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Nederland wordt anders

Pagina 4 Herbezinning op het leefsysteem.
Project De Ceuvel

Of het nu gaat om creatief hergebruik van bestaande gebouwen of duurzame
vormen van water- en energiehuishouding, om nieuwe bestemmingen voor
verwaarloosde plekken of bottom-up projecten – er tekent zich een nieuwe
bouwcultuur af in Nederland. En de ontwerper speelt daarbij een sleutelrol.
Over die nieuwe bouwcultuur gaat deze bijlage, een samenwerking tussen
De Groene Amsterdammer en Nederlandwordtanders.
In 2009 werd Nederlandwordtanders door de vorige
Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol in het leven geroepen. Jonge
ontwerpers kregen de kans om zich in onderzoekslabs te buigen over actuele
ruimtelijke vraagstukken. De huidige Rijksbouwmeester Frits van Dongen
heeft een vervolg gegeven aan dit initiatief. Nederlandwordtanders biedt een
multidisciplinair platform, een plek waar innovatieve ontwerpers, bouwers,
ontwikkelaars en andere ruimtelijke en maatschappelijke vernieuwers
zich kunnen etaleren en waar opdrachtgevers inspiratie kunnen opdoen.
Zo wordt kennis uitgewisseld en kunnen succesvolle projecten worden
versterkt.
Nu is het moment gekomen om een balans op te maken en een aantal
conclusies en richtingen aan een groter publiek voor te leggen. Om een visie
te geven op het vormgeven van een nieuwe bouwcultuur, gekoppeld aan
inspirerende voorbeelden waar Nederland beter, mooier en duurzamer van
wordt.
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Inleiding Van experiment naar cultuur

Verbindend en weerbaar
Niemand twijfelt meer
aan de noodzaak van
herbezinning op ons
leefsysteem. Maar het blijft
vooralsnog bij voorzichtig
geschuifel. ‘We kijken
te weinig naar kansen.
We aarzelen.’
door Floor Milikowski

afgedankte woonschepen zonder riolering, zonder aansluiting op gas en voorzien van zonnepanelen. Ze worden gebruikt door kleine creatieve bedrijfjes en kunstenaars. Regenwater
wordt opgevangen en gezuiverd, etensresten en
de uitwerpselen van de bewoners worden omgezet in gas om op te koken en de zon zorgt voor
energie. Bovendien is een secuur systeem van
flora en fauna aangelegd dat de grond in tien
jaar tijd volledig zal zuiveren. Volgens de Volkskrant ‘een sterk staaltje crisisarchitectuur’, tot
leven gebracht door een veelzijdig team van vernieuwende architecten, landschapsarchitecten
en duurzaamheidadviseurs.
Claassen werkt voor het regionale watercyclusbedrijf Waternet, maar is kind aan huis
bij De Ceuvel. Het nutsbedrijf heeft zich de laatste jaren ontpopt tot verrassende pionier op het
gebied van duurzame waterhuishouding en energievoorziening. In de slipstream van een groepje
fanatieke vernieuwers dat in Buiksloterham is
neergestreken, is Claassen nadrukkelijk betrokken bij de zoektocht naar het nieuwe stedelijke
wonen. Een systeem dat niet langer draait om
groei en een streven naar almaar meer, maar om
duurzaamheid, het koesteren van een leefbare
omgeving. En waar de overheid en ook nutsbedrijven niet meer boven de burger staan, maar
ertussen, samen werkend aan de juiste oplossing
van afzonderlijke problemen. ‘De overheid en
nutsbedrijven dienen een algemeen belang’, zegt

ADRIA GOULA

De grootste elektriciteitsmaatschappij van Spanje, Endesa, gaf Rodrigo
Rubio de opdracht voor het ontwerp
van het Endesa Paviljoen in Barcelona. Het is het prototype voor een
gebouw met een zo efficiënt mogelijke
energie genererende, stapelbare en
zelf digitaal te produceren gevel. De
gevel kreeg zijn typische vorm, die
uniek is voor deze locatie, door het
principe form follows energy – op
basis van zonlicht, zonwering, isolatie,
ventilatie, lichtinval, uitzicht et
cetera. De opdrachtgever laat zien wat
energie-innovatie kan inhouden en
opent het perspectief van een nieuw
esthetisch beeld

Weken stonden ze in de rij. Tientallen kampeerders in busjes, campers en tenten in afwachting
van de verkoop van zelfbouwkavels op het oude
industrieterrein Buiksloterham in AmsterdamNoord, een ruig en rommelig gebied dat zes jaar
geleden was voorbestemd om door de gemeente,
grote bouwpartijen en projectontwikkelaars te
worden schoongeveegd en volgebouwd. Hoge
bouwblokken, dichte eenheden, veel appartementen met alles erop en eraan. Een goudmijn,
zo leek het. Noord was hip en het nieuwe filminstituut EYE, een paar honderd meter verderop,
moest een internationale trekpleister worden.
Ruim een half decennium later zit Maarten
Claassen in het tijdelijke Café De Ceuvel aan
een flesje mate, een Zuid-Amerikaans drankje
gemaakt van thee, dat koud wordt gedronken en
de verkwikkende werking heeft van cola. Want
cola verkopen ze niet op deze duurzame, experimentele enclave aan de rand van Buiksloterham. Het café is door de oprichters, vier enthousiaste twintigers, gebouwd van oude meerpalen
uit de Amsterdamse haven. De zwaar vervuilde
grond is nog altijd niet gesaneerd en de geplande
bebouwing is net als in de rest van Buiksloterham niet van de grond gekomen.
In plaats daarvan wordt her en der door
individuen gebouwd aan een eigen huis en is
deelgebied De Ceuvel omgetoverd tot experimenteel laboratorium voor de zuivering van
land en water. Aan de waterkant liggen zestien
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Claassen, ‘maar als steeds minder mensen zich
daarin kunnen vinden ontstaat een probleem.
Burgers zijn mondiger en initiatiefrijker geworden en verwachten dat de overheid zich daar op
een juiste manier toe verhoudt.’
Minstens even belangrijk is de opgeleefde
nieuwsgierigheid naar de herkomst van producten en het functioneren van het systeem waarbinnen we leven. Een groeiende groep mensen
wil zelf aan de knoppen zitten, zich niet meer
klakkeloos uitleveren aan de grillen, de hebzucht
en de slopersmentaliteit van olieproducenten in
de Arabische wereld, gasbedrijven in Rusland
of varkensstalhouders in Noord-Brabant. Waar
het woord duurzaamheid zes jaar geleden voornamelijk de associatie opriep met geitenwollen
sokken en weinig aangename natuurwinkels is
het binnen hoogopgeleid, progressief Nederland
inmiddels een statussymbool. Wie mee wil doen,
doet zijn boodschappen bij de biologische winkel met streekproducten en neemt die mee naar
huis in een linnen tasje. Kruiden en tomaten
komen bij voorkeur uit de gezamenlijke moestuin in de buurt, vaak aangelegd op een braakliggend stuk grond dat niet zo lang geleden voorbestemd was te worden volgebouwd door de
grote bouwbedrijven en projectontwikkelaars.
Nederland wordt anders. Meer nog dan tot financiële aanpassingen heeft de opeenstapeling van
crises ons gedwongen tot herbezinning op ons
leefsysteem. Ondanks aanhoudende noodkreten
over de noodzaak om minder te verspillen bleven grote veranderingen tot enkele jaren geleden uit. De aarde werd warmer en verschraalde,
streken liepen onder water, energiebronnen
raakten uitgeput maar we groeiden met plezier.
Meer huizen, meer auto’s, meer eten, meer geld.

Het was zo leuk, waarom zouden we stoppen?
‘Wij hebben een systeem dat ingesteld is op het
bestendigen van zichzelf ’, zei Maarten Hajer,
directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar bestuur & beleid aan de Universiteit van Amsterdam, in september tijdens
de presentatie van de tweejaarlijkse Balans voor
de Leefomgeving. Het liefst blijven we consumeren, bouwen en verdienen. Maar, vervolgde hij,
ieder ecosysteem kent een kantelpunt. ‘Er zijn
momenten dat de energie niet meer terugvalt.
(…) Dan gaat de energie de andere kant op.’
Vijf procent, zo schat Maarten Claassen op dit
moment het aantal mensen dat zich niet meer
voegt naar het oude systeem. Een goede stap op
weg naar de 20 tot 25 procent die nodig is voor
een echte doorbraak, voor de ‘disruptie’ om over
het kantelpunt heen te geraken. Als je de vakliteratuur leest, zou je geloven dat het kantelpunt
al lang en breed is bereikt. Overal in Nederland,

In het vacuüm dat is
achtergelaten door het grote
geld ontstaan zeeën van
ruimte voor de creatieve geest

West-Europa en andere delen van de westerse
wereld schieten de bottom-up-projecten en
duurzame bouwwerken als paddestoelen uit de
grond. In het vacuüm dat is achtergelaten door
het grote geld ontstaan zeeën van ruimte voor de
creatieve geest. Zandvlaktes, loodsen, kantoorgebouwen, haventerreinen: ze schreeuwen om
aandacht en een nieuwe functie. De liefhebbers

die zich tegoed doen aan deze verwaarloosde
plekken doen en denken over het algemeen
vooruitstrevend en vrijzinnig.
Het zijn de voorlopers zoals op De Ceuvel.
Urban Farms die steeds meer terrein winnen in
de verlaten autostad Detroit, oude fabrieken in
het Ruhrgebied die worden omgetoverd tot culturele hotspots, een zelfvoorzienende woonwijk
in Sneek, een eigen energiemaatschappij van en
voor de bewoners van Texel, het oude handelskantoor Haka in Rotterdam dat werd getransformeerd met hergebruikte materialen uit de
omgeving. Het is slechts een marginale greep uit
de overvloed van vernieuwende initiatieven.
Op de veelgelezen en invloedrijke weblog
Ruimtevolk beschrijft de Amsterdamse beleidsadviseur en specialist Jurgen Hoogendoorn de
nieuwe situatie onder de titel ‘De stille transformatie van gebiedsontwikkeling’. Van een
overzichtelijk systeem met een overheid, een
projectontwikkelaar en een afnemer zijn we
overgegaan naar een complex speelveld ‘(collectieve) zelfbouwers, ontwikkelende bouwers met
eigen vermogen, ontwikkelaars die bouwen met
vermogen van pensioenfondsen en rijke families, organisaties die bouwen voor specifieke
niches zoals studenten en straks ook woningcoöperaties’. Hoewel het bouwen in grote eenheden
door grote partijen verleden tijd is, is de woningproductie via transformatie en herbestemming
sterk gegroeid. In Amsterdam, stelt hij, wordt
eenderde van de nieuwbouw inmiddels gerealiseerd via transformatie. ‘De Amsterdamse
woningproductie in totaal is sinds jaren niet zo
hoog; kennelijk maken vele kleintjes groot.’
Maar zijn de kleintjes ook een gedegen fundament voor een structurele verandering? Want
als het aan de grote bouwbedrijven ligt, gaan ze
zodra de financiële situatie en de woningmarkt
het toelaten verder waar we in 2008 waren
gebleven. Bouwen, verkopen, verdienen. Hoe
meer, hoe beter. Zoals ook veel gemeenten die
met lappen dure grond in hun maag zitten graag
op zo groot mogelijke schaal aan de slag gaan
om de verliezen te beperken. Een werkwijze die
niet meer lijkt aan te sluiten bij de economie van
de toekomst, een economie die onvermijdelijk
deels zal draaien op nieuwe verdienmodellen
en een nieuwe kijk op bezit, gebruik en waarde.
De voorbodes van een nieuwe economische crisis maken de noodzaak van een fundamentele
omslag eens te meer duidelijk.
De toekomst is nú luidt de titel van de nieuwste Balans voor de Leefomgeving. In het stuk
benadrukt Maarten Hajer eens te meer de
urgentie van de vraagstukken waarvoor we ons
gesteld zien. Op zes thema’s – woningmarkt,
waterveiligheid, mobiliteit, energie, voedsel en
natuur – zijn dringend ingrijpende veranderingen nodig om Nederland leefbaar te houden.
Krimp, vergrijzing en de aanhoudende trek naar
de steden, vooral in de Randstad, zorgen voor een
geheel nieuwe dynamiek op de woningmarkt en
dus ook de woningbouw. Op veel plekken moet
meer worden gesloopt dan gebouwd en doen
gemeenten er verstandiger aan bestaande, leeg06.11.14 !"#$%&"'"#()*+"%!())"% 5

staande huizen, scholen, winkels en kantoren te
transformeren, dan nieuwbouw te realiseren.
Het klinkt simpel, maar het vraagt veel van
bestuurders, bewoners en andere betrokken
partijen. Uit de dorpen en steden in krimpregio’s
kennen we inmiddels de moeizame gesprekken en samenwerkingen tussen verschillende
gemeenten en woningbouwcorporaties. Wie
houdt de school? Wie de kerk? Wie het ziekenhuis? Welke huizen slopen en welke laten staan?
Wie betaalt de renovatie inclusief de noodzakelijke energie besparende maatregelen van de
oude voorraad? Wat doen we met de leeggekomen gebouwen? Om nog maar te zwijgen van
het psychologische proces dat bestuurders en
bewoners doormaken voordat ze de onvermijdelijke krimp accepteren. ‘Je gaat eerst door een
paar jaar van ontkenning’, zei de Emmense wethouder Ton Sleeking over de trage aanpassing
van het ruimtelijke beleid.
Maar toch is op het thema krimp het tipping
point wel degelijk bereikt. Niemand twijfelt
meer aan de noodzaak om het beleid en ruimtegebruik aan te passen aan de leegloop van
steden, dorpen, regio’s. ‘Dat was in 2008 totaal
anders’, zegt voormalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. We wisten het wel, maar we
geloofden het niet. ‘We zaten nog in de tijd dat
we zestigduizend woningen in Almere wilden
bouwen. Van groei, uitbreidingswijken, Vinexlocaties.’
Van der Pol weet nog precies het moment dat
niets doen voor haar geen optie meer was. Het
was het voorjaar van 2009, de kredietcrisis was
een half jaar aan de gang en het was al snel duidelijk dat juist de bouw bijzonder hard zou worden getroffen. En ieder bouwproces begint bij
een ontwerp, bij de architect. Overal in het land
werden architectenbureaus gedwongen het personeelsbestand te verkleinen. ‘En dat gebeurde
op de meest simpele manier: last in, first out’,
herinnert Van der Pol zich. Zo kwam een hele
generatie jonge architecten op straat te staan.
‘Terwijl binnen de architectuur juist de instroom
van jonge mensen en nieuwe creativiteit noodzakelijk is om te blijven vernieuwen.’
Tegelijkertijd werd het punt bereikt dat
de grote ruimtelijke problemen waarvoor het
land gesteld stond niet meer konden worden
ontkend. De eindeloze hoeveelheid vierkante
meters leegstaande kantoorruimtes, de toenemende problemen met de bereikbaarheid van
de steden, de kwetsbare positie van natuurgebieden, het stijgende water en de verzwakte dijken,
vervuilde grond en vervuild oppervlaktewater,
een toenemende overvloed van regenwater. Na
vijftig, zestig jaar van optimistisch bouwen en
groeien bleken we te zijn beland in een ravage.
Een verschaald, verrommeld, kwetsbaar land,
zonder visie en met beperkte financiële middelen om de problemen tegemoet te treden. Het
was weekend en Van der Pol hield het niet meer
uit. Ze pakte hoogstpersoonlijk de telefoon en
belde een rondje langs de grote stakeholders:
Bouwend Nederland, het ministerie van Vrom,
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de branchevereniging voor architecten bna,
bouwfondsen, woningbouwcorporaties, universiteiten, gemeenten en nog veel meer. Het werd
tijd om bij elkaar te komen en de handen ineen
te slaan. Tot haar grote verrassing kreeg ze enkel
positieve reacties. ‘Tot dat moment was iedereen
zijn knopen aan het tellen. De crisis was als een
bom ingeslagen. Niemand had aandacht voor
elkaar of voor het grotere probleem.’
Niet veel later kropen de partijen bij elkaar,
spraken af de problemen onder ogen te zien
en richtten samen Nederland wordt anders op.
Een project waarbij 65 werkloze, getalenteerde
architecten, stedenbouwkundigen en andere
relevante jonge experts verdeeld in zes ateliers
werkten aan vernieuwende oplossingen voor
urgente problemen. ‘We voelden meteen dat
de crisis ons ook een kans bood om een nieuwe
manier van denken en werken te ontwikkelen.’
Een time-out voor herbezinning en reflectie op

‘We voelden meteen dat de
crisis ons een kans bood om
een nieuwe manier van denken
en werken te ontwikkelen’

ruimtelijke opgaven. Met een integraal gedachtegoed als centraal uitgangspunt. Bouwopgaven,
krimp, infrastructuur, duurzaamheid, waterhuishouding, verstedelijking, ze kunnen niet langer worden beschouwd als losstaande thema’s.
Alles grijpt in elkaar. Bovendien moest worden
gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking
tussen de nieuwe mondige en initiatiefrijke burger en de klassieke grote partijen: overheden,
bouwfondsen, nutsbedrijven, ontwikkelaars.
En de ontwerpers moesten terug naar de basis.
Zo sliepen de architecten die in Nagele in de
Noordoostpolder aan de slag gingen regelmatig
in het dorp. Ze leerden de cultuur, de mensen en
de problemen kennen en gingen samen met het
dorp aan de slag. Van der Pol: ‘De tijd van vraag,
offerte, aan de slag, antwoord, klaar is voorbij.’
Tijdens de tweede live-bijeenkomst van
Nederland wordt anders in september van dit
jaar ging architecte Eline Strijkers in op de
nieuwe rol van de ontwerper. Bureau Doepel
Strijkers, waarin zij een partnerschap vormt met
Duzan Doepel, grijpt de veranderde omstandigheden nadrukkelijk aan om ontwerp te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. ‘Ik
ben ervan overtuigd dat wij als ontwerpers een
belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het
tegengaan van CO2-uitstoot en het creëren van
meer leefbare steden.’ En bij de overgang van
een lineaire naar een circulaire economie. ‘We
denken na over het reactiveren en herprogrammeren van leegstaande gebouwen in de stad. We
denken na hoe we zero-waste en bioklimatische
architectuur kunnen maken en we doen onderzoek naar strategieën die de stad kunnen verduurzamen.’ Vanuit deze gedachte werd ook het

Haka-gebouw in Rotterdam, nu Haka Recycle
Office, onder handen genomen. Sloopmaterialen uit de stad werden gebruikt voor het interieur, dat werd gemaakt door gereïntegreerde exgedetineerden.
Oude scheidslijnen en vanzelfsprekende taakverdelingen bestaan niet meer, zegt ook Petra
Rutten van vastgoedontwikkelaar Heijmans:
‘Ook wij moeten nadenken over wie we zijn en
wat we kunnen toevoegen. Als je blijft reageren
op de vraag, raak je achterop.’ Het is een nieuw
spel, dat de samenleving lijkt te dwingen de
innovaties te ontwikkelen waar te lang mee is
gewacht. Want zowel van boven als van onderop
wordt juist van de grote spelers meer verwacht.
En hoewel de honger naar het makkelijke
geld bij de meeste bedrijven nog de boventoon
voert, zijn er partijen die de uitdaging niet uit de
weg gaan. Rutten: ‘Hoe maak je innovaties toepasbaar? Dat is voor ons nu de grote opgave en
daar werken we hard aan.’ Niet alleen vanuit idealisme, maar ook uit eigenbelang. Want welke
rol speelt de bouwwereld nog als iedereen straks
met een 3D-printer zijn eigen huis kan bouwen?
Het 3D-grachtenpand van DUS Architects op
Buiksloterham is enerzijds een voorbeeld van
de nieuwe mogelijkheden die de technologische revolutie ons gebracht heeft, maar ook een
noodsignaal voor de gevestigde orde.
Die trend bracht Maarten Claassen ertoe om
namens Waternet een prominente positie in te
nemen binnen de ontwikkelingen in Buiksloterham. ‘We kunnen veel meer dan dat waar
we strikt genomen verantwoordelijk voor zijn.
Waarom zouden we dat dan niet doen?’ Op De
Ceuvel experimenteert Waternet samen met
enkele partners met het scheiden van urine en
ontlasting, het omzetten van ontlasting in energie en het zuiveren van regen- en oppervlaktewater tot drinkwater. En met het schaalniveau
waarop voorzieningen worden aangeboden.
Hier wordt alles per woonboot bijgehouden,
verwerkt en hergebruikt. De een doet het zelf,
de ander met de buren. Het tegenoverstelde van
onze standaard van grootschalige netten van
riolering en drinkwaterbuizen. De toekomst ligt
ergens in het midden. Technologische ontwikkelingen maken het voor individuen of collectieven
mogelijk de huishouding van water en energie
voor eigen rekening te nemen. Wat is dan nog de
rol van een nutsbedrijf?
‘Dat is precies de vraag die wij ons ook stellen’, zegt Claassen. ‘En waar we in de experimentele proeftuin Buiksloterham antwoord
op willen vinden.’ In de verschillende deelgebieden zal worden gewerkt met verschillende
schaalniveaus van voorzieningen. Voor het ene
bouwblok zal de ouderwetse manier het beste
werken, op de zelfbouwkavels is ieder geval
anders. Het ene huis regelt zijn waterhuishouding zelf, een ander wil wel een aansluiting op
het waterleidingnet. Een veranderde situatie die
je beter te vroeg dan te laat kan onderkennen,
hoe beangstigend die voor een bedrijf ook kan
zijn. ‘Stel je voor dat we voor de hele wijk een
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uitgebreid net aanleggen, maar niemand maakt
er gebruik van. Wat doe je dan? Toch geld eisen?
We leven inmiddels in een samenleving waarin
dat niet meer wordt geaccepteerd. Daarvoor zijn
burgers te mondig, te slim en te zelfredzaam.’
Waarom alleen op de winkel passen als er
mogelijkheden zijn echt iets te veranderen?
Zeker in de wereld van het water, waar veel móét
gebeuren. Regenbuien worden met het jaar heviger en dat zal de komende tijd alleen maar erger
worden. Rotterdam, stad aan de Maas, zorgde
begin dit jaar voor een primeur met de opening
van het eerste waterplein ter wereld. Zolang
alles goed gaat, is het Benthemplein een plek om
te vertoeven, te skaten en te basketballen, maar
als de hemel zich opent is het een reservoir voor
1,7 miljoen liter water. Zo wordt het riool ontlast
en neemt de kans op overstromingen af.
Op Prinsjesdag presenteerde minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu een
nieuw Deltaplan. In het document wordt een
programma uitgewerkt dat ons land ook in de
toekomst moet beschermen tegen overstromingen. Gezien de lange traditie met waterhuishouding lijkt het aannemelijk dat ook nu de strijd
tegen het water tijdig in het voordeel van de
Hollanders wordt beslist. Het is de enige tak van
sport waarin wij direct overgaan tot actie als de
nood te hoog wordt, zegt Hajer. Hij maakt de
vergelijking met Duitsland, een echte ingenieursnatie, waar bijvoorbeeld het energievraagstuk wordt benaderd vanuit een technologisch
perspectief. ‘Daar is een enorm onderzoeksprogramma opgezet voor het opwekken van
duurzame energie.’ En met succes. Duitsland
zet grote stappen op weg naar het halen van de
Europese energienormen.
In Nederland blijft het bij voorzichtig geschui-

fel. Hajer: ‘Waar Duitsers denken: we gaan het
oplossen, denken wij: hoe kunnen we het zo
goedkoop mogelijk doen?’ Want een gezond
milieu is leuk, maar als handelsnatie denken
we altijd eerst aan de economische belangen.
Bovendien denken we toch altijd graag eerst aan
ons eigen belang voordat het algemeen belang
aan bod komt. We willen graag schone energie,
maar geen windmolens in ons eigen blikveld.
We rijden graag in een elektrische auto, maar
dan vooral omdat het fiscaal zo aantrekkelijk is.
Hajer: ‘Daardoor wordt er nog steeds te weinig
naar de kansen gekeken. We aarzelen.’
Met als gevolg dat de vooruitstrevende initiatieven vooralsnog blijven steken op een kleinschalig, lokaal niveau. Bottom-up-projecten en
losse projecten van een ontwikkelaar hier of een
gemeente daar. Een groter plan zoals in Athene
waar het hele stadscentrum op de schop gaat
en wordt getransformeerd tot een sustainable

‘Waar Duitsers denken: we
gaan het oplossen, denken
wij: hoe kunnen we het zo
goedkoop mogelijk doen?’

urban system, het gigantische nieuwe stadspark
in Montpellier, de experimentele aanpak van
stedelijke ontwikkeling in Bordeaux, blijft vooralsnog uit. We ontberen de visie, de durf en het
leiderschap.
De aarzeling zie je ook terug bij het aanpassen
van regelgeving om vernieuwende initiatieven
mogelijk te maken. Neem De Ceuvel, waar de

vernieuwers te maken hebben met ruim veertig
regels en richtlijnen. Van de hekjes die niet ver
genoeg van het water staan tot het onttrekken
van fosfaat uit urine. De zeldzame grondstof is
bij uitstek geschikt als mest bij voedselproductie.
Maar in Nederland is het officieel nog een afvalproduct en mag het dus niet worden gebruikt.
De Duitsers zijn een stapje verder en ontvangen
met genoegen treinladingen Hollandse urine.
Op De Ceuvel worden de regels, eveneens bij
wijze van experiment, waar mogelijk, genegeerd.
Omdat iedereen het belang en de goede bedoelingen onderkent, wordt deze zelfbenoemde
regelvrije zone vooralsnog gedoogd.
‘Heel goed’, vindt Hajer, die in 2011 een veelbesproken stuk schreef, ‘De energieke samenleving’, met als ondertitel: ‘Op zoek naar een
sturingsfilosofie voor een schone economie’.
‘De samenleving kan zoveel sneller leren dan
een ambtenarenapparaat’, zegt hij. ‘Experimenteerruimte is noodzakelijk om tot innovaties
te komen.’ En ook binnen het ministerie van
Infrastructuur en Milieu is het bewustzijn er wel
degelijk. ‘We moeten als overheid inspelen op die
initiatieven om verandering mogelijk te maken’,
zei Schultz tijdens de Nacht van de Leefomgeving. Om te vervolgen met een blik op de toekomst. ‘Opgewekte energie uit je eigen zonnepanelen, wat doe je ermee? Ga je terugleveren aan
het net, ga je delen met de buurt? Ga je regenwater opvangen? Zuiveren in je eigen kelder en
meteen gebruiken? Ga je je huis verwarmen met
aardwarmte of vandaag met iets anders omdat
iets anders vandaag duurzamer is?’
Is dit een realistisch toekomstbeeld? Ja, zegt
Schultz. ‘We hebben als overheid niet meer de
ruimte om het op de traditionele manier te doen.
De trendbreuk komt er, dat weet ik zeker.’

Het terrein
van ‘Ceuvel
Volharding’ ligt in
de oude havens
van AmsterdamNoord. Deze voormalige scheepswerf was tot voor
kort verlaten en
vervuild en zou
in economisch
betere tijden op
traditionele wijze
gesaneerd zijn en
vervolgens worden volgebouwd.
Door de crisis
is de geplande
stedelijke ontwikkeling stil komen
te liggen. En deze
situatie biedt
juist nu kansen
voor alternatieve
ontwikkelingen.
Ontwerp:
Space & Matter,
Delva Landscape
Architects
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Vormgeven van een nieuwe bouwcultuur

Een grachtenpand printen
Werd algemeen gedacht
dat de ontwerper ten
dode was opgeschreven
bij het vastlopen van de
bouwproductie, niets is
minder waar. Wij staan aan
de vooravond van een geheel
nieuwe ontwerpcultuur.
door Team Nederlandwordtanders

Met het stilvallen van de bouwproductie in
Nederland heeft bijna de helft van alle architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn baan verloren. Dit heeft veel mediaaandacht getrokken. Veel minder aandacht is
uitgegaan naar de ontwerpers die nog wel actief
zijn. Enkelen werken nog altijd als starchitect,
anderen blazen het traditionele vakmanschap
nieuw leven in, maar daarnaast is er een groeiende beweging van ontwerpers zichtbaar die
het ontwerp inventief inzet en zo weer van toegevoegde waarde wordt voor opgaven die sterk
leven in de samenleving.
Om de drijfveren en de verdiensten van deze
nieuwe beweging te begrijpen, moeten we terug
naar de economische hoogtijdagen van Nederland. De bouwproductie draaide op volle toeren.
Of het nu ging om woningen, kantoren, bedrijfsterreinen, natuur, (water)wegen, winkels, scholen, zorginstellingen, culturele of recreatieve
voorzieningen, het was de tijd van ‘meer, meer,
meer’ en ‘gisteren af ’. De overheid, de markt en
maatschappelijke instellingen werkten in naam
van de samenleving, maar in de werkelijkheid
kwamen deze partijen steeds verder van de burger af te staan. De samenleving stond erbij en
keek ernaar. Twijfel over en kritiek op een introverte vastgoed- en ontwerpsector werden weliswaar geuit, maar leidden nauwelijks tot een
krachtig maatschappelijk tegengeluid.
En toen stond plotseling alles stil. Banken vielen om. Landen gingen failliet. Het vertrouwen
van burgers zakte tot een dieptepunt. In deze
malaise werd de ontwerpwereld, als voorportaal
van bouwend Nederland, niet ontzien. Maar dat
de klap zo hard en zo structureel zou zijn, was
voor velen toch nog een verrassing. Tussen 2008
en 2014 voltrok zich een koude sanering.
Na de klap ontstond er tijd en noodzaak om
na te denken over de werkelijk toegevoegde
waarde van het ontwerp binnen de veranderende maatschappelijke context. Snel waren
daar de vaak jonge, kleinere bureaus die met
een totaal andere aanpak een nieuwe manier
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te ontwerpen locaties weten zij via hun ontwerpen maatschappelijke opgaven te agenderen,
komen zij met tijdelijke invullingen om plekken weer maatschappelijke betekenis te geven,
testen zij nieuwe aanpakken uit en lopen zij
met ontwerpen vooruit op permanente ontwikkelingen.
Omdat het maatschappelijke krachtenveld
waarbinnen ontwerpers opereren snel verandert, zijn veel ontwerpen in de afgelopen jaren
tot stand gekomen als experiment. Nederlandwordtanders heeft verkend wat de positie van
de ontwerper en de toegevoegde waarde van het
ontwerp hierin is. De ontwerper wordt steeds
meer een schakel tussen denken, verbinden,
maken en doen. Hij zet hiervoor zijn ruimtelijke
kennis in, maar ook zijn mentale, inspirerende
en stimulerende vaardigheden. Een goed en
innovatief ontwerp representeert de tijdgeest
op twee niveaus: de ‘meta-mentaliteit’ van een
tijdsgewricht en de ‘cutting-edge-mogelijkheden’ van de nieuwe technologie. Een goed
ontwerp ontlokt interactie en betrokkenheid
door open en verbindend, duurzaam en weerbaar te zijn. Nu en voor de langere termijn. De
ontwerper en het ontwerp gaan hiermee een

van ontwerpen ontwikkelden binnen het veranderende maatschappelijke veld. Die veranderingen hebben enerzijds te maken met de ‘spelers’ – in dit geval burgers en professionals – en
anderzijds het ’veld’, te weten het sociale domein
en het ruimtelijke domein. Waar voorheen het
onderscheid tussen spelers en veld duidelijk
was, ontstaan nu in toenemende mate meer of
minder hybride vormen. Eerst was de burger
voornamelijk consument en de professionals
voerden hun vak uit, vanuit de markt of overheidsinstantie. Het sociale domein bemoeide
zich met zorg, onderwijs, armoede, inkomen
en huisvesting. De ruimtelijke sector was puur
gericht op de fysieke uitleg van steden, dorpen,
infrastructuur, businessparken en bedrijventerreinen, waarbij de ontwerpers hoofdzakelijk in
dienst stonden van de fysieke ingrepen. Deze
werelden waren behoorlijk gescheiden, en de
bijbehorende ‘geldpotjes’ ook.
Nu professionaliseren burgers zich, willen
instituties samenwerken met deze burgercollectieven en worden sociale en ruimtelijke vraagstukken niet langer los van elkaar bekeken. De
ruimtelijke en sociale sector worden door deze
schaalverkleining sterker afhankelijk van medewerking van en investeringen uit de samenleving.
Nieuwe digitale productietechnieken als computergestuurde freestechnieken en 3D-printing
bieden daarbij compleet nieuwe mogelijkheden
in de bouw; individuele keuzes en ontwerpen
kunnen zo worden gesystematiseerd en toegankelijk gemaakt voor een grote groep.

Het gaat niet meer alleen
om financiële winst,
het gaat ook om sociaal
en ecologisch rendement

Nederlandwordtanders is gericht op ontwerpers die er bewust voor kiezen om weer aan te
sluiten bij actuele maatschappelijke opgaven
op het gebied van bijvoorbeeld herbestemming, energietransitie, klimaatadaptatie, voedselproductie, mobiliteit, het nieuwe werken of
goed(koper) wonen. Deze ontwerpers, die soms
aan de start van hun carrière staan maar soms
ook al jaren ervaring hebben, hebben een aantal karakteristieken gemeen. Zo hebben zij een
scherp oog voor maatschappelijke, economische
en technologische veranderingen, voelen ze de
tijdgeest en het veranderend krachtenveld goed
aan en beseffen ze dat zij de samenleving weer
moeten overtuigen van de toegevoegde waarde
van het ontwerp. Zij zijn ondernemend, gaan
actief op zoek naar opdrachtgevers en nemen
vaak zelf het initiatief door risicodragend te
investeren.
En zij weten hoe je in deze tijd moet communiceren. Niet alleen met (potentiële) opdrachtgevers, maar met alle spelers in het veld. Hiervoor hebben deze ontwerpers een sterke troef in
handen. Naast het feit dat zij hun werkplek vaak
letterlijk en figuurlijk verplaatst hebben naar de

langduriger samenwerking aan, dankzij de bijdragen aan zowel bewustwording als het proces
en de productvernieuwing. Met als ultiem doel
integrale, duurzame, opschaalbare en herhaalbare ontwerpen die weliswaar niet bedoeld zijn
om gekopieerd te worden, maar wel te modificeren zijn voor andere locaties.
Om de functie van het ontwerp – te weten:
agenderen van een maatschappelijk vraagstuk,
het bieden van een tijdelijke invulling om verslechtering tegen te gaan, het testen van procesen productinnovaties en het vooruitlopen op
een permanente ontwikkeling – te illustreren,
kan geput worden uit een groeiend aantal inspirerende voorbeelden.
‘De Ceuvel’ is een vervuild terrein van een
verlaten scheepswerf dat inmiddels succesvol
functioneert als tijdelijke broedplaats met tot
bedrijfsruimten getransformeerde woonboten
en bodemzuiverende planten. De initiatiefnemers, onder leiding van de ontwerpbureaus
Space&Matter en Steven Delva Landscape
Architects, geven hierdoor de grond over tien

Experimenten zijn van groot belang in een
periode van transitie. Ze laten, vaak in relatief
korte tijd, zien dat de oude manieren van handelen maatschappelijk niet meer passend en toereikend zijn, dat het anders kan en vooral ook
dat Nederland er beter, mooier en duurzamer
van wordt. Tegelijkertijd kent het experiment
zijn beperking. Er zijn vervolgstappen nodig om
de omslag van experiment naar een werkelijk
andere ontwerpcultuur te bestendigen.
In de eerste plaats zijn de grote maatschappelijke vraagstukken tegenwoordig zo complex
dat zij niet door één partij opgelost kunnen worden. Structurele samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven, kennisinstellingen, nichepartijen,
maatschappelijke organisaties en burgers is een
vereiste, waarbij het overkoepelende belang
boven het individuele moet gaan. Nieuw leider-

Doepel Strijkers
Architects
realiseerde in
samenwerking
met vuilverwerker Van
Gansewinkel
en Gemeentewerken in het
Rotterdamse
HAKA-gebouw
een interieur van
kringloop- en
sloopmateriaal

RALPH KÄMENA / DOEPEL STRIJKERS ARCHITECTS

jaar wat schoner terug en hebben het startsein
gegeven voor een nabijgelegen circulaire herontwikkeling volgens nog verder gaande duurzaamheidsambities.
‘Kus&Sloop, 100% lokaal’ is een initiatief van
Bureau M.E.S.T. en heeft laten zien dat de Rotterdamse Afrikaanderwijk niet alleen kwetsbaar
is, maar juist ook ondernemend en creatief. In
leegstaande woningen is aanvankelijk een tijdelijk wijkhotel gevestigd, gerund door kunstenaars, bewoners en lokale ondernemers. Dit
wijkhotel was zo succesvol dat het nu een permanente status heeft gekregen.
Inspirerende voorbeelden zijn er ook over de
grens, zoals het Endesa Paviljoen in Barcelona
door architect Rodrigo Rubio.
‘DO! Research & Design by Doing’ is het
motto van het 3D Print Canal House van DUS
Architects. In dit publiek toegankelijk en drie
jaar durende onderzoeksproject werkt een
internationaal crosssectoraal team gezamenlijk aan het 3D-printen van een grachtenpand
in Amsterdam met als doel een revolutie in de
bouwindustrie te ontketenen en wereldwijd
nieuwe woonoplossingen te bieden.
Proces- en productinnovatie, via opschaling en industrialisatie, is ook te zien bij het
inmiddels mondiaal toegepaste hotelconcept
citizenM. Samen met investeerder Rattan
Chadha en initiatiefnemer Hans Meyer ontwikkelde het ontwerpbureau Concrete het concept
voor een beter hotel voor minder geld. Compacte, slim ingerichte, geprefabriceerde units
met een grote ruimtelijke beleving, reduceren
de kamerprijs voor de ‘mobile citizens’ van deze
wereld, op toplocaties.
Met de projecten ‘HAKA’ in Rotterdam en
‘SLEM’ in Waalwijk laat het multidisciplinaire
ontwerpbureau Doepel Strijkers zien hoe ruimtelijke ontwerpen sociale vernieuwing stimuleren door ‘circulaire’ en ‘inclusieve’ projecten te
maken. Door (her)gebruik van andere materialen en door een ander productieproces ontstaat het ontwerp tijdens de uitvoering van een
project. Dit resulteert in een nieuwe vorm van
esthetiek, die in letterlijke zin de nieuwe aanpak
representeert en uitdraagt.

schap in deze samenwerking is richtinggevend,
maar verloopt niet meer top-down. Ontwerper
en ontwerp zijn daarbij een onmisbare schakel.
In de tweede plaats leven we in een tijd van
disruptieve innovatie: innovatie die ontwrichtend werkt en een nieuwe richting geeft aan
de huidige maatschappelijke en ruimtelijke
organisatie. Voorbeelden daarvan zijn sociale
media, 3D-printtechniek, computergestuurde
productiemogelijkheden en biobased materialen. Zeker de combinatie van deze vier brengt
een versnelde vernieuwing teweeg, waarvan we
de eerste contouren inmiddels kunnen waarnemen. De werkelijke, waarschijnlijk verstrekkende invloed daarvan kunnen we nu nog niet
bevroeden. Het ontwerp is in staat het effect van
de nieuwe mogelijkheden op de omgeving en de
samenleving te laten zien.
Projecten en processen zullen in de derde
plaats circulair moeten worden. Dat betekent
dat het project of de achterliggende structuur
herhaalbaar en opschaalbaar moeten zijn en
gericht op het creëren van maatschappelijke
impact. Materiaal- en arbeidsketens worden
gesloten en verdienmodellen zijn gericht op
duurzaamheid en inclusieve winst: maatschappelijk, economisch, ecologisch en (lokaal) financieel. Van de ontwerper vraagt dit een integrerende en mobiliserende kracht.

Tot slot vragen begrippen als functionaliteit en
winst, die cruciaal zijn voor het ontwerp, om een
herdefinitie. Functionaliteit moet niet beperkt
blijven tot de praktische toepasbaarheid van
een ontwerp of gebouw via materialisatie,
gebruik en context. Er is ook zoiets als een
mentaal-geestelijke functionaliteit; een ontwerp
of gebouw waar je blij en gelukkig van wordt en
waar je energie van krijgt. Daarbij vraagt de
nieuwe manier van ontwerpen en produceren
om een herwaardering. Er moet een waarderingssysteem worden gehanteerd waarin ook de
sociale, ecologische, economische en mentale
waarden meewegen. Als dat er komt, brengt dat
wellicht ook een ander beloningssysteem met
zich mee. Geld zal dan niet langer alleen maar
de financiële winst symboliseren.
Het maatschappelijk besef dat het bij een
ruimtelijk project ook om andere winsten gaat
dan een directe ‘return on investment’ wordt
steeds groter. Inspiratie, sociale versterking
en ecologische duurzaamheid zorgen voor het
daadwerkelijke rendement.
Tegelijkertijd is er een geweldige technologische ontwikkeling gaande ten aanzien van
communicatie- en reproductietechnologieën.
De tijdgeest van nu is daarmee de perfecte
voedingsbodem voor een andere ontwerpcultuur.
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De Dutch Approach

Nederlandse ontwerpers en
ingenieurs werken samen aan
de heropbouw van de regio New
York na de verwoestende orkaan
Sandy. Van deze aanpak kunnen
we ook in eigen land veel leren.
door Henk Ovink

Ik ben nu anderhalf jaar weg uit Nederland
en werk voor de Amerikaanse regering aan de
wederopbouw van de New Yorkse regio na de
verwoestende werking van orkaan Sandy, eind
2012. Iedere keer wanneer ik daar vertel waar
ik vandaan kom, vertellen de Amerikanen mij
mijn geschiedenis. Ze vertellen over de polders
en het lage land onder de zeespiegel. Over onze
dijken en de storm van 1953. Over onze eeuwenlange traditie van regionale samenwerking en
de grote betekenis van water voor onze sterke
positie in de wereldeconomie. Ze vertellen hoe
wij Nederland hebben gemaakt, gepland en ontworpen. Een mooi verhaal, en het klopt.
Nederland waterland is groot geworden door
de planning en het ontwerp van onze steden op
de knooppunten van waterwegen. Nog steeds is
Nederland in Europa marktleider in de binnenvaart en hebben we de best beschermde delta
ter wereld. En we blijven investeren beneden de
zeespiegel. Want met de veranderingen in het
klimaat, de stijgende zeespiegel, de stormen op
de Noordzee en de overstromingen in Duitsland
en Frankrijk, weten we dat we met de huidige
bescherming de 22ste eeuw niet halen. Water,
planning en ontwerp zouden niet weg te denken
moeten zijn uit de politiek en het debat; het zou
een prioriteit moeten zijn voor de toekomst. We
zijn volledig afhankelijk van een goede waterhuishouding en schoon drinkwater.
We anticiperen op de toekomst en innoveren door de inzet van onze topsectoren water
en creatieve industrie. Overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven werken hierbij nauw
samen, hier en in het buitenland. Kenmerkend
voor deze Dutch Approach is het creëren van
allianties om in samenwerking complexe veranderingen tot stand te brengen. Onderscheidend
publiek opdrachtgeverschap is daarbij onmisbaar, om ‘ontwerpend onderzoek’ om te zetten
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Leven met
onzekerheid

in concrete fysieke resultaten en zo werkelijke
hervorming te realiseren.
Deze Dutch Approach heeft de afgelopen
jaren een nieuwe impuls gekregen door de inzet
van ontwerpend onderzoek op regionale schaal.
Dat gebeurde onder meer in het Atelier Zuidvleugel, bij de Structuurvisie Randstad 2040,
het Nederlandse bid voor de Olympische Spelen
van 2028, en twee nieuwe architectuurnota’s
– Een cultuur van ontwerpen (2008) en de
Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp
(2012) –, bij de leerstoel ontwerp & politiek van
de faculteit bouwkunde van de TU Delft, in de
ontwerpateliers van het Deltaprogramma, bij
de door 010 Publishers gepubliceerde boekenreeks Ontwerp en politiek en in Atelier Making
Projects van de Nederlandse rijksoverheid, dat
ontwikkeld werd tijdens en met de vijfde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam:
Making City.
Orkaan Sandy, die in oktober 2012 over
de noordoostkust van de VS raasde, liet in de
regio New York een spoor van vernieling en een
schade van ruim zeventig miljard dollar achter.
Sandy liet ook zien dat de sociaal kwetsbaren
vaak op de meest risicovolle locaties leven. De
storm versterkte het beeld van een verdeelde
regio. Na Sandy was de roep om actie groot.
Er moest zo snel mogelijk geld naar mensen
en bedrijven om hen in staat te stellen de regio
bottom-up te herbouwen.

Het lukte nog net om de wederopbouwsubsidies
te koppelen aan een iets hogere norm voor het
niveau van overstromingsrisico’s, maar dat was
het dan ook. Er was geen regionale coördinatie,
geen zicht op nieuwe standaarden, geen langetermijnperspectief. De vraag was: hoe waarborg je de lange termijn bij die ‘doe-mentaliteit’,
waarin het recht van het individu en de kracht
van de gemeenschap continu worden versterkt
door de jaarlijkse en tweejaarlijkse cycli van verkiezingen? Hoe zorg je dat er samenhangende
plannen worden gemaakt voor een duurzame,
veerkrachtige wederopbouw, projecten gebaseerd op de kennis en ambities van overmorgen?
Hoe kon ontwerp worden ingezet om mensen
te verbinden, om de risico’s en kansen tastbaar
te maken op het niveau van de eigen straat en
buurt, om inzicht te krijgen in de impact van de
toekomstige klimaatverandering, sociale ongelijkheid en economische instabiliteit?
Zo ontstond Rebuild by Design (rebuildbydesign.org), een uniek proces van het verbinden
van ontwerp- en ingenieurstalent met het talent
van de regio: bewoners, bestuurders, ondernemers, wetenschappers en community-leiders.
Eén regionaal ontwerpend onderzoeksproces
met meer dan tweehonderd professionals,
samenwerkend in tien teams. Er werden analyses gemaakt van de regionale kwetsbaarheden en
afhankelijkheden, maar ook van kansrijke locaties voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering.

Rebuild by Design leverde dankzij de sterke coalities van ontwerpers en lokale stakeholders tien
innovatieve regionale strategieën op, waaraan
concrete, direct uitvoerbare projecten werden
gekoppeld. Het was geen plan, maar een proces van cultuurverandering. In de teams werd
cross-sectoraal samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw, in alle opzichten duurzaam
en maatschappelijk gedragen wederopbouwproces. Rebuild by Design, geïnitieerd door de
Presidential Hurricane Sandy Rebuilding Task
Force, was zelf ook een bijzondere coalitie van
overheden, onderzoeks- en cultuurinstellingen,
gefinancierd door zes financiers, waaronder de
Rockefeller Foundation en de JPB Foundation.
Zo werd Rebuild by Design meer een beweging
dan een project.
De Dutch Approach slaat aan in de VS: niet voor
niets zitten in zes van de tien teams Nederlandse ontwerpers, ingenieurs en wetenschappers. En van de zes winnaars hebben er vier een
Nederlandse vertegenwoordiging. Zo maakten
oma en Royal HaskoningDHV voor Hobo-

Kenmerkend voor
de Dutch Approach
is het creëren
van allianties

ken de integrale strategie Resist, Delay, Store,
Discharge. Een robuust pakket maatregelen –
voor vergroening, het rioolsysteem en het toevoegen van waterberging in de publieke ruimte
– maakt Hoboken weer een veilige en aantrekkelijke stad. big, One Architecture en Arcadis
bedachten, vanuit de premisse dat Manhattan
beschermd moet worden, op papier één grote
infrastructurele ingreep in de vorm van een
waterbeschermingsmaatregel voor de zuidelijke
helft van Manhattan, maar dan plek voor plek,
buurt voor buurt ontwikkeld, ingepast, ontworpen en uitgevoerd. Een ontwerpaanpak die de
innovaties van waterbescherming en ingenieurskunde koppelt aan een community-aanpak,
waarbij ontwerpen door en met de buurtbewoners en belanghebbenden zijn ontwikkeld.
mit, zus en de Urbanisten deden een voorstel
voor de transformatie van de Meadowlands in
de New Meadowlands. Dit deel van New Jersey
wordt wel eens het putje
genoemd, de maffia heeft er
haar lijken begraven en verArtist impression van The New
vuiling en de opslag van cheMeadowlands
micaliën bepalen het beeld.
bij New Jersey,
Het gebied is sociaal en fysiek
een van de winkwetsbaar. En daar ligt juist
nende projecten
van Rebuild by
ook de kans. mit bedacht een
Design. Inteecologische waterbuffer die
grale aanpak van
het water kan opvangen bij
transport, ecolode meeste overstromingen,
gie en waterhuishouding
waarbij de natuur ook recreatiegebied is en waar de nieuwe
dijk tegelijk de basis is voor
een bus rapid transit-systeem
om de dorpen met elkaar te verbinden.
Aan de kust van Long Island zijn de North
Eastern-stormen beruch. Ze stuwen het water
op naar de baaien achter de eilanden; hier heb
je geen Sandy nodig voor een echte overstroming. Nu heeft Long Island – en niet alleen deze
kust – een veelheid aan haaks op de kust staande
rivieren die vaak in stedelijk gebied volledig zijn
verwaarloosd, versteend of verdwenen. De bergingscapaciteit en de ecologische waarde zijn
nihil en de kwaliteit die dit netwerk van stromen
kan geven aan de steden en dorpen is verdwenen. Interboro koppelt het terugwinnen van de
Mill River aan het vergroten van de bergingscapaciteit met een veiligheidssysteem van dammen en sluisjes, waardoor de rivier zelfs met een
volgende Sandy dit deel van Long Island veilig
houdt. Tegelijk wordt de rivier ingezet om een
deel van het water, dat met de Bay Park-waterzuiveringsinstallatie anders de baai wordt ingepompt, bovenstrooms weer het watersysteem in
te brengen voor een natuurlijk proces van zuivering. Kwaliteit van ecologie, stad en de veiligheid van de regio gaan hand in hand.
Rebuild by Design laat zien dat onze Dutch
Approach van ontwerpen, innoveren en investeren werkelijk toegevoegde waarde heeft. De
complexiteit van de wereldwijde verstedelijkings- en wateropgave is een enorme kans voor
Nederland. Met de gebundelde kracht van overheid, bedrijfsleven, kenniswereld en de creatieve

sector kunnen we onze leidende positie consolideren en uitbouwen. Het is mijn overtuiging dat
we in Nederland de aanpak die we in Amerika
hebben gekozen moeten benutten voor onze
eigen nieuwe iconen en perspectieven. Om onze
delta veilig en competitief te houden, maar ook
om deze cultureel en kwalitatief te versterken.
En het moment is ernaar. De Omgevingswet
is naar de Tweede Kamer, waarmee Nederland
niet alleen laat zien dat het in staat is om innovatie en realisatie te koppelen aan beleid en wetgeving, maar ook dat de veranderende overheid
midden in de actualiteit durft te staan. Energie
en water gaan hand in hand, daar kunnen we op
veel plekken in Nederland ruimte voor maken en
innovatie in stimuleren. Energietransitie vraagt
om regionale, provinciale en soms zelfs lokale
in- en aanpassing. Als het ontwerp voorop staat,
is niet alleen het resultaat onderscheidend,
maar ook het proces om het te realiseren.
Met de alliantie die de rijksoverheid sloot
met de Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam bouwen we door aan het onderzoeksprogramma dat we ooit ‘stad maken’
noemden maar dat uiteindelijk gaat over hoe
je met ontwerp, coalities en concrete opgaven
inspirerende voorbeeldprojecten realiseert. De
samenwerking rond de biënnale laat zien dat
er op de overlap van overheid, bedrijfsleven,
gemeenschappen, kenniswereld, ontwerpers
en culturele instellingen een (tijdelijke) vrije
ruimte ingezet kan worden die leidt tot nieuwe
inzichten én echte resultaten, tot projecten én
processen van noodzakelijke verandering. Mensen en organisaties die leren en testen, en die zo
het verschil maken, by design.
Sterke coalities werken samen aan de vernieuwing en versterking van onze steden en aan
bijzondere projecten als Leeuwarden Culturele
Hoofdstad in 2018, de Floriade in Almere in
2022, de World Expo in Rotterdam in 2025, 750
jaar Amsterdam, Energielandschappen in ZuidHolland, Groningen en Flevoland, de uitvoering
van het Deltaprogramma over het hele land, het
Nieuwe Ruimte voor de Rivier-programma, een
vernieuwde Afsluitdijk – het is te veel om op te
noemen. Nederland is niet af, Nederland wordt
ook niet aangeharkt, Nederland is volop in ontwikkeling. Met sterke coalities van partijen die
onderkennen dat onze Dutch Approach het
verschil maakt. Dat vraagt om ‘inclusief ’ leiderschap, vernieuwd publiek-privaat opdrachtgeverschap, waarbij samenwerken centraal staat.
In de Dutch Approach is ontwerp onderscheidend. Onderscheidend in hoe het het proces
stuurt en helpt ontwikkelen, adaptief, flexibel,
inclusief. Ontwerp is innovatief, gedreven vanuit de toekomst, met feiten, data en scenario’s.
Op elke schaal verbindend gemaakt, van bewoner tot bestuurder, ondernemer tot onderzoeker.
Ontwerp verbindt het verleden met de toekomst
voor een scherp perspectief op vandaag.
Henk Ovink werkt voor het Amerikaanse ministerie van Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling en voor de Nederlandse rijksoverheid
06.11.14 !"#$%&"'"#()*+"%!())"% 11

Het gevaar van een terugtrekkende overheid

De burger bepaalt?
Van ambtenaar tot deltacommissaris: op alle overheidsniveaus wordt gezocht
naar nieuwe manieren van
aansturen. ‘Faciliteren’,
‘integraal’ en ‘organisch’
zijn de toverwoorden. Maar
soms moet de overheid
gewoon de regie nemen.
door Guido van Eijck
& Saskia Naafs

In Den Haag vond dit voorjaar een grote verandering plaats. Niet alleen kreeg Ado Den Haag
een nieuwe trainer, ook nam een nieuw college
in het stadhuis plaats met maar liefst vijf zetels
voor de Haagse Stadspartij. Voorman daarvan en nieuwe wethouder voor Cultuur Joris
Wijsmuller zette meteen een dikke streep door
de plannen voor het nieuwe Spuiforum, een
grootscheeps nieuwbouwplan in hartje centrum
dat bij de Haagse bevolking op veel weerstand
stuitte. Mede dankzij haar verzet tegen het Spuiforum wist de Stadspartij in maart drie zetels
winst te behalen.
In plaats van een ‘groot en financieel risicovol
gebouw’ dat de publieke ruimte opslokt, moet er
nu een nieuw plan voor het hele gebied komen.
Daarvoor ging wethouder Wijsmuller de afgelopen maanden bij Hagenaars en Hagenezen
te rade. In zes stadsgesprekken vroeg hij wat zij
van het nieuwe Spuikwartier verwachten. Uit
de gesprekken bleek dat vooral de kwaliteit van
de openbare ruimte belangrijk is. Het moet een
groen plein zijn met ruimte om fietsen te parkeren. Een plein ook waar het prettig verblijven
is, met mooie bestrating, bankjes en een fontein.
Wijsmuller verwerkte de wensen in de randvoorwaarden voor een nieuwe openbare aanbesteding. Niet onbelangrijk: onder het budget
voor de aanbesteding valt ook het onderhoud,
zodat de gemeente achteraf niet voor financiële
verrassingen komt te staan.
De tijd dat de gemeente gebiedsontwikkeling achter het bureau bedenkt en zelf de risico’s draagt, lijkt voorbij. Soms ingegeven door
bezuinigingen, soms door een oprechte drang
naar draagvlak, gaan overheden weer bij de burger te rade. Niet langer zetten rijk, provincie of
gemeente de lijnen uit en verwachten ze dat de
burger braaf volgt. Nee, de overheid verlangt
initiatief en dadendrang van haar onderdanen.
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Nederland staat niet alleen in deze ontwikkeling. Wat bij ons de participatiesamenleving
heet, heet in Groot-Brittannië de big society en
in Amerika de ownership society. De overheid
dicteert niet langer, maar ‘faciliteert’: de markt
is aan zet. Maar hoe ver kan de overheid zich
terugtrekken? Hebben burgers en ondernemers
dezelfde langetermijnvisie als rijk, provincie of
gemeente? En bovenal, kunnen we van individuen verwachten dat ze de belangen van meerdere partijen vertegenwoordigen en niet alleen
voor eigen gewin gaan?
In Den Haag experimenteert de gemeente
al langer met ‘loslaten’, al is dat meer praktisch
dan ideologisch ingegeven. Een grootschalig
plan dat architectenbureau oma in opdracht
van de gemeente maakte om van bedrijvengebied Binckhorst een nieuw gemengd woonwerkgebied te maken, belandde net als de plannen voor het Spuiforum vijf jaar geleden in de
prullenbak. De marktpartijen die het voor de
helft meefinancierden vonden het te risicovol.
Bovendien bleek er weinig draagvlak te zijn bij
de huidige gebruikers van het 130 hectare grote
industrieterrein, die plaats moesten maken voor

De overheid verlangt
initiatief en dadendrang
van haar onderdanen
nieuwe creatieve ondernemers en bewoners. De
crisis kwam daar nog bovenop, waardoor ook de
gemeente in 2010 een stapje terug moest doen.
In 2011 sloeg Den Haag een andere weg in.
De gemeente koos voor een ‘organische gebiedsontwikkeling’. Geen blauwdruk, geen van
bovenaf opgelegde plannen, en veel ruimte voor
de ideeën van mensen die er willen wonen en
werken. ‘De rol van de gemeente in de nieuwe
aanpak is vooral die van facilitator’, zegt een
woordvoerder van wethouder Boudewijn Revis
voor Stadsontwikkeling. ‘De gemeente is niet
meer de strakke regisseur die een gebied actief
ontwikkelt.’ Wel kan de gemeente bestemmingsplannen wijzigen en regels versoepelen waardoor anderen het gebied kunnen ontwikkelen.
Zo worden oude kantoorpanden door kleine
bedrijfjes gebruikt en veranderen particulieren
bedrijfsgebouwen in woningen.
De gemeente stimuleert deze initiatieven
door de openbare ruimte op te knappen met
voldoende groen en water, gezonde lucht en
duurzame energie, en door rust en levendigheid
met elkaar af te wisselen. ‘Dit moet marktpartijen en particulieren verleiden te investeren in

het gebied’, zegt de woordvoerder. ‘De gemeente
faciliteert waar zij kan, maar is teruggetreden.
Dat is het organische eraan: we maken ontwikkelingen mogelijk, maar zonder dictaat.’
Gebiedsontwikkeling kan ook té organisch
verlopen. Wat er gebeurt als de overheid wel
stimuleert, maar geen streng kader van regels
opstelt, bleek in Flevoland. In de windprovincie van Nederland nam het aantal windmolens
vanaf de jaren negentig explosief toe. Gesteund
door subsidies konden boeren en andere ondernemers hun eigen windmolens neerzetten, met
wildgroei als gevolg. De windmolens werden
zonder plan lukraak in het landschap gezet.
Daar wilde de provincie in 2008 paal en perk
aan stellen. Aanvankelijk gebeurde dat door
eenzijdig een nieuwe beleidsregel op te leggen.
‘Saneren en halveren’, werd het devies. Bij windmoleneigenaars riep dit veel weerstand op. Zij
moesten oude windmolens versneld afschrijven, om ze plaats te laten maken voor nieuwe,
efficiëntere exemplaren, die bovendien alleen
nog in windmolenparken of in lijnopstelling
mochten staan. De winst van de nieuwe molens
moest voortaan verdeeld worden over de regio
door middel van een ‘gebiedsgebonden bijdrage’.
Ondernemers die al geïnvesteerd hadden in een
windmolen vonden de nieuwe maatregel oneerlijk en beperkend. Die ontevredenheid leidde tot
een patstelling. De ongeveer driehonderd boeren met een molen hadden verschillende belangen en geen duidelijke vertegenwoordiging naar
de provincie toe. Eigenaren van grote windparken dachten de provinciemaatregel te kunnen
omzeilen door direct zaken te doen met het rijk.
De impasse werd doorbroken met een oerHollandse oplossing. Nadat de overheid in de
jaren negentig de teugels liet vieren en dat probeerde te corrigeren met een strenge beleidsmaatregel, ontdekte Flevoland de polder. De
boeren verenigden zich in de Federatie Windverenigingen Flevoland en lieten ook niet-molenaars meedoen. Ze vormen nu een gesprekspartner voor de provincie, die op haar beurt
samenwerkt met commerciële energiebedrijven
en met de rijksoverheid die de kaders uitstippelt
voor de grote windparken.
‘De provincie zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen en voert daar de
regie op. Dit doen we niet dwingend maar in
dialoog’, zegt Dennis Menting, sinds vijf jaar
projectleider namens de provincie Flevoland.
De koerswijziging is deels praktisch ingegeven,
want de provincie beschikt simpelweg niet over
de benodigde middelen om de herstructurering
van windmolens alleen voor elkaar te krijgen,
zegt Menting. ‘Molens, grondposities, financieringsmogelijkheden en de benodigde doorzettingsmacht liggen allemaal
Barack Obama,
buiten het provinciale domein.’
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oostelijk Flevoland moeten de kans krijgen om
mede-eigenaar te worden van de nieuwe windparken.’ Maar het gesprek aangaan met al die
partijen die een direct belang hebben is niet
makkelijk. ‘We hebben te maken met een complex vraagstuk. Overheden zijn gewend om in
een dergelijke omgeving te opereren, maar ook
wij worstelen ermee. Voor de windverenigingen
geldt dit nog veel sterker.’ Zij missen de kennis of
de middelen om tegenwicht te bieden aan grote
partijen als overheden of commerciële bedrijven. De Federatie heeft bijvoorbeeld geen geld
om een businessplan op te stellen, dus springt
de provincie bij. De samenwerking tussen ongelijke partijen brengt ook de overheid in een spagaat: zij moet een stap terug doen zonder het
heft volledig uit handen te geven.
Nergens is de rol van de overheid zo vanzelfsprekend als bij de bescherming tegen water.
De belangen van burgers stoppen bij de eigen
kelder of achtertuin en bedrijven zien te weinig
rendement in het verhogen van dijken of het
verbreden van rivierbeddingen. Toch dreigt voor
zestig procent van Nederland overstromingsgevaar als de dijken er niet zouden zijn. De
deltawerken zijn het domein van het rijk, maar
ook dat probeert verschillende overheidslagen,
maatschappelijke organisaties (zoals Natuurmonumenten) en bedrijven bij elkaar te krijgen
om toekomstige waterdreiging het hoofd te bieden en voldoende drinkwater te garanderen.

Sinds in 2010 de Deltawet werd aangenomen
is er een deltacommissaris (Wim Kuijken) die
deze samenwerking met partijen door heel het
land stroomlijnt. Via een Deltafonds stelt het
rijk daarnaast tot 2028 gemiddeld een miljard
euro per jaar beschikbaar voor onder meer
onderzoek, de verbreding van rivieren en het
versterken van de dijken. In 2050 moet Nederland beter beschermd zijn tegen overstromingen en moet drinkwater veilig zijn.
De rijksoverheid speelt daarbij een leidende
rol, zegt Bart Parmet, directeur van de staf die
de deltacommissaris bijstaat. En niet alleen
omdat het deltaprogramma nationale kaders
voorschrijft die vervolgens een lokale invulling
krijgen. ‘Een programma met financiering en
een deltacommissaris als regisseur helpt om
partijen bijeen te krijgen.’ Een strategie die daarvoor gebruikt wordt is joint fact finding. Onder
leiding van de deltacommissaris krijgen rijk,
provincies, gemeenten, maatschappelijke partijen, kennisinstituten en bedrijven alle ruimte
om voor hun relevante feiten en studies aan te
dragen op basis waarvan beleid wordt bepaald.
Zo bleek dat een drinkwatertekort dreigt als het
klimaat verandert. Nu loopt een gezamenlijk
onderzoek om te achterhalen hoe goed de gemalen van zowel de waterschappen als Rijkswaterstaat zijn voorbereid op overstromingen.
‘Integrale aanpak’ is daarbij het toverwoord.
‘De inbreng van maatschappelijke organisaties,
bedrijfsleven en kennisinstellingen levert cre-

ativiteit en innovatieve kracht om tot de beste
oplossingen te komen’, zegt Parmet. Kan de
aanpak van overstromingsgevaar bijvoorbeeld
gecombineerd worden met de natuur- of recreatiedoelstellingen van een bepaald gebied, of met
de cultuurhistorische waarde? Zo werkten in
Nijmegen rijk, gemeente en een projectontwikkelaar samen om de uitbreiding van de stad ten
noorden van de Waal te combineren met het verbeteren van de waterveiligheid in dat gebied. En
de versteviging van de Afsluitdijk gebeurt met
behoud van de karakteristieke ‘langste rechte
lijn van Nederland’. ‘We willen’, zegt Parmet, ‘tot
de beste oplossingen komen die Nederland niet
alleen veilig en beter, maar als het even kan ook
mooier maken. De beste oplossingen hebben
ook draagvlak in de maatschappij.’
Ouderwets polderen, organische ontwikkeling, integrale aanpak: het zijn termen die
erop wijzen dat de overheid op zoek is naar
een nieuwe rol. De oude manier van dicteren
en aanwijzen werkt niet meer, door gebrek aan
middelen of draagvlak. Maar helemaal loslaten
kan de overheid niet, zeker niet als het gaat om
grote belangen, grote bedragen en plannen voor
de lange termijn. Soms is de overheid de enige
die het voortouw kan nemen en de grote lijnen
kan uitzetten. Dat is ook de ervaring van Bart
Parmet bij het deltaprogramma. ‘Het rijk speelt
een belangrijke rol. Als wetgever, beleidsmaker,
beheerder van het Deltafonds, als uitvoerder
met Rijkswaterstaat en als toezichthouder.’

DAVE DE VAAL

‘De gemeente is niet meer
de strakke regisseur die een
gebied actief ontwikkelt’
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Manifest voor een eerlijke stad

of zogenaamd ‘kennis-gebaseerd’ – van media
tot reclame –, en die delen van de industrie die
in verband worden gebracht met hightech. Het
doel van het competitieve mondiale stadsbeleid
is het aantrekken van steeds meer van dit soort
flitsende activiteiten, aansluitend op een internationale luchthaven met hub-functie.
Wij proberen daarentegen een andere sfeer
van de economie te duiden, een die zich richt
op de productie van alledaagse, fundamentele
goederen en diensten met drie onderling gerelateerde kenmerken: ze zijn nodig voor het dagelijks leven; ze worden door alle burgers afgenomen, ongeacht hun inkomen; en ze worden
onder de bevolking gedistribueerd via netwerken en vertakkingen ervan. Onder zulke activiteiten vallen: de geprivatiseerde pijpleiding- en
kabelnutsbedrijven, met de transportsector;
een paar van oudsher particuliere activiteiten
als retail-bankieren, de voedseldetailhandel en
-verwerking; en sommige van oudsher door de
staat geleverde diensten als gezondheidszorg,
onderwijs en sociale voorzieningen, die nu
steeds meer worden uitbesteed. In alle steden
van de wereld werkt dertig tot veertig procent
van de beroepsbevolking in deze sectoren.

Liever geen Liverpool

door Ewald Engelen, Sukhdev
Johal, Angelo Salento
& Karel Williams

In een steeds meer verstedelijkende wereld zegt
iedereen een eerlijker stad te willen. Als dat de
ambitie is, is het de vraag wat dit streven in de
weg staat en wat we moeten veranderen om die
eerlijkheid te bewerkstelligen. Een deel van ons
antwoord luidt dat de ‘competitieve stad’ het
dominante politieke paradigma van het urbane
is geworden: de mondiale obsessie van ons tijdperk is om overal met iedereen te concurreren
om alles. Sinds de verschijning van zijn bestseller The Rise of the Creative Class (2002) is het
Richard Florida die met de ‘eer’ voor dit model
is gaan strijken. Hij heeft vele stadspluggers van
een rechtvaardigend verhaal voorzien om sceptische raadsleden en burgers te overtuigen. ‘City
branding’, wolkenkrabbers, iconische architectuur, dure hotels, goed uitgeruste musea, grote
financiële centra, gratis wifi en losliggende
fietspaden zijn de middelen geworden die tot
toekomstig succes moeten leiden. Al onze steden hebben dus een post-industriële inhaalslag
gemaakt, zodat ze nu allemaal op elkaar lijken.
Maar concurrentie is per definitie geen oplossing voor iedereen. Steden die de boot hebben
gemist omdat ze de post-industriële omslag niet
hebben gemaakt – of beter, niet konden maken
– zijn hard genoeg gestraft. In een platte wereld
waarin arbeid, kennis en kapitaal zich door de
ruimte kunnen bewegen naar waar ze het hoogste rendement boeken, moeten steden mobiele
productiefactoren aantrekken. Als ze dat niet
doen, eindigen ze met een verwoeste economische basis en een overconcentratie van armen
en kwetsbaren die de stad failliet kunnen laten
gaan, getuige het lot van Pittsburgh, Detroit of
Liverpool. Wat moeten we met ze doen?
Belangrijker nog is dat het succes ongrijpbaar
is geweest, sociaal gezien een kleine toplaag ten
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goede is gekomen en nooit is doorgesijpeld naar
de meerderheid van de burgers, die niet hebben
geprofiteerd van het succes van hun stad – dat
wel wordt gevierd, maar niet wordt onderzocht.
De concurrentie om mobiel kapitaal heeft elke
aspirant-Global City in een belastingparadijs
veranderd, waarbij de reële en nominale belastingtarieven zijn gedaald en de mondiale rijkdom en inkomensongelijkheid zijn toegenomen.
De lasten voor de huishoudens zijn verder
gestegen door de manier waarop grote bedrijven profiteren van – maar nauwelijks bijdragen aan – het behoud en de vernieuwing van
de materiële en immateriële infrastructuur van
onze steden. Tegelijkertijd heeft de concurrentie
tussen nationale financiële centra de toegeeflijkheid en de soepelheid van de toezichthouders
vóór de crisis aanzienlijk vergroot. De voordelen
daarvan waren opnieuw voorbehouden aan een
kleine toplaag, terwijl de kosten door de hele
bevolking moesten worden gedragen.
De vraag luidt dus: hoe hervormen we het
potentieel van de stad? Waar kunnen we een
alternatief model vinden voor iets anders dan
competitief succes? We laten ons hierbij leiden
door de burgemeester van Londen, Boris Johnson, die in zijn lezing uit 2013 over de relevantie
van Margaret Thatcher beweerde dat ‘de economie van de vrije markt het enige alternatief
is. Groot-Brittannië concurreert in een steeds
ongeduldiger en mondialer wordende economie, waarin de concurrentie steeds heftiger
wordt.’ Deze bewering verwart het competitieve
deel van de stedelijke economie abusievelijk met
het veel grotere geheel dat veel sociale sectoren
kent. Ze leidt tot stadsbeleid dat zich richt op
de sectoren van de toekomst die naar verondersteld wordt een sleutelrol zullen vervullen in de
internationale concurrentiestrijd rond verhandelbare goederen en diensten. Het gevolg is de
veronachtzaming van – en het wanbeheer over –
wat we ‘de fundamentele economie’ noemen, en
de sfeer van de sociale productie van veel andere
alledaagse goederen en diensten die belangrijk
zijn voor het welzijn van iedere burger.
Het idee van heterogene economie verwijst
naar de historicus Fernand Braudel, die in zijn
Civilization and Capitalism betoogde dat er
tussen de vijftiende en achttiende eeuw ‘niet één
maar diverse economieën’ waren, met één economische zone boven en één beneden die van
de markt en de concurrentie. De verhandelbare
competitieve sfeer omvat alle sleutelsectoren
die zichzelf associëren met een heden van hoge
inkomens en een glanzende toekomst. Hier treffen we de grootschalige financiële markten aan,
het prestigieuze deel van de zakelijke dienstverlening op het gebied van het recht, de boekhouding en de consultancy, alles wat digitaal is

De rest van ons betoog is eenvoudig. Als we eerlijker steden willen, moeten we ons richten op
de fundamentele economie en deze activiteiten
reorganiseren om ze steviger te maken. Hier zijn
twee nieuwe richtingen en een paar aanbevelingen voor het stadsbeleid:

ILSE KOUDIJS

Om mee te komen in
de vaart der volkeren
beconcurreren steden
elkaar met wolkenkrabbers,
financiële centra en dure
hotels. Maar van dit succes
profiteert alleen een kleine
toplaag. Hoe hervormen we
het potentieel van de stad?

1. Investeer zonder opsmuk in de verbetering van
fundamentele diensten op specifieke en lokaal
relevante manieren. In plaats van aanzienlijke
investeringen in ostentatieve architectuur hebben we investeringen nodig in – en geleidelijke
innovaties van – wat we normaal gesproken als
vanzelfsprekend beschouwen: de infrastructuur voor duurzaam transport, de behandeling
en distributie van drinkwater, ondergrondse
afwateringssystemen, de recycling van afval,
telecom- en breedbandsystemen die overal voor
iedereen toegankelijk zijn, bescheiden maar
energie-efficiënte gezinshuizen in onopmerkelijke wijken met openbare ruimtes en diensten.
Zo’n verschuiving in de richting van specifieke doelen zal niet makkelijk zijn, want ze
vergt het stellen van prioriteiten en het denken
in termen van ketens over lokale verbindingen
en gevolgen. Maar zo’n verschuiving is wél aantrekkelijk, omdat ze voorbijgaat aan de absurditeiten van het rangschikspelletje. Als we ons
in een stad bezighouden met de fundamentele
economie is de maatstaf voor succes niet primair een externe maatstaf die het betekenisloos

De voorwaarde voor massale
welvaart in de verankerde stad
is een opnieuw uitgevonden
belastingbasis

vergelijken van de ene stad met de andere impliceert. De maatstaf voor succes wordt dan vooral
een interne en tijdgerelateerde zaak: in hoeverre
biedt die stad de materiële omstandigheden
voor een beschaafd leven?
Neem bijvoorbeeld vijf sleuteldomeinen van
de fundamentele zekerheid (huisvesting, nutsvoorzieningen, voedsel, gezondheidszorg/sociale zorg en onderwijs) en vraag je af: in welke
mate zijn adequate en redelijk geprijsde sleuteldiensten in elk van deze domeinen beschikbaar
voor gewone burgers, en in het bijzonder: tot
welke laag van de inkomensschaal strekken deze
voorzieningen zich uit?
2. Bevorder sociale innovatie die in fundamentele sociale behoeften voorziet. Technische
innovatie was het impliciete doel van de twintigste-eeuwse industriesteden, waarvan de voorsteden geënt waren op het bestaan van de auto
en elektriciteitsdistributiesystemen; productiviteitswinst en bbp-groei waren de maatstaven
van nationale prestaties, gebaseerd op de veronderstelling dat de economische voordelen breed
verspreid zouden zijn. Maar bbp-groei heeft
geen zin als de voordelen exclusief toevloeien
naar de bovenste vijf procent van de bevolking,
wat leidt tot het ontstaan van stedelijke ecologieën van residentiële inkomenssegregatie.
Daarom geloven wij dat de nadruk moet
komen te liggen op sociale innovatie die een
beschaafde, solidaire stad oplevert, waar alle
besluiten gericht zijn op eerlijke uitkomsten.
Een stad die zich erop toelegt de toegang tot
fundamentele goederen en
diensten breder beschikbaar
te maken voor zijn burgers
zonder de privileges van het
burgerschap voor te behouden aan een kleine groep,
zoals in de Golfstaten.
De competitieve stad wordt
geassocieerd met de neoliberale afbraakstrategie van
het verlagen van de belastingtarieven in de hoop
grote bedrijven te kunnen
aantrekken en vasthouden.
In plaats daarvan zou de
discussie moeten gaan over
de
verantwoordelijkheid
van bedrijven die particulier voordeel ontlenen aan
het bestedingsbeleid van
de stad. Die bedrijven moeCircus Engelbrecht,
Medicijnfabriek.
Tijdens de Medicijnfabriek wordt
een plek gecreëerd waar mensen
op zoek gaan naar hun medicijn
en dit zelf maken. Deelnemers
worden uitgenodigd een nieuwe
verbinding met de helende en
eetbare natuur in de stad aan
te gaan en te herkennen wat wel
en niet goed voor hen is

ten op hun beurt een eerlijk deel van de sociale
lasten dragen. Waardevolle bedrijven zijn die
bedrijven die op een bepaalde plek zijn geworteld en hun sociale verplichtingen aanvaarden.
Het gaat er dus om hoe je sociale verplichtingen en fiscale innovatie met elkaar kunt verbinden. Dan valt er niet aan te ontkomen dat
de stevig verankerde stad een of ander soort
grondbelasting nodig heeft. Urbanisme leidt
tot prijsstijgingen van grond en vastgoed: voor
de individuele grondbezitter, vastgoedverhuurder en huiseigenaar vormen die prijsstijgingen
een onverdiende aanvulling op het inkomen,
die voortvloeit uit sociale ontwikkeling en de
investeringen van anderen, met name publieke
lichamen die voor de infrastructuur zorgen.
Omdat de stad voor de onverdiende prijsstijgingen verantwoordelijk is, ligt voor de hand dat de
gemeente zich via de belastingheffing een deel
van de waarde van de prijsstijgingen toe-eigent.
De voorwaarde voor massale welvaart in de
stevig verankerde stad is een opnieuw uitgevonden belastingbasis die op intelligente wijze
wordt besteed aan goederen en diensten waarvan het overgrote deel van de bevolking rechtstreeks profiteert. Dit houdt in dat de particuliere sector niet langer moet worden gezien als
de exclusieve bron van ondernemingszin en
dynamiek; de publieke en de derde sector moeten als een op zichzelf staande bron van initiatief, experiment en legitimiteit worden gewaardeerd. De stevig verankerde stad moet een plek
zijn waar onder publiek bestuur ruimte is voor
uiteenlopende experimenten en leerprocessen.
Wij denken dat deze experimenten door de
publieke sector moeten worden geleid, omdat
alleen het bestuur van de stad en de stadsregio
over de belastingbasis, de plaatselijke kennis
en de democratische legitimiteit beschikken
om leiding te kunnen geven aan grootschalige
veranderingen. Tegen deze achtergrond is een
nieuw sociaal contract nodig, dat voorziet in een
sociaal proces van licenties dat bedrijven ertoe
dwingt hun verantwoordelijkheden te nemen,
al naar gelang de plaatselijke omstandigheden.
Het kwetsbare van dit alles is niet de samenhang
en integriteit van onze visie op de stevig verankerde stad; het is de vraag of het mogelijk is een
coalitie te smeden van stadsbestuur en burgermaatschappij om zaken voor elkaar te krijgen.
We leven in een tijdperk van post-democratie, waardoor wereldwijd veel van de druk op
stadsbesturen is weggevallen om radicaal te
handelen. Vandaar dat het luie nastreven van
competitief succes nog wel even zal blijven aanhouden, zij het niet zonder door een nieuw ideaal te worden uitgedaagd.
Ewald Engelen is verbonden aan de Universiteit
van Amsterdam, Sukhdev Johal aan de Queen
Mary University in Londen, Angelo Salento
aan de Universiteit van Salento en Karel Williams aan de Manchester Business School.
Het hele manifest is te lezen op theguardian.
com/cities/2014/sep/24/.
Vertaling: Menno Grootveld
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Toneelgroep Amsterdam waagt zich aan Ayn Rand

Het rijk van goed en kwaad
The Fountainhead is niet
alleen een reactionaire
roman. Het is ook het
verhaal van de scheppende
architect Howard Roark
die gedreven en integer
zijn dromen realiseert.
door Peter van Kraaij

The Fountainhead

De Amerikaanse schrijfster en filosofe
Ayn Rand (1905-1982) publiceerde The
Fountainhead in 1943. Wereldwijd werden
meer dan zes miljoen exemplaren verkocht.
Hoofdpersoon Howard Roark is een
radicaal modernistische architect met
maar één wens: het materiaal dat de
aarde hem biedt te vormen naar zijn eigen
ideaal. Hij is niet bereid tot compromissen
en komt al snel in botsing met een
maatschappij waarin scheppingsdrang het
moet afleggen tegen commercieel succes,
maatschappelijke prestige en macht.
Zijn collega Peter Keating speelt het spel
wel mee. Hij past zijn ontwerpen zonder
scrupules aan de wensen van de hoogste
bieder aan. Vleierij en intriges katapulteren
hem naar de top van de architectuurwereld.
In de journaliste Dominique Francon
vindt Roark zijn grote liefde. Zij is een
gedesillusioneerde idealiste die haar
geloof in de scheppende mens is verloren.
Zij probeert Roark te weerstaan omdat
ze zijn nederlaag vreest. Hun romance is
een voortdurende strijd om autonomie en
integriteit. Uiteindelijk vinden ze elkaar in
Roarks grootste uitdaging: het opblazen
van Cortlandt Homes, een social housingproject voor Manhattan dat hij ontwierp.
Het is trouwens opmerkelijk dat het
grootste project van de individualistische
architect een sociaal huisvestingsproject
is, dat alleen door zijn ongeëvenaarde
architectonische en constructieve
vaardigheden te realiseren is. Als het toch
niet volgens plan wordt uitgevoerd moet
het maar worden opgeblazen. Roark wordt
opgepakt en staat terecht. In een gloedvolle
ode aan de egocentrische, scheppende
mens bereikt hij alsnog zijn moment van
glorie. Hij wordt vrijgesproken: ‘Ik ben een
mens die niet leeft voor anderen.’
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Toen regisseur Ivo van Hove voor het eerst zijn
voornemen kenbaar maakte om de roman
The Fountainhead van Ayn Rand met Toneelgroep Amsterdam in scène te brengen, werden
zijn plannen met de nodige scepsis onthaald.
Zowel binnen het gezelschap als bij trouwe coproducenten gingen er kritische stemmen op.
Er werden talloze redenen aangevoerd waarom
Rands ideeën maar beter in haar boek begraven
konden blijven: te ongenuanceerd, te Amerikaans, te hoog soapgehalte en vooral niet passend bij de progressieve uitstraling van ’s lands
eerste toneelgezelschap. Waarom moest Toneelgroep Amsterdam zo nodig een platform bieden
aan de hogepriesteres van de Tea Party en in
deze grimmige tijden aandacht schenken aan
haar radicaal individualistische ideeën en haar
pleidooi voor een laissez faire-kapitalisme?
Als dramaturg van Toneelgroep Amsterdam
werd mij bij een eerste lezing al snel duidelijk
wat Van Hove in The Fountainhead zo aansprak: het verhaal van een scheppende kunstenaar, de architect Howard Roark, die gedreven
en integer zijn dromen realiseert. Het beeld
van een man die, zoals hij het zelf verwoordt,
uitsluitend aandacht heeft voor ‘het gebouw en
niet voor de bewoners’, een architect die nog eerder een project zou vernietigen dan het te laten
verrijzen in gecompromitteerde vorm. Een ode
aan creativiteit en verbeelding gekoppeld aan
een dwarse romance tussen twee geliefden die
samen de wereld herscheppen. The Fountainhead kortom als een weinig verholen zelfportret
van de kunstenaar-regisseur op rijpere leeftijd.
Maar er was meer. Voor Van Hove was het
boek ook en vooral een ideeëndrama waarin op
meeslepende wijze een strijd wordt gevoerd om
idealen die in onze maatschappij opnieuw op de
agenda staan: egoïsme, integriteit, autonomie,
zelfredzaamheid. Waar ik me als dramaturg nog
wel eens kon ergeren aan de ongenuanceerde
en meedogenloze blik van Ayn Rand op al die
personages die niet haar objectivistische idealen
belichamen, zag Van Hove er vooral een kans in
om het verhaal weg te voeren van elke vorm van
psychologisch realisme in de richting van een
wagneriaanse clash of ideas. Voor hem sloot de
voorstelling naadloos aan bij zijn Der Ring des
Nibelungen bij de Vlaamse Opera in het begin
van het millennium.
De toneeladaptatie moest een geleidelijke
overgang bewerkstelligen van Hollywooddrama naar opera, van invoelbare strijd tussen
twee jonge architecten in het New York van het
modernisme naar een larger than life-universum, een walhalla waarin psychologische grijstinten worden geofferd aan het grote gebaar.
Alsof in de bewerking de belichaamde ideeën
van Rand van hun omhulsel moesten worden

gestript, de personages van hun vertrouwdheid
beroofd, zodat de retoriek in het volle licht zou
treden.
Het werk aan The Fountainhead was een voortdurend balanceren tussen het verlangen te willen nuanceren en de noodzaak Ayn Rand over
de grenzen van haar eigen Hollywood-drama
te duwen. Die evenwichtsoefening voltrok zich
tijdens de maandenlange voorbereidingen en
repetities. Zoals steeds verzamelde Van Hove
een team eigenzinnige medewerkers rond zich
die het als zijn taak zag om de wereld van Rand
van binnenuit te dynamiteren. Bewerker Koen
Tachelet ontdeed de roman van nevenintriges
en hield er de essentie van over: de strijd tussen
de krachten van het individualisme en het collectivisme, ‘not in politics, but within a man’s
soul’. Zijn bewerking werd tijdens de repetities
in nauwe samenwerking met de acteurs bijgesteld, precies om de balans tussen invoelbare

Hoe valt kunst als uiting
van een individuele
visie te verenigen met
maatschappelijke relevantie?
emoties en ideologische stellingnames in stand
te houden.
Vormgever Jan Versweyveld ontwierp een
industriële ideeënruimte waarin spelers, muzikanten en technici voortdurend bezig zijn met
het creëren van tekst, beeld en muziek. Een bijenkorf vol gonzende kunstenaars die de wereld
transformeren terwijl je ernaar kijkt. Het New
York van Rand waarin de iconische wolkenkrabbers de skyline van Manhattan vormden,
bleef nog slechts aanwezig in de achtergrond
als metersbrede videoprojectie. Componist
Eric Sleichim maakte een soundtrack die dwars
door de twintigste eeuw sneed en naarmate de
repetities vorderden steeds eclectischer werd:
Gershwin, filmmuziek uit Citizen Kane, operafragmenten en eigen composities voor vibrafoon,
basmarimba en theremin. Van Hove en ik kwamen er al snel achter dat de sleutel tot de voorstelling bij een doorgedreven vorm van meerstemmigheid lag. Polyfonie tussen de gebruikte
disciplines maar ook tussen de personages en de
ideeën waaraan ze hun stem verlenen.
Ayn Rand heeft haar roman opgebouwd uit
vier hoofdstukken die telkens de naam dragen
van een van de vier mannelijke hoofdpersonages, waardoor het in eerste instantie lijkt alsof
ze de gebeurtenissen vanuit verschillende gelijk-

JUDITH QUAX

waardige perspectieven vertelt. Haar hele dramaturgie is er echter op gericht om de lezer te
winnen voor de idealen van zelfzuchtigheid,
integriteit en autonomie zoals ze worden belichaamd in architect Howard Roark en om deze
ongeschonden voor het voetlicht te brengen.
Haar overige personages bewijzen stuk voor
stuk een voor haar onhoudbare stelling: architect Peter Keating toont het failliet van de conformistische, op anderen aangewezen tweedehands mens, krantenmagnaat Gail Wynand het
zelfdestructieve van een door macht gedreven
streber, journalist Ellsworth Toohey het failliet
van het socialistische ideaal.
Waar mogelijk wilden wij in onze bewerking
de verschillende personages ook letterlijk naast
elkaar laten bestaan en de conflicterende idealen aanbieden zonder meteen een kleuring te
geven of een oordeel te vellen. Het dualistische
rijk van goed en kwaad dat Rand schetst, wilden
wij aan de naden laten openscheuren zodat er
een wereld van ambiguïteit en twijfel zichtbaar
werd. De exclusieve identificatie met Howard
Roark werd verlaten voor een meervoudig
perspectief. De voorstelling werd door Van
Hove georkestreerd als een zorgvuldig geplande
dijkbreuk waarin de vierde wand langzaamaan
wordt gesloopt: naarmate de voorstelling vor-

dert, richten de acteurs zich in lange betogen
rechtstreeks tot het publiek en wordt de theaterzaal een tribunaal waar gevochten wordt om de
ziel van elke toeschouwer. Aan hem of haar om
er iets van te vinden.
De beoogde meerstemmigheid wordt op
het einde ook letterlijk doorgevoerd. Wanneer
Ramsey Nasr in Roarks finale zelfverdediging
een lans breekt voor de scheppende mens, staan
de overige spelers op het achtertoneel te luisteren en manipuleren zij met uiterste precisie
infraroodstralen die hun eigen vooraf opgenomen stemmen doen klinken. De stemmen
vormen een compositie die de tekst van Roark
optilt, kleurt en in zekere zin ook nuanceert.
Zijn pleidooi voor egoïsme krijgt zo een onverwachte gelaagdheid. Zijn woorden enten zich
op de zorgzame collectieve inspanning van een
groep in stilte opererende makers die samen een
vraag formuleren: ‘Ik of wij?’ Het slotakkoord
uit The Unanswered Question van Charles Ives
laat de voorstelling naadloos overlopen in de
verhitte discussies in de foyer en de vraag naar
de waarde van elk individu en zijn plaats in de
gemeenschap.
De vragen die Rand oproept over de autonomie van de scheppende kunstenaar zijn voor
ons, als theatermakers, elke dag aan de orde.

De publieke delen van Bijlmerflat Kleiburg worden
gerenoveerd en de vijfhonderd leegstaande
corporatiewoningen worden als kluswoningen
verkocht. De woningen kunnen zowel horizontaal
als verticaal geschakeld worden. Toekomstige
bewoners konden elkaar ontmoeten in tijdelijke
ontwerperswoningen. Het project is een groot
succes, inmiddels zijn alle woningen verkocht.
Ontwerp: Bureau MEST / Carolien Ligtenberg

Hoe valt kunst als uiting van een individuele
visie te verenigen met maatschappelijke relevantie? Hoe afhankelijk ben je van je publiek en
van de overheid? En hoe verhouden de bijdragen van alle medewerkers zich tot de eindvisie
van de regisseur? The Fountainhead vormde
maandenlang een toetssteen voor onze praktijk
en werd het levende bewijs dat samenwerken
niet noodzakelijk moet leiden tot compromissen en het opgeven van je eigen bewogenheid en
visie.
Peter van Kraaij is theater- en filmmaker en
dramaturg bij Toneelgroep Amsterdam. Vorig
jaar debuteerde hij als romanschrijver met Wat
rest.
The Fountainhead van Toneelgroep Amsterdam
is van 30 okt 2015 t/m 6 nov 2015 te zien in
Amsterdam. Zie: tga.nl/voorstellingen/the-fountainhead
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Het doembeeld van een
ecologische machine

Slave City
Als scheppers van
de toekomst moeten
kunstenaars hun diepste
verlangens leren kennen.
door Gijs Frieling
Het project Slave City van Atelier Van Lieshout,
begonnen in 2005, bestaat uit sculpturen, tekeningen, maquettes en begrotingen die gezamenlijk het beeld oproepen van een stad die
economisch en ecologisch volkomen duurzaam
functioneert. De slaven in Slave City werken
overdag in een callcenter dat een substantieel
groepsinkomen genereert. Na werktijd kunnen
zij hun behoeften aan voedsel, drank, drugs,
seks en verstrooiing binnen de city bevredigen.
Het enige wat de slaven niet kennen is zelfbeschikking: het vermogen en de vrijheid om op
grond van eigen inzicht te handelen.
De organische vormen van de gebouwen en
het landschappelijke ontwerp van Slave City zijn
ontleend aan verschillende lichamelijke systemen. Natuur en techniek versmelten tot een
overkoepelende eenheid waarin de mens gevangen is. In Slave City zijn mensen ondergeschikt
gemaakt aan circulaire processen; de excrementen en lijken van de slaven worden restloos tot
nieuwe grondstoffen verwerkt.
Het kunstwerk van Atelier Van Lieshout
maakte op mij een vergelijkbare indruk als
de film The Matrix (1999) van de gebroeders
Wachowski: een tot in alle details uitgewerkte
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dystopische fantasie over de gevangenschap van
de mens. In The Matrix worden mensen door
robots als een gewas verbouwd om de elektriciteit die in een levend lichaam wordt opgewekt
af te kunnen tappen. De menselijke geest, die
noodzakelijk is om het lichaam in leven te houden, wordt gevangen gehouden in een virtuele
wereld: de matrix. De film voegt daarmee nog
een laag toe: in deze virtuele wereld voelen de
mensen zich namelijk wel degelijk vrij. Deze
vrijheid is echter illusoir en dringt niet door in
vrije handelingen van een bewust lichaam in een
ruimtelijk-fysieke wereld. In die echte wereld
namelijk golven onder een loodgrijze lucht de
akkers met enorme, maïskolfachtige stapelingen
van geleicapsules waarin de mensenlichamen
bewegingloos onderhouden worden.
In het kader van Nederlandwordtanders is
het relevant om naast alle goede intenties van
burgers, bedrijven en overheden te werken aan
een duurzame en inclusieve samenleving, om
ook oog te hebben voor krachten en ontwikkelingen die schijnbaar onafhankelijk van onze
bewuste menselijke doelstellingen en idealen
een eigen richting en dynamiek hebben. Menselijke creaties hebben de neiging om een eigen
leven te leiden en zoals gyroscopen worden ze
bij toenemende versnelling steeds moeilijker
bestuurbaar.
Enerzijds zijn dat technologische en virtuele
ontwikkelingen. Computers en machines zullen
ons in alle intellectuele en praktische competenties voorbijgaan, of zijn dat al. De vraag naar de
zin en betekenis van een samenleving van mensen wordt daardoor steeds moeilijker te beantwoorden. Ontwikkelingen die een machinale

Als Nederlandwordtanders
één ding zou moeten zijn, dan
is het een appèl om onszelf als
kunstenaars te blijven zien

ATELIER VAN LIESHOUT

Atelier van Lieshout,
Welcoming Center,
Slave City. 2007

ethiek opleggen aan beroepen en sociale verbanden tekenen zich af. De huidige tendens om
professioneel handelen in protocollen te vangen
om daarmee het menselijk oordeelsvermogen en
de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid buiten werking te stellen, is een voorbeeld
van zo’n verinnerlijkte technologische doelmatigheidsethiek. Slave City is eigenlijk maar
een kleine extrapolatie van deze tendens. Daartegenover staat schijnbaar het egoïsme, de zelfzucht. Of daaronder nu de bijziende menselijke
drang tot macht en behoeftebevrediging wordt
verstaan, of de drang tot zelfbehoud van soorten of genen. Het gaat om theorieën die het idee
ondergraven dat de mens een redelijk, zelfstandig handelend en verantwoordelijk wezen kan
zijn. De homo economicus binnen de theorie van
de vrije markt is slechts een van de voorbeelden
van de mens als een intelligent maar immoreel
dier dat gevangen zit tussen plicht en drift.
Van twee kanten wordt het idee van de menselijke vrijheid dus belaagd. Van binnenuit door
het onbewuste lichaam dat alles zou bepalen.
En van buitenaf door Matrix-achtige structuren
die ons het zicht op de werkelijkheid trachten te
ontnemen.
In Nederland heerst vaak een zekere korzeligheid over discussies die over het mensbeeld en
de met het menselijk bestaan verbonden idealen
gaan. Het idee van de vrije, scheppende mens
wordt als naïef, pathetisch en aanmatigend
gezien en met smaak bespot en ondergraven.
Als Nederlandwordtanders één ding zou moeten zijn, dan is het wat mij betreft een krachtig
appèl om onszelf als kunstenaars te blijven zien.
Om onze eigen ervaringen en inzichten als uitgangspunt te nemen voor ons werk. En om als
scheppers en meesters van de toekomst onze
diepste verlangens te leren kennen, te volgen en
te realiseren. Want als de toekomstige wereld
geen kunstwerk wordt, is zij gedoemd alleen
maar een machine te zijn, en onze nazaten slaven of gewassen.

Architectuur 2014

Winnaar
Donna van Milligen Bielke
De inzendingen van Donna van
Milligen Bielke en de andere
genomineerden Steven Delva,
Florian Idenburg, Marieke Kums,
Kees Lokman, Jasper Nijveldt,
Tim Prins en XML zijn t/m 4 januari
2015 te zien bij Het Nieuwe Instituut
in Rotterdam.
Bij nai010 uitgevers is een publicatie
met alle plannen verschenen.
ISBN 978-94-6208-156-7
Ontwerp: Lesley Moore
www.prixderome.nl

Het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie voert, naast tien
subsidieregelingen voor culturele
projecten, vijf programma’s uit
in de Actieagenda Ruimtelijke
Ordening (AARO) en ondersteunt
daarmee de lange traditie van
voorbeeldstellende ruimtelijke
ordening.

architectuur
stimuleringsfonds creatieve industrie

vormgeving

Voor ondersteuningsmogelijkheden
en Open Oproepen:
www.stimuleringsfonds.nl

cross-overs

e-cultuur

