
verschillende malen geactualiseerd. In de 2e editie worden
plannen weergegeven met
een tijdshorizon van 2002 tot
2010.

ject niet minder relevant. Hoewel de brug uit het Atelier IJmeer misschien
nooit gebouwd zal worden is hij reëel genoeg om oppositie, dialoog en
verbinding te veroorzaken. De brug is een ding dat de discussie over
de toekomst van het IJmeergebied van een nieuwe focus voorziet. Hij
vormt, als maquette vrij letterlijk, het middelpunt waar andere actoren
zich omheen scharen.
De brug is in de IJmeercasus bovendien niet het enige politieke object.
Ook de plek waar het ontwerp gemaakt wordt, het atelier zelf, speelt
een prominente rol. De ruimte manifesteert zich achtereenvolgens als
werkplaats, als ambassade en als onderhandelingstafel. Het is de plek die
ervoor zorgt dat het ontwerpproces politiek wordt geladen terwijl tegelijkertijd het bestuurlijke traject van zijn procedurele beslommeringen
wordt ontdaan. De locatie, de entourage, zelfs het panoramische uitzicht
worden materiële actoren in het planvormingsproces. Samen met het ontwerp geven ze nieuwe richting aan de politieke discussie.
Zowel de probleemstellende als ook de voorstellende werking van ontwerpen appelleren sterk aan het idee van ontwerpen als een creatieve
daad. Ontwerpen stellen voor hoe de wereld eruit zou kunnen zien en
ontlokken hiermee een reactie bij het publiek. In het geval van voorstellende
ontwerpen worden beelden gegenereerd van wenselijke of onwenselijke
toekomsten. De ontwerper vertolkt de rol van visionaire verteller die via
zijn ontwerpbeelden wervende vergezichten biedt.
De cases uit hoofdstuk 3 maken duidelijk dat dergelijke voorstellingen
zelden vrij zijn van ideologische connotaties. Het beeld is niet een opzichzelfstaande materiële realiteit, maar de ruimtelijke uitwerking van een
politiek geladen verhaal. Wie zich met het beeld engageert, engageert zich
ook met de institutionele voorstelling van zaken die erachter ligt. Met het
feit dat dit beeld alleen gerealiseerd kan worden als ook de politiek ervan
wordt overgenomen. Wie bijvoorbeeld de kwaliteiten van het Waterlandse landschap toegankelijk wil maken voor particulieren kiest binnen de
retoriek van de ontwerpen voor kleinschalig opdrachtgeverschap en decentrale sturing, wie wil dat het open landschap als gemeenschappelijk
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goed beschermd wordt geeft grote institutionele spelers een mandaat.
Waar het ontwerp in zijn probleemstellende capaciteit zich vooral bevindt op het niveau van ‘politiek-2’, duidt de voorstellende werking van
een ontwerp eerder op een publiek-zijn in de sfeer van ‘politiek-3’. Het
ontwerp is hier de inzet van een discussie veeleer dan de aanleiding. Het is
een ding waar vóór of tegen stelling genomen kan worden en dat actoren
verenigt in gelegenheidscoalities.
Een van de grote verdiensten van ANT voor het analyseren van ontwerpen is dat ze duidelijk maakt dat ook vaststellende beelden ten diepste
worden geproduceerd. Elke discussie over de regio begint met het vaststellen van wat de regio is (Dehaene & de Zwart, 2004). Het gaat daarbij niet
alleen om het bepalen van de grenzen en de schaal, maar ook om het kiezen van een legenda en het uiteenleggen van de lagen waarin het territorium kan worden gelezen en bewerkt. Zoals een laborant een weefselsectie
door middel van coupering, fixatie, kleuring en conservatie gereed maakt
voor microscopisch onderzoek, zo prepareert de vaststellende werking
van het ontwerp het territorium voor planmatige behandeling. Het ontwerp in zijn vaststellende capaciteit materialiseert de regio als een object
met geografische, administratieve, economische, cultuurhistorische en
demografische kenmerken; een ding met contouren, met een structuur,
met patronen, met een ritme, met een ondergrond, met een geschiedenis,
met een populatie en met een bestuur.
In politieke zin betekent de vaststellende werking dat het ontwerp
beweegt tussen ‘politiek-1’, de productie van feiten, en ‘politiek-5’, het
domein van de bureaucratische objecten. Alvorens het zover is gaat er
echter vaak uitgebreide discussie aan het ontwerp vooraf. De ruimtelijke
en institutionele diffuusheid van de hedendaagse regio maken dat zelfs de
meest elementaire vaststellingen onderwerp van controverse kunnen zijn.
Met als gevolg, zoals in het geval van de kaarten van de Noordvleugel, dat
het ontwerp tendeert naar de kleinste gemene deler. Wat neerslaat op de
kaart zijn de contouren van een minimale consensus: alleen datgene wat
zo triviaal of ongedetailleerd is dat het elke discussie ontloopt.
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Wat de analyse van vaststellende ontwerpen bovendien bemoeilijkt is
dat ze vaak een beleidsmatig karakter hebben. De opgavekaarten van het
Noordvleugelproject vormen hiervan een duidelijke afspiegeling. Weliswaar lijken deze kaarten een problematiek te entameren, in de sfeer van
‘politiek-2’, maar de wijze waarop dit gebeurt is kenmerkend anders dan
de probleemstellende werking van bijvoorbeeld de Nieuwe Kaart van
Nederland. Het doel van de opgavekaarten is om overeenstemming over
de belangrijkste beleidsopgaven in de regio vast te leggen. De kaart materialiseert aldus geen vraagstuk, maar slechts de bestuurlijke consensus
over het bestaan ervan.
De samenstellende werking van het ontwerp, ten slotte, lijkt de modaliteit
waarin de grens tussen ontwerp en proces het sterkst vervaagt. Het is
een ontwerpmodus die zich de laatste jaren in groeiende belangstelling
mag heugen, mede omdat hij een relatief goede trackrecord heeft als het
gaat om het mobiliseren van opdrachtgeverschap. Ontwerpen met een
samenstellende werking drukken zich uit in termen van kansen en oplossingen. Ze zijn gespeend van expliciete ideologische verwijzingen maar
stralen een zekere pragmatische common sense uit. Dit laat evenwel onverlet
dat ook in deze resultaatgerichtheid een politieke dimensie schuilt. Net
zoals bij ‘politiek-4’, de fase die Latour omschrijft als Habermassiaanse
probleemoplossing, geldt ook voor deze ontwerpen dat het de gedeelde
belangstelling in het object is die ervoor zorgt dat associaties tot stand
komen. Het samenstellen door het ontwerp vindt plaats via zaken als
nieuwe markten, maakverbanden, verdienmodellen, business cases en
productiearrangementen. Het ontwerp assembleert een consortium van
belanghebbenden op basis van een zakelijke opportuniteit.
Wat daarbij opvalt, is dat de rol van het territorium in deze ontwerpen
soms naar de achtergrond verschuift. De ontwerpen zijn sectoraal gefocust rond zaken als ondernemerschap, ketenbeheer, innovatie, infrastructuur, krimp of watermanagement, maar hun ruimtelijk bepaaldheid hangt
af van de mate waarin deze problematieken (en de oplossingen ervoor)
als ruimtelijk worden geconcipieerd. Treffend voorbeeld hiervan vormen
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de Eo Wijersprijsvragen waarin vanaf de zevende editie governance en
technische en economische uitvoeringsaspecten zodanig centraal komen
te staan dat de ruimtelijke context steeds meer een bijzaak vormt.16 De
materialiteit is hiermee niet uit het ontwerp verdwenen maar heeft plaatsgemaakt voor een productontwerp, een bestek of een sociale innovatie.

De politiek van het ontwerpen

Latour benadrukte reeds dat het politieke leven van objecten zich niet
beperkt tot één stationaire fase. Eerder is het zo dat objecten politieke
trajecten afleggen waarin ze nu eens het karakter aannemen van een argument of vraagstuk, dan weer zich manifesteren als antwoord of gereedschap. Een vergelijkbare stelling kan verdedigd worden over de politieke
werking van ontwerpen. Een ontwerp is niet óf vaststellend, óf voorstellend, óf probleemstellend, óf samenstellend, maar vervult al naar gelang
de context waarin het beweegt verschillende rollen. Voor het beschrijven
van deze rollen hebben we in dit onderzoek impliciet Latours adagium
‘Follow the actors’ aangehouden. Er is gekeken naar hoe ontwerpen zich
binnen de planningspraktijk gedragen, hoe andere actoren erop reageren
en hoe deze relaties zich binnen het planvormingsproces ontwikkelen
in netwerkachtige verbanden. Veeleer dan te vertrekken vanuit de boodschappen en bedoelingen van het ontwerp (dat wat ontwerpen zeggen),
hebben we ons gericht op hun werking (dat wat ontwerpen doen). We
hebben deze werking getracht te reconstrueren, om vervolgens aan de
hand van een empirisch en theoretisch begrippenkader te arriveren bij
een beschrijving van het regionale ontwerp als politiek object.
De vraag die ten slotte resteert, is wat de normatieve implicaties zijn van
het behandelen van ontwerpen als politieke objecten, en hoe de politiek
van het ontwerp zich verhoudt tot de politiek van het ontwerpen. Indien het
niet alleen de ontwerper is die dingen doet maar ook het ontwerp zélf,
wanneer kunnen we dan spreken van een ‘goed’ regionaal ontwerp?
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vertegenwoordiger van de
prijsvraagregio in de negende
editie zelfs tot de paradoxale
oproep aan ontwerpers om
geen plannen te maken.
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Actor-Relationele Benadering
Een eerdere poging om inzichten uit ANT te combineren met
ruimtelijke planning is gedaan door Luuk Boelens (Boelens,
2009). De Actor-Relational Approach (ARA) die hij ontwikkelt
in zijn boek The Urban Connection kent veel raakvlakken met
het werk van Latour en Callon, maar wijkt hier op een aantal
punten ook cruciaal vanaf.
Zo synthetiseert Boelens ANT met elementen uit de Urban Regime Planning en Associative Democracy, teneinde te
kunnen voorzien in een handelingskader voor de ruimtelijke
planning. Deze bewerking is uitgebreid onderwerp van debat
geweest in het tijdschrift Planning Theory, waar de discussie
zich onder meer toespitste op de vraag in hoeverre ANT voldoende normatieve aanknopingspunten biedt voor een bruikbare planningstheorie (Boelens, 2010a; Rydin, 2010; Boelens,
2010b; Webb, 2011; Boelens, 2011; Metzger, 2011).
Een wellicht fundamenteler onderscheid tussen ANT en
ARA vormen evenwel de kanttekeningen die door Boelens
worden geplaatst bij de symmetrische behandeling van menselijke en niet-menselijke actoren. Boelens prefereert objecten
binnen de context van ruimtelijke planning te behandelen als
factoren – veeleer dan actoren – die gemedieerd door menselijke agents (bijv. belangengroeperingen) in de planningsarena
worden geïntroduceerd.
Yvonne Rydin wijst er op dat deze interpretatie een significante breuk met het ANT-denken impliceert. Het opheffen
van het onderscheid tussen agents en artifacts, zo stelt zij, is
niet de laatste innovatie van ANT, maar de allereerste. Zonder
deze sine qua non dreigt het kind met het badwater te worden
weggespoeld (Rydin, 2010).
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Albena Yaneva, die etnografisch onderzoek deed naar de ontwerppraktijk van architecten, heeft er in dit verband op gewezen dat ontwerpen als
object een zekere ongrijpbaarheid vertonen (Latour & Yaneva, 2008). Vanaf de eerste lijn die op papier gezet wordt heeft het ontwerp de neiging
zich aan het intellectuele gezag van de ontwerper te ontworstelen en een
eigen leven te gaan leiden te midden van de andere dingen. Precies om
deze reden, zo stelt zij, maken ontwerpers voortdurend schetsen en maquettes. Niet om hun ideeën uit te drukken maar om zich steeds opnieuw
tot het ontwerp te kunnen verhouden:
Drawing and modelling do not constitute an immediate means of translation of the internal energies and fantasies of the architect’s mind’s eye, or a
process of transferring ideas from a designer’s mind into a physical form,
from a powerful “subjective” imagination into various “material” expressions. Rather, the hundreds of models and drawings produced in design form
an artistically created primal matter that stimulates the haptic imagination, astonishes its creators instead of subserviently obeying them, and helps architects fix unfamiliar ideas, gain new knowledge about the building-to-come,
and formulate new alternatives and “options,” new unforeseen scenarios of
realization. (Latour & Yaneva, 2008, p. 84)

Yaneva’s opmerking suggereert dat ontwerpen allerlei dingen doen met
hun omgeving waarbij de ontwerper weliswaar betrokken is maar niet
noodzakelijk de volledige controle over heeft. Dit beeld stemt overeen
met de empirische bevindingen uit de regionale praktijk waarin we zien
hoe ontwerpen zonder een formele planologische status, zoals het plan
Ooievaar of de AIR-manifestaties, aanzienlijke politieke en maatschappelijke veranderingen teweegbrengen, terwijl gelijktijdig andere plannenmakers de grootste moeite hebben hun uitvoeringsgerichte ontwerpen gerealiseerd te krijgen. Ook blijkt binnen een planvormingsproces hetzelfde
ontwerp verschillende werkingen te kunnen vertonen. Zo is de brug uit
de IJmeercasus achtereenvolgens een handreiking, een samenwerkings-
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metafoor en een steen in de vijver, en blijkt met het ontwerp van La4sale
in de Waterlandcasus gelijktijdig een inhoudelijk discussie en een ideologische polemiek te kunnen worden gevoerd.
Het regionaal ontwerp vertoont in dit opzicht eerder de trekken van
een ongeleid projectiel dan van een precisiebombardement. Het lijkt dan
ook niet eenvoudig om een object met een dergelijke onberekenbare uitwerking verantwoord te hanteren, laat staan het doelgericht in te zetten
in concrete situaties.
Toch is het precies in zijn weerbarstigheid dat het ontwerp-als-ding een
nieuwe normatieve invalshoek kan bieden voor het ontwerp-als-daad. Socioloog Noortje Marres wijst er in dit verband op dat objecten gerelateerd
kunnen worden aan verschillende soorten normativiteit (Marres, 2012). Zo
bestaan er ‘gescripte’ objecten die een politieke werking hebben omdat ze
voorschrijven hoe iemand zich ertoe moet verhouden. Deze objecten zijn
normatief in de zin dat ze een ‘blauwdruk voor het handelen’ bevatten
die tot uitdrukking komt zodra het object ter hand wordt genomen (denk
aan verkeersdrempels, de verzwaarde sleutelhanger van een hotelkamer
of de afbeelding van een vlieg in een urinoir). Het object beweegt actoren
tot bepaalde (wenselijke) gedragingen: een vorm van invloed die, onder
de vlag van nudging, een groeiende belangstelling kent in het actuele politieke debat.
Gelijktijdig zijn er ook objecten waarvan het politieke karakter minder vastomlijnd is. Objecten die vraagstukken resoneren en in staat zijn
“kwesties voor menselijk ingrijpen toegankelijk te maken” (ibid., p. 37). Normativiteit krijgt hier een veel pragmatischere betekenis. Het heeft betrekking
op “een materieel gebeuren […] waarbij onvermijdelijk rommelige problemen
en zorgen komen bovendrijven op het niveau van de objecten.” (ibid., p. 42)

Volgens de eerste definitie kan een ontwerp als goed beschouwd worden als het aanzet tot ‘goed handelen’, volgens de tweede definitie is een
ontwerp goed als het in staat is om relevante kwesties aan zich te binden.
Het ontwerp dient daarbij niet als lege huls die gevuld wordt met om het
even welke maatschappelijke vraagstukken, maar werkt eerder als steen
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des aanstoots die andere zaken in beweging brengt. Refererend aan Gomart en Hajer (2005, p. 39) kunnen we hier een parallel leggen met de normen die binnen STS gehanteerd worden voor experimenteel onderzoek:
“The good experimental setting […] is not one which is neutral but one which
deforms, constrains and enables in interesting ways.” Precies in het feit dat een

ontwerp in staat is om het planvormingsproces in onvermoede richtingen
te sturen – en zo ongekende, interessante, en belangwekkende kwesties
boven water te krijgen – maakt een ontwerp tot een goed ontwerp.

Epiloog

Het omarmen van deze vorm van politiek-zijn vormt een breuk met een
lange planologische traditie. Waar jarenlang gestreefd is om de politiek
uit het ontwerp te halen en terug te brengen waar deze zou ‘thuishoren’ – namelijk in de politieke arena –, is het nu diezelfde dingpolitiek
die gemobiliseerd blijkt te kunnen worden om planvormingsprocessen
van hernieuwde legitimiteit te voorzien. Via een strategie van ‘creatieve
toe-eigening’ (Verbeek, 2012) blijken ontwerpers in staat om de politiek
van het ontwerp voor zich te laten werken en zo het planvormingsproces
te relateren aan het algemeen belang.
Het feit dat in het tijdgewricht van de vroege 21e eeuw het regionale ontwerp als medium grote belangstelling geniet, is in dit verband een indicatie dat de territoriale vraagstukken van de samenleving op dit moment in
politieke zin volop in beweging zijn. Veeleer dan uitsluitend een zaak van
ordening en afstemming, lijkt de werking van het ontwerp samen te hangen met de politieke dynamiek van de kwesties zelf. Juist in een context
van ruimtelijke en institutionele ambiguïteit, biedt het ontwerpen op de
regionale schaal de mogelijkheid om deze kwesties opnieuw te kaderen,
te agenderen, te problematiseren en te negotiëren.
Voor wie veronderstelt dat het primaire doel van ontwerpen erin gelegen is om ruimte te maken, is deze conclusie wellicht weinig bevredigend.
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Ze suggereert dat de doorwerking van ontwerpen in belangrijke mate
plaatsvindt op het niveau van kennis, inzicht en opvattingen, en dat de
vertaling van deze ideeën niet noodzakelijk leidt tot directe probleemoplossing. De onvermijdelijke realiteit is dat het merendeel van de projecten
die in dit boek de revue passeren niet is uitgemond in concrete maatregelen, laat staan dat ook maar één van de ontwerpen integraal is uitgevoerd.
Deze observatie gaat evenwel voorbij aan het feit dat wat ontwerpen
‘gedaan’ krijgen niet uitsluitend bepaald wordt door hun doorwerking in
termen van ruimtelijke productie, maar evengoed afgemeten kan worden
op basis van de mate waarin ze staat zijn om het denken over de ruimte
en de inrichting daarvan verder te brengen. De momenten dat ontwerpen
ons in de gelegenheid stellen een betere discussie te voeren en scherper
zicht te krijgen op de zaken die onze gedeelde aandacht verdienen, ons
helpen anders naar de toekomst te kijken, of ons eigen belang en dat van
anderen opnieuw te definiëren.
Vanuit dit perspectief beschouwd laat het archief van het regionaal ontwerp in de periode 2000-2010 zich lezen als een geschiedenis van politieke daadkracht. Een verhaal over het aansnijden van nieuwe opgaven, de
verbeelding van alternatieven, de vaststelling van prioriteiten en het smeden van coalities. De ontwerpen vormen hierin een getekend discours dat
de ontwikkeling van de regio begeleidt en dat zich verdicht en verhevigt
daar waar de relatie tussen stad en territorium als collectieve opgave op
scherp komt te staan.
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Republic of Images
The Political Agency of Design in Regional Planning
Since the 1980s, Dutch spatial planning practice has seen a growing interest for plan making at regional level. This revival came as a response to
the predominantly process-oriented planning attitudes of the preceding
decades, and prompted a renewed attention among both planners and
policymakers for the projective and prospective dimensions of planning.
Early examples of this period include initiatives such as the design manifestations of AIR Rotterdam (1982-1999), the Eo Wijers design competition (1983-to date) and Netherlands Now as Design (1987). All of which
were initiated from within planning practice and demonstrated a distinct
interest for design-based approaches in regional plan making.
From a disciplinary point of view, the projects of the 1980s and 1990s
are considered to have rekindled a contextual sensibility in planning,
drawing attention back to content rather than to procedure (De Jonge,
2009). As a consequence, many projects of the period are, to date, being
credited for their visionary power, as well as their ability to channel ‘societal will’ into comprehensive planning schemes (Salewski, 2012).
Around the turn of the century, a new wave of regional designs
emerged. Within this ‘second generation’ of regional plans, focus shifted from engaging the public in the planning process through the use
of provoking visions and shared imagery, to mobilizing this visual repertoire as a means to politically recharge the activity of planning itself
and subsequently (re)legitimize the role of design expertise. Given the
complex spatial and institutional conditions of today’s urbanized regions,
this meant that expectations with regard to regional design soared. Not
only were designs expected to develop integrating concepts to deal with
multi-layered territorial issues and hybrid peri-urban landscapes, it was
also anticipated that design – as a communicative tool – could negotiate,
or even transcend, conflicting interests, raise collective awareness, and
organize the institutional capacity to get things done.
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Objectives and Methodology

The goal of this research has been to assess the capacity of design in the
light of these expectations, by empirically and theoretically investigating
the roles designs take on within contemporary regional development projects in The Netherlands. In doing so, the study simultaneously addresses
three areas of ongoing transition (i.e. city, government, urbanism) and
explores a design-based approach in response to the challenges of regional development as a co-production of different public sections and
administrative tiers. More particularly, the research aims to analyse the
performance of design in a multi-actor setting, and develop a reflective
understanding of design’s agency from a political perspective.
The empirical basis of the research consists of a cross-section of Dutch
regional designs from the period 2000-2010. This sample was constructed through case and literature studies, as well as interviews with various
groups of experts, i.e. planners, promoters and policymakers. Through
qualitative plan analyses a series of attributes was established to describe
the roles and modalities designs take on in (various phases of) the plan
making process. Subsequently, this categorization was validated during
expert meetings with practitioners from the field (Meijsmans & De Zwart,
2010). After validation, four thematic threads remained, each of which
was then further scrutinized in three respective case studies.

Results: Four Modes of Operation

The comparative case study shows that, while acknowledging the multitude of forces at play in spatial development processes, it is possible to
pinpoint several instances in which designs, through their material presence, shape the course of planning trajectories. These interactions, which
are associated with particular visual registers, can be summarized as four
potential modes of operation:
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Dispositioning
This is the role of design in setting the framework for planning activity. It
includes the demarcation of the site and the representation of the territory, the framing of issues, the inclusion and exclusion of actors, as well
as the legitimatization of spatial claims.
Within the empirical body of this research this role is exemplified by the
case of the Koerskaarten (course maps) commissioned in 2007 by the Amsterdam Metropolitan Area. The document in question illustrates how
maps, as visual implements, support the policymaking process, and how
different political goals are served by different representations of the territory. Juxtaposing, for instance, the expressive Icoonkaart (iconic map)
with the quasi-neural base map, it becomes clear that every cartographic
visualization revises its subject matter, and that consequentially the act of
mapping itself is a central part of the shaping of the region.
Propositioning
This mode refers to the power of design to act as a visionary instrument,
its ability to generate persuasive or provoking images, as well as its capacity to influence public debate by putting forward alternate visions of the
future.
Upon examination of the Waterland case, discussed in Chapter 3, it
becomes clear that whenever a design proposes a vision of the future,
this vision is laden with ideological subtext. This political meaning can be
explicit or implied, depending on the context of the planning brief, and
may be more or less controversial depending on the goal to be achieved.
In the case of scenario studies, the statement is usually overt, and may
even be considered instrumental, as it sets the playing field for political
debate. In other cases, such as the Waterland plans, there is a more subtle
mechanism at work. Here, rather than putting forward a radical agenda, each of the designs represents an underlying institutional framework.
The design acts as a vehicle to reinforce this framework – and the distribution of authority, means and power it presumes – in favour of the
vision being promoted.
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Problematizing
Design’s third mode of operation is its ability to critically investigate the
territory and question underlying assumptions. This includes its potential
to re-frame issues, to (re)direct attention, to prioritize and to set agendas.
Illustrative of this problematizing function is the case of the IJmeer
design studio, which was initiated by the municipality of Almere in 2003
as part of a westward expansion plan. By commissioning the design of
a bridge between the shores of Amsterdam and Almere, the council of
Almere not only successfully induced the city of Amsterdam to rethink
its stance on cooperation with its neighbour, it also succeeded in allowing
a new political discussion to develop around the future of the area. In
fact, it may be argued that the actual realization of any works by the lake
from the outset had been secondary to the larger goal of reframing the
debate about the IJmeer region. Both the context in which the design was
developed (i.e. the design studio), as well as the design itself (the bridge as
a visual and conceptual metaphor) played a crucial part in this threefold
persuasive operation.
Assembling
In addition to disposing, proposing and problematizing, a design may
also act as a ‘business case’. In doing so, the design invites actors to partake in a prospective development by expressing opportunities, earning
potential and common interests. It may set the ‘rules of engagement’
between the stakeholders, providing tools for managing the process and
monitoring results.
This latter function has become increasingly conspicuous over the last
couple of years. Illustrative of this development has been the transformation of the Eo Wijers design competition. Started out as an initiative
to celebrate the visionary power of design, the Eo Wijers foundation in
2005 redirected its attention to the issue of execution. Rather than weighing the visionary quality of the proposals, the organization encouraged
designers to boost the feasibility of their plans by actively engaging with
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prospective stakeholders. As a result, the design competition developed
into an incubator for project-based regional planning. Within this particular genre of plans, design functions as the ‘administration of proof ’ for
a viable business case.
The point of this categorization is not to claim that any of these four modalities has a static relation with a certain form of design or a particular
planning phase, nor that it serves as a fixed set of attributes to evaluate
every interplay between a design and its environment. Instead, what the
research findings show is that there are several ways in which a design
may interact with the situation, and that each of these interactions can be
linked to existing discourses within the urbanism theory (i.e. cartography,
scenario planning, research-by-design, or the urban project). Together,
the modes constitute a tentative typology of the agency of design in
contemporary regional planning; they describe the various ways in which
a design may act upon a situation, generating new insights, new meanings
or new ideas.

Conclusion and Theoretical Reflection

The empirical inquiry is paralleled by the development of a theoretical
argument. This argument is rooted in a pragmatist intellectual tradition
and draws on communicative planning theory (e.g. Healey, 2006), theories
of social practice (e.g. Giddens, 1984), as well as Science and Technology
Studies (STS). At the heart of this line of reasoning lies the hypothesis
that rather than treating plans as the negotiated outcome of a deliberative
(policy) process, they can be better understood as performative objects.
As the tentative typology that was constructed throughout the case studies suggest, this agency may take different forms depending on the situation and the actors involved. It will also likely develop as the context of
the design changes.
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Building on Bruno Latour’s interpretation of Actor-Network-Theory,
we may conceive a regional design as an actant following a political trajectory. An actant that, in the course of this trajectory, influences other
actants, altering beliefs about the region and the issues it represents. Such
a framework, in which regional designs are part of the construction of
Latourian ‘objects of concern’, may not only help to scientifically determine how design enables issues to become political (Latour, 2005), it
also opens up the possibility to rethink the societal relevance of design
practice and design expertise. Most significantly, it appears that regional
design, from both a historical and a practical viewpoint, is best equipped
when addressing issues that arise from an increasing tension between the
city and its territory. It is thanks to this particular disposition that regional
design may well be particularly suited for dealing with the collective ecological and social challenges of our time.
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De jaren rond de laatste eeuwwisseling kenmerken zich in de Nederlandse
context door een oplevende belangstelling voor het ontwerpen op regionale schaal. In dit onderzoek wordt een voorlopige balans opgemaakt van
deze recente episode uit de planningsgeschiedenis, waarbij de resultaten
van tien jaar regionale ontwerppraktijk worden gerelateerd aan de verwachtingen waarmee het ontwerp destijds door ontwerpers, opdrachtgevers en beleidsmakers op de agenda is gezet.
Aan de hand van gevalsstudies stelt het proefschrift de uiteenlopende
werkingen aan de orde die ontwerpen vertonen binnen de context van
een ruimtelijk planvormingsproces. Elke werking wordt toegelicht met drie
praktijkvoorbeelden, waarbij steeds een relatie wordt gelegd met een concept uit de stedebouwtheorie.
Het proefschrift concludeert dat de rol van regionale ontwerpen in belangrijke mate bepaald wordt door de uitwerking die zij hebben op het publieke
debat. Aanhakend bij de literatuur uit de Actor-Netwerk-Theorie, in het bijzonder het werk van Bruno Latour, kunnen ontwerpen beschouwd worden
als politieke objecten die een performatieve rol spelen bij het vormgeven
van kwesties van algemeen belang.
Het feit dat in de vroege 21e eeuw het regionale ontwerp als medium grote
belangstelling geniet, is in dit verband een indicatie dat de ruimtelijke
vraagstukken van de samenleving op dit moment volop in beweging zijn.
Ontwerpen vormen hierin een getekend discours dat de ontwikkeling van
de regio begeleidt en dat zich verdicht en verhevigt daar waar de relatie
tussen stad en territorium als collectieve opgave op scherp komt te staan.
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