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Document 1 

De verhalen van vijftien landmakers 

 

Peter Heerema (Locus) 

Philine Krosse (Dutchess Design) 

David van Zelm van Eldik (ministerie van IenM) 

4 april 2017 

 

Op veel plekken in ons land en op tal van manieren wordt aan de fysieke leefomgeving van 

het Nederland van morgen gewerkt. Het Jaar van de Ruimte 2015 is benut om een aantal 

vernieuwende praktijken voor het voetlicht te brengen. Hierin worden nieuwe 

handelingsperspectieven verkend, die richting geven aan de ruimtelijke toekomst van 

Nederland. Deze praktijken worden getrokken door zogeheten landmakers. De eerste 

ervaringen van deze landmakers zijn vastgelegd in het Manifest2040, één van de 

eindproducten van het Jaar van de Ruimte.  

Om de ambities, ervaringen en leervragen per praktijk of netwerk goed in het vizier te 

houden is door de landmakers afgesproken om in de aanloop naar 2018 de voortgang van de 

praktijken uit het Manifest2040 in beeld te brengen. Het ministerie van IenM heeft ons 

gevraagd om deze interviewronde uit te voeren. Het betreft gesprekken met de landmakers 

van de volgende 15 gebiedspraktijken en lerende netwerken1, met tussen haakjes de naam 

van de geïnterviewde landmaker(s): 

Gebiedspraktijken: 

1. Cleantech Regio (Sebastiaan van ’t Erve en Marc Mobach) 

2. De dijk is van ons allemaal (Roelof Bleker) 

3. IBA Parkstad Limburg (Jo Coenen) 

4. Healthy Urban Living Utrecht (Hetty Linden, Rita van der Meulen en Frederik Leenders) 

5. Marker Wadden (Roel Posthoorn en André Rijsdorp) 

6. Circulaire Werkmilieus (Jeanet van Antwerpen en Frans van der Beek) 

7. Wise City (Anne van Strien en Isis Boot) 

8. Gebiedscoöperatie O-gen (Gerard van Santen) 

9. Floriade Almere (Jannewietske de Vries) 

10. Omgevingsvisie Gelderland (Josan Meijers) 

 

Lerende netwerken: 

11. Klimaatactieve Regio’s (Stefan Kuks) 

12. Netwerk Fiets (Janine Hogendoorn) 

13. Leerateliers BNSP (Rob van der Velden) 

14. Gezondheid en Ruimte (André van der Zande en Ronald van der Graaf) 

15. Circulaire Delta Regio’s (Toine Smits) 

                                                           
1 Oorspronkelijk zouden wij met veertien landmakers spreken (zie document 1, 14 maart 2017). Vervolgens is 

de interviewronde met 1 landmaker uitgebreid (gebiedspraktijk 10, Josan Meijers). De weergave van het 
gesprek met haar is opgenomen in deze finale versie van document 1. 



2 
 

In dit document brengen we de oogst aan verhalen van de landmakers samen2. Doel was 

scherper zicht te krijgen op de ervaringen, successen en tegenslagen van de landmakers. Het 

was een zoektocht naar het persoonlijke verhaal van de landmakers (indachtig de filosofie 

van storytelling). Daarbij keken wij vooral naar hun persoonlijke drijfveren en naar datgene 

wat zij in hun werk als vertragend of als versnellend ervaren. Deze persoonlijke verhalen 

kunnen anderen aansporen om ook op innovatieve wijze aan de slag te gaan.  

 

Onder het motto: “overstijg de dualiteit op de vleugels van de paradox3” starten we dit 

document met onze bevindingen uit de oogst van de 15 verhalen. Voor de analyse van deze 

bevindingen gebruiken we een institutioneel model met vier lagen of dimensies die te maken 

hebben met maakbaarheid of verschillen in veranderingssnelheid in de omgeving of het 

speelveld van landmakers. In oplopende mate van moeilijk naar gemakkelijk maakbaar of 

beïnvloedbaar zijn dat waarden, wetten, arrangementen en werkvormen. Hoe elke 

landmaker daarmee in zijn of haar praktijk of netwerk omgaat heeft volgens ons vooral te 

maken met positie kiezen op zijn of haar speelveld dat als het ware afgebakend wordt door 

vier paradoxen. Die paradoxen bepalen de veranderingsruimte op het speelveld waarop 

elke landmaker keuzes maakt inzake zijn of haar positionering.  

Vervolgens zijn de landmakers zelf aan het woord. Elk verhaal start met een tekstbox over de 

kern van de praktijk of het netwerk. Alle landmakers hebben ingestemd met de weergave 

van het gesprek met hem of haar.  

 

Enkele rode draden uit de vijftien landmakersinterviews 

 

De vijftien interviews met landmakers leveren inspirerende verhalen op. Ze bieden een 

blik op hoe effectief te werken aan het Nederland van morgen. Waar lopen de trekkers 

van innovatieve praktijken tegenaan? Wat maakt ze desondanks succesvol? Nadere 

bestudering van de persoonlijke ervaringen legt een aantal rode draden bloot.  Ze gaan 

over het combineren van kracht en wijsheid, over durven los te laten, over het plaatsen 

van het eigen belang in een groter (gebieds-)belang, over het discomfort van de 

onzekerheid en over de behoefte aan vrijheid ten opzichte van bestaande wetten, regels 

en instituties. We ontdekten het vermogen van de landmakers om te spelen met een 

aantal spannende paradoxen. Deze duidingen van de aard van innovatieve praktijken zijn 

naar aanleiding van de gesprekken boven komen drijven en zijn nog enigszins intuïtief. Wij 

beschouwen ze daarom vooralsnog als werkhypothesen, die nader getoetst zouden 

moeten worden in dialoog met de geïnterviewde landmakers. Wij denken dat ook veel 

andere landmakers de paradoxen zullen herkennen en geïnteresseerd zijn in hoe andere 

landmakers hiermee omgaan. 

                                                           
2 de ideeën van de landmakers voor exposure tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad Europa 2018 en hun 

input voor de Nationale Omgevingsvisie zijn opgenomen in afzonderlijke documenten. 
3 vrij naar Paul Ferrini, The Silence of the Heart, pagina 17, Heartways Press, U.S., 1996 
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Landmakers zijn pioniers die zaken willen veranderen. Daarmee passen ze in het profiel van 

vele betrokkenen bij lokale experimenten met directe democratie. Deze experimenten zijn 

er op gericht om bewoners actief te betrekken bij oplossingen voor maatschappelijke 

veranderingen die zich lokaal manifesteren. De door ons geïnterviewde landmakers hebben 

gemeen dat zij, met vallen en opstaan, verbindingen willen leggen tussen, binnen en buiten 

de beleidsdomeinen. Zij slaan bruggen om hun praktijk verder te brengen. De inhoudelijke 

focus van hun praktijk betreft vaak een aandachtsgebied dat in de afgelopen decennia naar 

hun mening ten onrechte verwaarloosd is binnen de fluïde grenzen van het vakgebied van 

ruimtelijke ontwikkeling (zoals gezondheid en ruimte) , dan wel recent is opgekomen als 

nieuw aandachtsgebied (zoals circulaire economie). Of het nu gaat over fietsen in de stad, de 

gezondheid van mensen in buurten en wijken, het maken van nieuwe eilanden of de 

revitalisering van een streek: allemaal werken ze vanuit een wenselijk geachte 

paradigmashift of kanteling van perspectief en spreken ze hun persoonlijke geschiedenis en 

talenten aan om stap voor stap verder te komen. Hun verhalen zijn boeiend omdat ze 

bestaande conventies loslaten en zich persoonlijk engageren met een onderwerp en met 

een gebied. Liefde voor het vak, liefde voor de mensen, de eigen biografie, liefde voor de 

schoonheid van ons land, blijdschap over succes en soms bescheidenheid over de eigen rol 

worden vermengd met frustraties over bureaucratie, boosheid over veronachtzaming of 

zorgen over wantrouwende instanties.  

 

Wat kunnen wij nu precies leren van deze landmakers en hun leiderschap in de praktijk?  

Op het speelveld van hun praktijken nemen of krijgen de landmakers bewegingsruimte. Zij 

komen vertragende of versnellende omstandigheden tegen of creëren versnellende 

omstandigheden zelf. De manier waarop de landmakers met deze omstandigheden omgaan 

zijn zeer bepalend voor hun succes. Om de effectiviteit van de landmakers te analyseren 

bestuderen we hoe ze bewust of intuïtief spelen met de verschillen in veranderingssnelheid 

van de dimensies van hun praktijk (zie paragraaf A) en spelen met de veranderingsruimte 

binnen de bandbreedte van een aantal paradoxen (zie paragraaf B). Tenslotte onderscheiden 

we door de oogharen heen op basis van deze eerste analyse drie typen leiderschap. Hoewel 

landmakers vaak kenmerken hebben van verschillende typen, zou het ons niet verbazen als 

zij zichzelf tot een bepaald type zouden rekenen (zie paragraaf C). 

 

A. Veranderingssnelheid: maakbaarheid op het speelveld van de landmakers 

De versnellende en vertragende omstandigheden zijn verschillend van aard. Om ze beter te 

kunnen duiden en om onderlinge relaties bloot te kunnen leggen hebben we als gedachte-

experiment de omstandigheden ingedeeld in een institutioneel model van vier niveaus. 

Tussen deze niveaus zitten vele onderlinge afhankelijkheden. Het maken van onderscheid 

tussen de niveaus kan behulpzaam zijn bij de analyse van de succes en falen van een praktijk. 

Ons institutionele model richt zich op de invloed van de omgeving op de voortgang van de 

praktijken en netwerken. De vier niveaus zijn:  

 

 waarden (cultuur, overtuigingen, gewoontes, principes); 

 wetten (rechten, conventies, formele instituties);  

 arrangementen (vormen van governance, de regels van het spel, macht, geld);  
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 werkvormen (programma’s, verdeling en allocatie van middelen, condities, tools, 

ontwerprepertoire e.d.).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit model hebben we ontleend aan de theorie van de institutionele economie. In het kort 

zegt deze theorie dat ondernemingen niet in een vacuüm opereren, maar te maken hebben 

met een institutionele omgeving die in belangrijke mate bepaalt hoe zij zich gedragen. Van 

belang daarbij zijn de culturele omgeving (waarden en principes), de rol van formele 

instituties (wetten), de betekenis van arrangementen (zoals samenwerking en macht) en 

operationele uitwerkingen (zoals contracten of de allocatie van geld). Economen gebruiken 

deze theorie om door analyse van processen greep te krijgen op de evolutie van systemen, 

waarin diverse elementen interdependent zijn en een co-evolutie doormaken.  

 

Wij gebruiken dit institutionele model hier ook. Omdat deze benadering ingrediënten 

aanreikt, die ‘maakbaarheid’ (de speelruimte van actoren) een plaats geeft in ons idioom, 

hebben we de parallel getrokken met het functioneren van landmakerspraktijken of –

netwerken in hun omgeving. Ook landmakers functioneren immers in een omgeving of 

systeem, dat uit verschillende lagen is opgebouwd. Een culturele laag van waarden, normen 

en principes is voor hen van groot belang, maar kent een zeer beperkte maakbaarheid 

(omdat waarden in het algemeen behoorlijk vast liggen). De tweede laag van wetten en 

formele instituties (denk aan de Omgevingswet) en vooral de laag van arrangementen (denk 

aan cocreatie of aan gebiedsgerichte allianties) en die van middelen en werkvormen (denk 

aan het MIRT) kennen daarentegen in principe een grotere maakbaarheid of 

beïnvloedbaarheid.   

   

Aan de hand van dit model is een nadere analyse van de omstandigheden in de omgeving 

van landmakers mogelijk. Van belang is om er daarbij rekening mee te houden dat de mate 

van veranderbaarheid van omstandigheden op de vier onderscheiden niveaus van elkaar 

verschilt. Zo zijn bijvoorbeeld werkvormen sneller aanpasbaar of eenvoudiger te 

beïnvloeden dan overtuigingen of wettelijke regels (die soms in beton gegoten lijken te zijn). 

Daarnaast is het onontkoombaar dat bijvoorbeeld bij het sleutelen aan of innoveren van 

werkvormen of arrangementen men vroeger of later aanloopt tegen kwesties die in de kern 

te maken hebben met verschillen in waarden (“wat willen we eigenlijk?”) of verschillen in 

interpretatie van de ruimte die wet en regelgeving bieden (“wat mogen we eigenlijk?”). De 

versnelling die gemaakt zou kunnen worden op het ene niveau kan dan worden afgeremd 

door vertragende omstandigheden op het andere niveau.   

Waarden 

Wetten 

Arrangementen 

Werkvormen 

<<  Veranderingssnelheid 

>> Veranderingssnelheid  
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B. Veranderingsruimte: vier paradoxen 

De landmakers blijken vaak zeer effectief in het omgaan met vertragers en het benutten of 

het zelf creëren van versnellers. Het lijkt erop dat hun succes in hoge mate wordt bepaald 

door de mate waarin ze in staat zijn te spelen met een viertal paradoxen op hun speelveld. 

De landmakers slagen in het creëren van eigen bewegingsruimte en het kiezen van 

wisselende posities binnen deze schijnbare tegenstellingen. Dit kan doordat ze recht doen 

aan beide kanten en door de integratie van de tegenstellingen een nieuw element 

toevoegen. Ze overwinnen de weerbarstigheid van een duale werkelijkheid op de vleugels 

van de paradox. Het overstijgen, het erkennen dat de tegengestelde krachten met elkaar 

samenhangen, maakt dat de diepere samenhang ervaren wordt. Nuances en compromissen 

volgen dan vanzelf. Er kan een nieuw overkoepelend frame ontstaan, waardoor de 

gebeurtenissen in een nieuw licht komen te staan4. 

 

 

 

 

De vier paradoxen, die wij onderscheiden, zijn (1) lokaal versus (boven)regionaal, (2) 

informeel versus formeel, (3) lineair versus organisch en (4) macht versus vertrouwen. 

 

1. Lokaal versus (boven)regionaal 

 

Landmaken is dansen tussen de schalen. Met de lokale context als uitgangspunt is juist ook 

de (boven)regionale of de internationale samenwerking cruciaal om tot integrale 

ontwikkelingen te kunnen komen. De spanning tussen lokale specifieke belangen en het in 

nationaal beleid geformuleerde belang wordt actief opgezocht. In de nieuwe verbindingen 

ontstaat synergie. Het schakelpunt is het aangaan van effectieve arrangementen. 

 

Een aansprekend voorbeeld is de gebiedscoöperatie O-gen die danst tussen de schaal van 

individuele initiatieven cq. de ontwikkelkracht van burgers en ondernemers enerzijds en de 

bovenregionale schaal van het collectieve gebiedsbelang cq. de inzet en wijsheid van 

instituties anderzijds. De coöperatie doet alleen projecten die opkomen vanuit de 

samenleving. Dat wil zeggen dat er urgentie en ambitie wordt gevoeld bij de eigen partners. 

De maatschappelijke vragen staan steeds centraal, niet de instituties.  

 

Ook Stefan Kuks van het lerend netwerk Klimaatactieve regio’s, ontwikkelt allerlei 

initiatieven op verschillende schaalniveaus die elkaar gaan versterken.  

 

In schema (met linksonder de los van elkaar opererende lokale initiatieven versus 

rechtsonder het regionale belang en midden boven de overstijgende integratie van 

individuele en collectieve belangen):  

 

 

                                                           
4 zie ook http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/141471-de-kracht-van-een-paradox.html 

Uiterste ‘ Uiterste  
Paradox X,Y,Z 
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2. Informeel versus formeel (binnen of buiten het Huis van Thorbecke)  

 

Veel praktijken worstelen met de bureaucratie en de gevestigde belangen die vaak horen bij 

het werken binnen de systeemwereld van het Huis van Thorbecke. Ze ontwikkelen actief 

nieuwe werkprocessen en arrangementen of organisatievormen buiten deze systeemwereld 

om. Hoe meer de praktijkhouders kunnen spelen met de vrijheid van handelen en directe 

zeggenschap buiten het Huis van Thorbecke terwijl ze de besluitvormingskracht en de 

bijbehorende verantwoordingsmogelijkheden van de formele, wettelijke instituties (zoals 

gemeenteraden) daarbij ook op het juiste moment kunnen inzetten, hoe succesvoller de 

ontwikkeling. De organisatievorm is daarin ook bepalend; er worden bijvoorbeeld 

stuurgroepen opgericht, die zowel binnen als buiten de bestaande context kunnen werken.  

 

Gebiedcoöperatie O-gen is nu bijvoorbeeld bezig met het installeren van een ‘Gebiedsraad’ 

om de democratische legitimatie te vergroten en om tegelijkertijd het politieke eigenbelang 

van bestuurlijke partners enigszins te neutraliseren. Een unieke vorm zagen we bij IBA 

Parkstad Limburg, waar door lokale en regionale bestuurders de verantwoordelijkheden 

voor het realiseren van de Parkstad grotendeels aan een BV hebben overgedragen. In de 

Cleantech regio is de Board de baas en die geeft Cleantech Development ruimte om te 

handelen. Gemeenteraden staan daardoor op afstand. Het onderhouden van een stevige 

link met deze raden is lastig. Wat is status van de gemeenteraad op termijn? Mensen, ook 

raadsleden willen uiteindelijk graag helpen. Bouw er een nieuw ecosysteem naast of zorg 

voor  ‘vernetwerking’ als basis voor democratische legitimatie. Het gaat om het doorzetten 

van de evolutie in plaats van een revolutie van het democratische systeem.  In schema: 
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3. Lineair versus organisch  

 

Veel praktijken spelen met het werken volgens een gestructureerde, lineaire 

projectplanning, zonder de ruimte voor organische en spontane ontwikkelingen dicht te 

regelen. Durf je als praktijk routines en conventies los te laten? Dit betreft vaak de 

institutionele spanning tussen het niveau van waarden en dat van werkvormen. Durf je open 

te staan voor onverwachte wendingen of incidenten die horen bij de genius loci of de ziel 

van een specifieke ontwikkeling? Lukt het om deze vrijheid te omarmen en toch ook vast te 

houden aan een gestructureerd lineair ontwikkelpad met duidelijke afspraken aan de 

voorkant van het proces? Afspraken die van groot belang kunnen zijn voor het comfort van 

partijen en de slagkracht van de samenwerking?  

 

Een aansprekend voorbeeld is “De dijk is van ons allemaal”. Dit dijkversterkingsproject is qua 

geld en tijd duidelijk ingekaderd. Toch gaat men steeds op zoek naar initiatieven vanuit de 

samenleving, voor het vergroten van de relevantie van het project voor de gemeenschap. 

Niet meer afwachten tot je bij dijkversterking tegen problemen aanloopt en ze dan creatief 

oplossen, maar de bevolking vanaf het begin van het planproces actief opzoeken. Vanuit 

persoonlijke aandacht en maatwerk per huishouden. Juist op die manier ontstaan veel 

mogelijkheden om maatschappelijke urgenties met het versterken van de dijk te 

combineren. Gebiedcoöperatie O-gen poogt vooral partijen te ondersteunen om hen de 

eerstvolgende stap in hun ontwikkeling te laten zetten. In schema: 

 

 

 

4. Macht versus vertrouwen 

 

Veel praktijken en netwerken zijn, naast hun inhoudelijke focus, ook een zoektocht van 

landmakers naar de juiste organisatiestructuur in combinatie met hun rol en die van de 

overheid. Het is de persoonlijke kracht en intrinsieke motivatie van de landmakers, waarmee 

zij de overheid betrekken en kunnen aanspreken in diens verschillende rollen5 en kunnen 

omgaan met de gelijktijdigheid daarvan. In diverse praktijken wordt door de landmaker 

onderzocht hoe met name overheden hun formele taken en rollen durven los te laten en 

leren te vertrouwen op andere partijen door deel te nemen aan processen als actor die 

                                                           
5 vgl. het zgn. NSOB-model, waarin de rechtmatige, presterende, netwerkende en responsieve 
overheid worden onderscheiden. 
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medeverantwoordelijk is voor een gezamenlijk uitkomst en niet alléén verantwoordelijk. 

Hoe kun je als overheid bijvoorbeeld ‘loslaten’ door maximaal mandaat te geven, 

financiering over te dragen of ruimte voor maatschappelijke initiatieven te creëren en toch 

een betrokken, betrouwbare en stabiele partner zijn? Hoewel hierbij nog steeds sprake kan 

zijn van sturing door de overheid (bijv. in het vrijmaken van middelen), staat diezelfde 

overheid in dit geval niet boven, maar naast de partijen6.  

 

Dezelfde kwestie van loslaten geldt ook voor de landmaker. Veel praktijken gaan over het 

initiëren van zelforganiserend vermogen bij een brede groep betrokkenen. Daarbij beweegt 

de landmaker, die het idee of concept ontwikkeld heeft, zich op zijn speelveld tussen 

eigenaar blijven of loslaten. Hoe kan hij of zij eigenaar zijn van een idee of aanpak en 

tegelijkertijd ruimte laten aan anderen opdat zij de verantwoordelijkheid voor hun deel in 

het geheel kunnen oppakken? 

 

Een aansprekend voorbeeld is Cleantech Regio. De overheden zijn de initiatiefnemers van de 

regionale samenwerking, maar creëren ook maximaal ruimte voor bedrijven om hun eigen 

innovaties te ontwikkelen die leiden tot een CO2 neutrale en circulaire economie. Daardoor 

vergroot de overheid zijn relevantie voor anderen, maar vaak is deze nieuwe rol bedreigend 

voor overheden.  

 

In schema: 

 

 

C. Leiderschapstypen 

De mate waarin de landmakers paradoxaal kunnen denken en werken ofwel kunnen 

bewegen binnen de paradoxen en/of koppelingen kunnen creëren of beter benutten tussen 

de verschillende dimensies van ons institutionele model, houdt volgens ons verband met 

hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten.  

De oogst aan verhalen geeft ons aanleiding om drie archetypes qua leiderschap te 

onderscheiden. Die types laten een specifieke manier van landmaken zien. Zij laten ook allen 

gedeeltes van andere types zien. Wij hebben de landmakers daarop niet ondervraagd, dus 

                                                           
6 Wat niet wegneemt dat de overheid altijd specifieke bevoegdheden (zoals wetgeving, het geweldsmonopolie, 

belastingheffing) zal behouden, inclusief bijzondere verantwoordelijkheden, zoals het hoeden van het 
algemeen belang en het formuleren van publieke doelen.  
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zullen we ook niet de vrijheid nemen om hen in één van deze leiderschapstypes onder te 

brengen.  

Het doel van onze classificatie is om het gesprek over dit onderwerp aan te zwengelen. In 

het algemeen dient dit o.i. de bewustwording over de rol van leiderschap in relatie tot 

innovatie en landmaken in de praktijk. In meer specifieke zin zou elke landmaker wellicht 

onbewuste of intuïtieve vaardigheden kunnen ‘ontdekken’, die ze meer bewust zouden 

kunnen inzetten om hun effectiviteit in het landmaken te vergroten. De drie 

leiderschapstypes zijn:   

 de expert: dit zijn landmakers waarbij het leiderschap en hun aanpak vooral 

voortkomt uit de ontwikkeling van unieke expertise over het onderwerp, uit de 

kennis en vaardigheden van een specifiek beroep en/of uit de opgebouwde ervaring 

op een domein in zijn geheel/in alle diepte;  

 de beleidsentrepreneur: het archetype van de ‘policy entrepreneur’ zet zich vooral in 

om de politieke, beleidsmatige en de maatschappelijke urgenties met elkaar te 

verknopen. Waar dit succesvol gebeurt ontstaan windows of opportunity’s voor 

innovatieve ontwikkelingen. De term policy betekent niet dat ze alleen in beleid, 

bestuur of de ambtelijke wereld zitten, want in principe zitten ze overal (vergelijk de 

term ‘civic entrepreneur’).  

 De entkristalontwikkelaar: deze landmakers ontwikkelen iets kleins, dat gaat 

groeien. Ze blijven telkens op zoek naar de ontwikkeling van de volgende stappen 

richting de horizon ofwel hun visie. Ze maken veel gebruik van intervisie en bepalen 

voortdurend de bandbreedte voor hun handelen.  

Wat leren de landmakers en hun verhalen ons nu? Op het gebied van de specifieke 

competenties en vaardigheden van de landmakers kunnen zij van elkaar leren of anderen 

van hen leren. Deze globale vingeroefening naar archetypes past bij de rode draden, om 

het gesprek tussen de landmakers hierover te triggeren. Deze types benoemen helpt hen 

wellicht om onbewuste kwaliteiten steeds meer en effectiever bewust in te kunnen 

zetten. Maar nu is in wat hierna volgt het woord aan de landmakers zelf. 
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Sebastiaan werkt bottom based aan een Cleantech Regio 

Lochem, 21 december 2016 

 

We spreken Sebastiaan van ’t Erve en Marc Mobach over de Cleantech Regio in het 

spiksplinternieuwe gemeentehuis van Lochem, gesitueerd aan het Twentekanaal. Dat 

gebouw is van de hand van Thomas Rau en gebouwd volgens de Cradle to Cradle-

principes. Alles is herbruikbaar en uiteraard is het gebouw energiezuinig. Sebastiaan en 

Marc zijn op zoek naar zowel een ruimtelijke strategie om de regio klimaatneutraal te 

maken als naar de bestuurlijke vernieuwing die daarvoor nodig is. Zonder een totale 

verandering van de heersende manieren van samenwerken lijkt dat onhaalbaar. Niet top 

down, niet bottom up, maar bottom based. Wat drijft Sebastiaan om een uitdaging van dit 

formaat te willen aangaan? Hij voelt een sterke behoefte de wereld beter achter te laten 

dan hij nu is en wil laten zien dat de complexe transitie kansrijk is met een nieuwe rol voor 

overheden. “Net zoals het in een woonwijk beter is om niet zelf een speeltuin snel te 

willen aanleggen en daar op te scoren. Je kan als bestuurder van toegevoegde waarde zijn 

in het leven van die kinderen als je hen eerst vraagt wat ze eigenlijk zouden willen.”  

 

“Een van de mooie uitdagingen voor overheden is dat ze eens een keer ophouden met 

praten en wat gaan doen”, zegt Sebastiaan, “want overheden zijn wel goed in beleid maken, 

maar laten de uitvoering teveel liggen, omdat ze tegen die tijd weer nieuw beleid gaan 

maken”. Aanvankelijk waren ze ook vreselijk naïef in de hoop dat iemand hen wel zou 

kunnen komen vertellen wat de benodigde logische doorbraak zou zijn. De gewenste 

paradigmaverandering bleek echter veel complexer dan verwacht. Centrale vraag is: hoe 

combineer je nu opgaves van bedrijven en van overheden om samen stappen vooruit te 

zetten. Als voorbeeld noemt hij de multinational Forfarmers, die hier gevestigd is. Dat bedrijf 

maakt veevoer en heeft een behoorlijke warmtevraag. Friesland Campina zit ook hier en dat 

bedrijf produceert veel restwarmte. Wat zou je nu kunnen doen qua opwekking en 

uitwisseling van energie? Een ander voorbeeld is het benutten van de aanleg van een 

Cleantech Regio 

Eind 2013 kozen ondernemers, kennisinstellingen en overheden, verenigd in de Strategische Board 

Stedendriehoek, voor het begrip Cleantech Regio als gemeenschappelijk profiel voor de regionale 

economische ontwikkeling, innovatie en (energie)transitie. In deze regio streven ondernemers, burgers en 

overheden naar een samenleving die economisch en ecologisch in balans is. Door in te zetten op 

energieneutraal, schoon, veilig en circulair, vanuit het principe van herbruikbaarheid van producten en/of 

grondstoffen, wordt welvaart en welzijn ook voor de lange termijn gewaarborgd. Zo wordt welvaart en 

welzijn ook voor de lange termijn gewaarborgd. Cleantech Regio wil een voorbeeld zijn voor zijn omgeving, 

wil kennis en ervaring delen, wil bouwen aan een cleantechcommunity en wil zich verbinden met verwante 

bedrijven en bewoners binnen en buiten de regio.  

Sebastiaan van ‘t Erve is als burgemeester van Lochem bestuurlijk trekker en landmaker van de Cleantech 

Regio, Marc Mobach is medewerker klimaat en energie van de gemeente Lochem. 
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regionale rondweg door de provincie voor nieuwe ondergrondse bekabeling voor bedrijven. 

Als private belangen dan kunnen meelopen in een publiek project kan de businesscase zo 

maar sluitend worden. De rol van de overheid is in zo’n geval relatief beperkt. Het komt 

vooral aan op het creëren van de juiste randvoorwaarden om zo’n win-win situatie mogelijk 

te maken.  

Bedrijfsmatig streven naar efficiencywinst als belangrijke drijfveer  

De naam Cleantech Regio laat zien dat technologie een belangrijke driver voor ontwikkeling 

van de regio is. De aanpak is gericht op slimme schone producten en diensten. Bijvoorbeeld 

door een bedrijf zoals Auping in Deventer, dat een bed wil ontwikkelen dat een 

mensenleven mee kan. Of het bedrijf Wila in Lochem, dat kantbankgereedschap maakt en 

op bestelling mallen levert om metalen producten te persen voor bijvoorbeeld liften, 

keukens en roltrappen. Voor deze bedrijven staat het vergroten van de efficiency voorop. 

“Dit streven zorgt vanzelf voor bijvoorbeeld minder verplaatsingen en dus voor milieuwinst”, 

aldus Sebastiaan. Wila en Friesland Campina zijn in overleg over warmteuitwisseling. 

Daarnaast zijn er talrijke burgerinitiatieven. “Uiteindelijk lijkt Cleantech Regio nu al meer 

positieve impact te hebben op de streek dan het oude concept van de Stedendriehoek. 

Behalve een label wordt Cleantech namelijk inmiddels ook een netwerk van mensen en 

bedrijven dat zich richt op het vergroten van de vitaliteit van de regio”.  

Het hart van het initiatief wordt gevormd door de Werkorganisatie 'Cleantech Regional 

Development' (CTRD). De vele initiatieven in de regio kunnen door deze club verder worden 

gebracht en versneld. De professionals van CTRD verbinden ondernemers, verwijzen naar de 

juiste financiers of kennisinstellingen en ondersteunen met menskracht. De werkorganisatie 

wordt aangestuurd door een regionale Board. Dat is een samenwerkingsverband van 

ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden en voert de Cleantech 

Agenda uit om te komen tot 10 % minder CO2 uitstoot/minder gebruik fossiele brandstof in 

2020, 33 % minder afval door hergebruik van grondstoffen en recycling en uiteindelijk géén 

restafval in 2030 en 4000 extra cleantech (gerelateerde) banen. De partners van de Board 

hebben samen €2,5 miljoen bijeengebracht als trigger money. Dit heeft inmiddels al geleid 

tot een investeringsvolume van tientallen miljoenen. Voor een succesvolle Cleantech Regio 

is behalve geld ook een Lab nodig om nieuwe concepten te bedenken, fabrieken om 

producten te maken en een markt om projecten mee te realiseren. “Het zou mooi zijn als 

Tesla zich hier zou vestigen of een producent van zonnepanelen”, zegt Sebastiaan.  

De overheid moet kijken naar de relevantie die zij heeft voor anderen 

Het succes komt de regio echter niet aanwaaien. “Het grootste gevaar voor succes van 

Cleantech Regio is het niet rolzuiver zijn van de overheid” zegt Sebastiaan heel eerlijk, want 

de maatschappelijk beweging loopt al lang. Ook de regelgeving remt. “Hoe kan je nu als 

overheid zonne-energie willen stimuleren en tegelijkertijd de inpassing van panelen 

onmogelijk maken”, noemt hij als voorbeeld. Ook het politieke eigenbelang om aandacht en 

credits te krijgen staat vaak in de weg van het behalen van een gezamenlijk resultaat. De top 

down relevantie van de overheid verdwijnt echter in rap tempo. “Hoe ga je om met de 

hiërarchische macht van het oude systeem? Het oude hiërarchische denken vanuit de 

overheid wordt keihard afgebroken en de klassieke democratische legitimatie komt zeer 



12 
 

onder druk te staan”. Oplossingen van en voor anderen worden niet meer geaccepteerd 

door de samenleving. In de Cleantech Regio is de Board de baas en die geeft Cleantech 

Development de ruimte om te handelen. Gemeenteraden staan daarmee op afstand. “Bouw 

er een nieuw ecosysteem naast”, zegt Sebastiaan, “de kwaliteit van het proces om de 

dialoog te voeren is het meest cruciale dat we hebben”. Dat levert wel allemaal nieuwe 

vragen op. Wat is bijvoorbeeld de status van de gemeenteraad op termijn? “Mensen, ook 

raadsleden willen uiteindelijk graag helpen. ‘Vernetwerking’ kan de basis worden van het 

nieuwe democratische systeem. Het gaat om het doorzetten van de evolutie in plaats van 

een revolutie van het systeem”.   

Bottom based is bestuurlijke ambitie verbinden met beweging van onderaf 

Belangrijk om te komen tot een betrouwbare overheid is volgens Sebastiaan een duidelijke 

focus op het creëren van context voor het oplossen van problemen. “Zorg dat je eigen 

relevantie om anderen te helpen groter is dan die van de ontevreden schreeuwlelijken. De 

overheid moet faciliteren en feliciteren! Met feliciteren vergroot je namelijk ook de 

relevantie van de ander. Verbindt mensen en instanties zodat oplossingen ontstaan voor de 

gevoelde problemen”. Een rol van de overheid die volgens hem in elk geval overeind blijft is 

de zorg voor investeringszekerheid. “Een regisserende overheid moet anderen kunnen laten 

stralen. Wij zijn als overheid in die rol kwetsbaar, maar omarm dat! We kunnen niet meer 

dan mensen helpen hun eigen doelen en idealen te realiseren. Deze nieuwe rol is nu nog 

vaak bedreigend voor de huidige machthebbers.” We moeten het samen doen, op 

verschillende schalen tegelijk. De menselijke maat staat daarbij centraal. Top down sturing 

raakte uit, bottom up aanpak raakte in. Maar bottom-up vergelijkt hij met de tuinman die 

aan de zijkant van zijn moestuin gaat staan wachten tot er vanzelf een oogst is. “Zo werkt 

het natuurlijk niet. Ergens daar tussenin zullen we onze rol als overheid opnieuw moeten 

gaan definiëren”. Een ‘bottom based’ aanpak is volgens hem het beste van twee werelden. 

Het gaat erom bestuurlijke ambitie te verbinden met bewegingen van onderaf. Bottom 

based werken leidt daarmee niet tot een ultiem plan maar zorgt dat overheden, bedrijven, 

kennisinstellingen en burgers samen aan het werk gaan. Het past binnen het bredere proces 

van het uitvinden van een ‘meervoudige democratie’ (Haijer 2016). 

Het gaat om slim combineren van opgaven en kwaliteiten 

Behalve over de rol van instituties is een van de vragen die beantwoord moet worden hoe 

we omgaan met de verliezers van de energietransitie. Zoals met de garages die geen werk 

meer hebben als de benzinemotor verdwijnt. Ook die mensen en bedrijven moeten 

onderdeel blijven van de transitie naar een nieuwe samenleving. De ‘Groene Fabriek’  is een 

succesvolle samenwerking van alle bedrijven rond de kanaalzone. Het idee is geboren in de 

EO-Weijersprijsvraag over het gebied. Het gaat om het slim combineren van de opgaven en 

kwaliteiten van de verschillende bedrijven. De overheid moet daarin actief meedoen om 

vragen te koppelen en hiaten te helpen vullen. Zo wil Friesland Campina bijvoorbeeld graag 

als goede buur de restwarmte leveren aan de naburige woonwijk, maar kan het niet garant 

staan voor warmte wanneer de fabriek vanwege revisie een week stilstaat. Op zo’n moment 

kan de overheid een rol spelen, dan word je relevant voor hen. Een ander succes is het grote 

jaarlijkse symposium dat stichting Cleantech organiseert. De gasten en sprekers komen uit 

het hele land en de workshops vinden plaats op lokaal betekenisvolle plekken. Dit zorgt er 
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samen met een jaarlijks publieksevenement voor dat ook de lokale bevolking wordt 

meegenomen.   

Het is nog geen 2030, maar duidelijk is al wel dat in de Cleantech Regio burgers en bedrijven 

zitten met ideeën en initiatief en dat er overheden zijn met visie en lef. Lukt het de regio om 

energieneutraal te worden door de kaarten opnieuw te schudden zonder het Huis van 

Thorbecke af te breken? Sebastiaan en Marc zijn er vast van overtuigd. Ze leggen de 

speeltuin immers niet zelf aan, maar ontdekken met de andere bewoners van hun buurt hoe 

de speelpek van morgen eruit komt te zien. 
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De dijk van Roelof is van allemaal 
 

Tiel, 30 januari 2017 

 
We ontmoeten Roelof Bleker in het gebouw van zijn waterschap Rivierenland. Een modern 
open en licht gebouw waar water zachtjes door het centrale atrium stroomt. Hoe lukt het 
Roelof om een van oudsher wat traditionele wereld van waterveiligheid mee te nemen in 
zijn zoektocht naar de maximale maatschappelijke meerwaarde per euro? Welke 
drijfveren heeft hij en welke transformaties ziet hij voor zich? 
 
Roelof werkt naar eigen zeggen aan een cultuuromslag in de wereld van waterveiligheid. 
Hoe kun je van een dijkversterking een maatschappelijk veel rijker initiatief maken? Zijn 
inspiratie heeft hij opgedaan in Enschede. Na de vuurwerkramp stapte een aantal 
wethouders noodgedwongen op. Geheel onverwacht werd hij als 33 jarig raadslid ineens 
wethouder stadsontwikkeling. Samen met projectdirecteur Peter Kuenzli en ontwerper Pi de 
Bruijn leidde hij de 60 hectare grote wederopbouw van de wijk Roombeek. “In Enschede 
ontdekte ik hoe je met ontwerpkracht maatschappelijke programma's kunt verbinden”. De 
succesvolle innovatieve ontwikkeling van deze wijk was vormend voor hem. Direct met de 
bewoners aan de slag. Mensen die verbinding hebben met de plek, verdriet hebben om wat 
niet meer is, maar ook creatief vooruit willen kijken naar wat kan. “Ik heb ervaren dat 
mensen niet alleen heel veel ideeën hebben, maar het ook snappen als bepaalde 
ontwikkelingen niet mogelijk zijn. De traditionele angst van overheden om met open 
planprocessen valse verwachtingen te wekken werkt verlammend, geestdodend en is 
onnodig”. 
 
Het gaat om persoonlijke aandacht en maatwerk per huishouden 
Het tekent het waterschap Rivierenland dat ze Roelof Bleker kozen als hun nieuwe dijkgraaf. 
Zonder ervaring binnen de waterschapswereld, maar goed in het verbinden van 

Gebiedspraktijk “De dijk is van ons allemaal”  

Met deze praktijk wil het waterschap Rivierenland experimenteren met het geven van een leidende rol aan 
de omgeving bij toekomstige grote ingrepen in hun gebied. Gebruikelijk was dat het waterschap eerst zelf 
een dijkverbeteringsplan opstelde. Dat wordt nu omgedraaid, de omgeving is eerst aan zet. Het waterschap 
heeft een veiligheidsopdracht, die kan vanuit bewoners worden ingevuld. De opgave wordt daarmee niet 
alleen een veiligheidstaak maar ook een interventie voor kwaliteit en leefbaarheid waardoor er veel meer 
kan gebeuren dan alleen een hogere dijk. Denk aan huizen bouwen als dijk, de dijk als toeristische 
trekpleister uitbouwen, de dijk als moestuin, de dijk als culturele voorziening die ook nog ‘toevallig’ het 
water tegen houdt en dergelijke. Het waterschap wil zowel de ideeontwikkeling, aanbesteding, onderhoud 
en het beheer vanuit de omgeving starten en daarbij kijken in hoeverre de regie en uitvoering door de 
inwoners zelf kan worden georganiseerd.  
 

Roelof Bleker is dijkgraaf van waterschap Rivierenland en landmaker voor de praktijk “De dijk is van ons 
allemaal”. Hiervoor heeft hij zich negen jaar ingezet als wethouder stedelijke ontwikkeling in Enschede. Daar 
heeft hij onder andere na de vuurwerkramp in 2000 de wederopbouw van ruim 60 hectare zwaar getroffen 
gebied geleid. Inmiddels is de nieuwe wijk Roombeek een moderne, gevarieerde stadswijk.  
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verschillende werelden. Er was voor zijn komst al een ruimdenkende houding in het 
waterschap. Het programma ‘De dijk is van allemaal’ bestond eigenlijk al en het aanleggen 
van vrijliggende fietspaden over dijken was al lang geen taboe meer. “Dat de verbrede 
manier van denken hier echt in de cultuur zit, merk je wanneer belanghebbenden door een 
dijkversterking in de knel komen te zitten. Ieder gezin krijgt dan persoonlijke aandacht en 
voelt zich gehoord”.  
 
In waterschap Rivierenland speelt de opgave van 200 km. dijkversterking. De primaire 
opgave is natuurlijk het zorgen voor waterveiligheid, maar het waterschap vliegt deze 
opgave aan als zowel een technische als een ruimtelijke innovatie. Daarmee kunnen de 
talrijke kansen voor het verbreden van de maatschappelijke waarde voor het gebied worden 
benut. Zo moeten in het dijkversterkingsproject tussen Kinderdijk en Schoonhoven 60 huizen 
worden gesloopt. Er komt bijvoorbeeld ruimte voor het terugbouwen van woningen op een 
verbrede dijk en het aanleggen van een nieuwe jachthaven. Roelof legt uit: “het gaat om 
persoonlijke aandacht en maatwerk per huishouden. Sommige gezinnen vinden het 
helemaal geen ramp om hun huis te verkopen en elders opnieuw te starten, terwijl anderen 
juist willen zoeken naar mogelijkheden op de plek zelf. Wij werken als waterschap aan het 
helen van leefgemeenschappen. Door het mogelijk te maken weer te leven op en aan de dijk 
wordt de kaalslag in het rivierenland voor een deel teruggedraaid”. 
 
Sleutels voor succes zijn ruimtelijk ontwerp en zorgvuldige participatie  
Hoewel het waterschap de dijkversterkingen eigenlijk civieltechnisch, procedureel, financieel 
en qua tijdpad al complex genoeg vond, krijgen de medewerkers toch energie van deze 
innovaties. “Ik heb de basishouding bij het waterschap helemaal omgedraaid. Voorheen 
betrokken we alleen direct belanghebbenden bij de aanpak van opgaven, nu gaan we vooraf 
met een bredere groep betrokkenen aan de slag om hun ideeën en wensen te 
inventariseren. We zoeken hen vanaf het begin van het planproces actief op en proberen 
met hen creatief problemen op te lossen. Juist op die manier ontstaan veel mogelijkheden 
om maatschappelijke urgenties met het versterken van de dijk te combineren. Sleutels voor 
succes zijn ruimtelijk ontwerp en zorgvuldige participatie”.  
 
Daarom introduceerde Roelof een extern Q-team, als waarborg voor de ruimtelijke kwaliteit 
die wordt gemaakt. Op verzoek van de medewerkers heet het bij hen de dijkinspiratietafel. 
Hiermee wordt het niet de zoveelste te nemen horde, maar juist een inspirerende verrijking 
van het proces. Eric Luiten heeft op verzoek suggesties gedaan voor de samenstelling van de 
dijkinspiratietafel. Het bestaat uit ontwerpers en een participatiedeskundige, die de 
trajecten begeleiden en inspireren. De tafel functioneert heel dicht op de civiel ingenieurs 
die de dijken ontwerpen. Extra ontwerpkracht is recent ook ingezet door het nationale 
O(ntwerp)-team in Nijmegen en eerder is via een Europan prijsvraag gekeken naar 
meekoppelkansen in Streefkerk. Teams uit heel Europa denken nu na over de dijken van 
Rivierenland. Met 1 miljard euro als investeringsvolume voor de periode van 2020-2030 is 
het natuurlijk ook een interessante opgave.  
 
De participatie is actiegericht opgezet en richt zich met name op die mensen die niet vanzelf 
betrokken zouden raken. Een effectief instrument blijkt bijvoorbeeld een omgebouwde 
camper, die rondrijdt door de wijken en waarin iedereen die maar wil, persoonlijk wordt 
geïnterviewd (de zgn. campertour). “Participatie is niet heel complex, het gaat gewoon om 
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eerlijke en open gesprekken met mensen over hun wensen en dromen”. Succes hangt 
uiteindelijk af  van personen. Zowel bestuurders als  ambtenaren die als mens iets graag 
willen. “Benut energie die er is en beweeg mee met behoeftes van de betrokken spelers. Een 
mooi voorbeeld is de samenwerking die ontstond in Nijmegen, versneld door de inbreng van 
het O-team. Creëer vervolgens een collectief gevoel van trots rond dit soort mooie 
voorbeelden”. 
 
Samen met bewoners bijzondere plekken maken 
De meeste weerstand voor zijn brede aanpak ondervindt Roelof vanuit de gemeenten. Het 
blijkt lastig om hen ervan te overtuigen dat het bij het mogelijk maken van wonen op de dijk 
niet gaat om het oprekken van woningbouwcontingenten. Ook vinden ze het vaak 
ongemakkelijk dat het waterschap direct met bewoners spreekt. Het gaat Roelof erom met 
de bewoners bijzondere plekken te maken. Om nieuwe energiecoöperaties te starten. Om 
het geven van maatschappelijke relevantie aan het dynamische rivierenland. “Zo ontdekte ik 
bijvoorbeeld dat mensen niet alleen op de dijk willen mogen wonen, maar ook vanaf de dijk 
de uiterwaarden in willen kunnen. Natuurlijk het is daar prachtig, maar nu kan het bijna 
nergens”. Waterschap Rivierenland nodigt de bewoners uit om met een ontwerper zelf te 
gaan ontwerpen. Zo ontstonden er bijvoorbeeld plannen voor zonnecollectoren in de dijk. 
Wellicht zelfs over 100 kilometer van Gorinchem naar Nijmegen. “We dachten dat die niet 
hufterproof konden worden aangelegd, maar dat valt waarschijnlijk wel mee. Dat wordt nu 
onderzocht”. Ook worden andere, gerelateerde vraagstukken nog onderzocht. Hoe zorg je 
bijvoorbeeld voor een grid van leidingen voor de stroom van zonnepanelen? Hoe creëer je 
een netwerk van lokale energiecorporaties die samen de stroomvoorziening gaan regelen en 
beheren? De Radboud Universiteit helpt het waterschap om die sociale innovaties uit te 
werken. Ook technisch moet er nog veel meer mogelijk zijn. Wellicht horizontale 
windmolentjes als lantarenpalen langs de dijk? Een ontwerpprijsvraag met de Bond voor 
Nederlandse Architecten (BNA) zal vast ook tot nieuwe inzichten leiden. “Als we het echt 
bijzonder maken, worden alle andere partijen vanzelf ook enthousiast”.  
 
Waterschappen kunnen nog meer maatschappelijke meerwaarde creëren 
Roelof is net benoemd als dijkgraaf voor een tweede termijn van zes jaar. Gevraagd naar zijn 
grootste ambities voor de komende termijn is hij duidelijk. “Het klimaatakkoord van Parijs 
was zelfs voor mij als nuchtere Groninger ontroerend. De komende zes jaar wil ik mij met 
name inzetten voor klimaatmitigatie. De waterschappen kunnen nog zoveel meer doen om 
energieneutraal te worden en de klimaatverandering tegen te gaan. Het benutten van zon, 
biogas, kleine windmolens, energie uit waterzuivering, het benutten van klein verval, 
warmte winnen uit oppervlaktewater. Uit het gemaal van Urk kan bijvoorbeeld veel 
koelenergie worden gehaald. Maar hoe zorg je dat die energie ook bij de gebruiker komt en 
dat de burger het gas afkoppelt?  We kunnen zo een bijdrage leveren aan de 
energievoorziening van wijken. Ik heb het idee dat de ontwikkeling naar een Dijk van 
Iedereen goed loopt en dat ook zal blijven doen. Klimaatadaptatiemaatregelen beginnen we 
ook steeds beter onder de knie te krijgen en daar moeten we ook vooral mee blijven 
doorgaan. De waterschappen worden zo steeds actiever in de steden”. 
 
Als zijn grootste uitdaging bij het waarmaken van zijn ambities ziet hij het verbinden van de 

ruimtelijke wereld en de waterwereld. “Ook een Deltaprogramma voor Energietransitie zou 

enorm helpen en het waterschap kan daarin een helpende hand bieden. We hebben gezien 
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wat de kracht is van deze aanpak, dwars door ambtelijke en politieke structuren heen”. Zo 

kunnen waterschappen helpen energieproducenten en afnemers meer in lijn met elkaar te 

brengen. Bovendien blijven de waterschappen veel geld investeren in ruimtelijke 

transformaties, ook als de woningbouw lastige tijden doormaakt. “Ik heb liever 11.000 

waterschappers die dingen doen, dan 12.000 beleidsambtenaren bij andere overheden die 

dingen opschrijven”.  
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Hoe Jo zijn geboortegrond nieuw leven inblaast 

Delft, 2 december 2016 

 

Het is een koude decembermorgen in Delft, we treffen Jo Coenen op de zoemende en 

bruisende faculteit Bouwkunde. In een oud en historierijk gebouw, dat de afgelopen jaren 

een totale transformatie heeft ondergaan. Het oude als inspirerende broedplaats voor het 

nieuwe. Was de brand in het voormalige TU-gebouw niet een blessing in disguise? We 

spreken hem over zijn rol als curator van Parkstad Limburg en zijn benieuwd naar zijn 

drijfveren en geheimen. Hoe lukt het hem om in Limburg samen met anderen de 

noodzakelijke transformatie van het krimpgebied rond Heerlen voor elkaar te krijgen?  

“Mijn voornaamste drijfveer is al mijn hele leven het werken aan de omgeving, het 

organiseren van het land of de stad via de ruimte. Ik heb van jongs af aan een fascinatie voor 

het maken en voor hoe iets te organiseren. Eerst deed ik dat op kleine schaal voor vrienden 

en kennissen, nu op grotere schaal voor burgemeesters en ministers. Mijn familie en de 

streek waarin ik opgroeide was voor die eerste vorming heel belangrijk”. 

 

 

Gebiedspraktijk IBA Parkstad Limburg  
 
IBA staat voor Internationale Bau Ausstellung. Het fenomeen IBA is in Duitsland ontstaan en uitgegroeid tot 
een creatieve aanpak met een bewezen economische impuls voor betreffende gebieden. Met als tastbaar 
resultaat een fysieke verandering in het gebied. Maar minstens zo belangrijk: een cultuuromslag in denken 
en werken en waardering voor het gebied. Een hernieuwde trots die uitnodigt om te investeren. 
Succesvolle buitenlandse IBA's zoals IBA Emscherpark, IBA Sachsen-Anhalt, IBA Hamburg en de IBA's in 
Berlijn bewijzen dat een IBA gebieden daadwerkelijk op de kaart kan zetten. IBA Parkstad is de eerste niet-
Duitse IBA. 
 
De Parkstadgemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Nuth en 
Onderbanken) en de Provincie Limburg hebben in oktober 2013 besloten een IBA van start te laten gaan. 
Sinds juli 2014 is de organisatie en uitvoering daarvan in handen van de IBA Parkstad B.V. In januari 2016 is 
de gemeente Schinnen eveneens toegetreden tot IBA Parkstad. Als opdrachtgevers bezitten de gezamenlijke 
gemeenten en de provincie beide 50% van de aandelen.  

 
Jo Coenen is in juni 2014 aangesteld als curator van IBA Parkstad. Sedert een jaar met directeur Guido Derks 

van de provincie Limburg en nu met Kelly Regterschot heeft hij de dagelijkse leiding over het proces. Ze 

leggen verantwoording af aan de raad van aandeelhoudende overheden, verenigd in het AVA. Het IBA-

proces wordt verdeeld over twee periodes van drie jaar. De voorbereiding loopt van 2014 tot 2017 

(Definitiefase Visie & Missie), gevolgd door de implementatie tot 2020 (Operationele Fase). Inmiddels is IBA 

Parkstad Limburg flink op stoom en wordt de bezieling voelbaar in de verbintenis van ontwerpers met de 

mensen van het gebied. In 2020 eindigt de IBA met een tentoonstelling van de gerealiseerde projecten. Voor 

meer informatie: www.iba-parkstad.nl  

http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Bauausstellung
http://www.iba.nrw.de/main.htm
http://www.iba-stadtumbau.de/index.php?iba-stadtumbau-in-sachsen-anhalt-2010
http://www.iba-hamburg.de/
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/iba/index_en.shtml
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/staedtebau/baukultur/iba/index_en.shtml
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Geworteld in de mijnstreek 

Jo is geboren in het ziekenhuis van Heerlen en opgegroeid in de omgeving van Nuth. Zijn 

ouders hebben hem de liefde voor het maken, het overdragen en het culturele engagement 

meegegeven. Hij groeide op aan de voet van staatsmijn Emma en ging naar het Bernardinus 

College in Heerlen, op 7 km fietsen. Zowel het fietsen als de paters brachten hem discipline 

bij. Op weg naar school passeerde hij steeds de kolenmijn Oranje Nassau 1. Op school leerde 

hij vele mensen en hun soms onverstaanbare dialecten uit de streek kennen. Uit plezier en 

om rust te vinden in de dagelijkse hectiek heeft hij altijd getekend. 

De familie van zijn moeder komt uit Polen en is de armoede daar ontvlucht. Ze trokken via 

het Ruhrgebied naar Lille om daar te werken in de mijnen. Zijn moeder werd 

patroontekenaar en naaister in een atelier. Het werken was er hard en onveilig. Toen ze 

hoorden dat bij Heerlen veilige mijnen zouden worden geopend, besloten ze nogmaals te 

verhuizen.  

Jo’s vader was leraar en studeerde door voor filosoof. Hij woonde in Heerlen en was zodanig 

gefascineerd door de nieuwkomers in de streek dat hij besloot geen Nederlands maar een 

Pools meisje te schaken. Van hem leerde Jo didactische vaardigheden. Zijn oma’s broer ‘Ome 

Chiel’ was ook een echte maker, een aannemer die met zijn bedrijf uiteindelijk door heel 

Nederland woningen bouwde. Zijn overgrootvader was hoofd van een school  actief lid van 

de harmonie. Van hen kreeg hij culturele betrokkenheid mee en de overtuiging om met 

vakmanschap de wereld te maken. Hij had in Limburg een gelukkige, zorgeloze en liefdevolle 

jeugd.  

Weten dat de problemen niet oplosbaar zijn 

 “Mijn architectenbureau had voor de crisis verschillende vestigingen in west Europa, nu leid 

ik een bureau in Amsterdam en in Bern. Als 36-jarige werd ik benoemd als hoogleraar in 

Duitsland”, zegt Jo. Hij leerde de Duitse cultuur en werkwijzen kennen, waaronder die van de 

Internationale Bau Ausstellung (IBA). Het verbaasde hem daarom niet dat de organisatie 

achter de IBA’s hem benaderde voor de IBA Parkstad Limburg. “Ik werd gebeld door Duitsers 

die ik nog kende uit verschillende steden”. Jo had toen werk in heel Europa en zei: “Nein 

bitte nicht!” Zijn vrouw Marlies, die ook uit deze streek komt, kende de deplorabele staat 

van Parkstad en zei "Wat kun je daar nou nog aan doen Jo? Je familie is al overleden, de weg 

vindt je er niet meer en men is sinds het sluiten van de mijnen bij de pakken neer gaan 

zitten”. Hoe zou hij dat nu met een IBA kunnen oplossen? “Ik was met Marlies niet voor niets 

weg getrokken uit deze streek!”, zegt Jo. 

 “Na lang twijfelen  heb ik voor een periode van twee jaar toch ja gezegd. Vanwege mijn 

engagement voor de streek vanuit mijn hart, ziel en nieren. Vanuit een weten dat het niet 

oplosbaar is”, aldus Jo. Hij ziet de werkwijze van een IBA echt als kans en vertrouwt op zijn 

eigen ervaring en netwerk. Hij spreekt de taal en geniet respect in de streek. Ook heeft hij 

een sterk netwerk in Nederland en in Europa.  

Zo had hij op 24 juni 2014 zijn eerste dag. De open oproep aan bewoners en ondernemers 

uit de regio om met voorstellen te komen voor Parkstad stond al op de wagen. Maar de BV 

en het kantoor dat hij aantrof waren nog leeg. Hij is meteen begonnen met het opzetten van 
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een kleine organisatie gebaseerd op de IBA’s uit Duitsland die hij kende. Met een academie, 

participatie door en aandacht voor het grote publiek én met 45 miljoen euro als bruidschat 

van de opdrachtgevende overheden. Dat bedrag is een druppel op een gloeiende plaat 

wanneer je een bouwproces voor de hele streek wilt reanimeren en hij dacht: “Met zo 

weinig geld in kas is veel van de getoonde ambitie een moeilijk te realiseren fantasie!”  

De open oproep aan de mensen in het gebied om met ideeën te komen leverde in eerste 

instantie weinig reacties op. En wat er binnenkwam had niet voldoende kwaliteit. Zijn eerste 

cruciale beslissing was daarom het loslaten van het vastgestelde tijdpad. “Ik moest de 

inschrijvingstermijn uitstellen om partijen te kunnen informeren over de bedoeling en op 

weg te helpen. Je moet in zo’n proces getuigen van begrip voor de onderbuik van de streek 

en vragen waar de streek zelf behoefte aan heeft. Uiteindelijk werden we overspoeld door 

300 inzendingen!” 

Vervolgens was het van belang kennis te nemen van het gangbare beleid. Hij vond stapels 

rapporten, plannen en structuurvisies. Zijn tweede cruciale beslissing was om toch zelf eerst 

een analyse te laten maken van de streek en hij vroeg een onbevooroordeeld iemand uit het 

buitenland. “Dat ging”, zegt Jo, “allemaal off the record, want er was al de verwachting dat ik 

was aangenomen om gewoon de bestaande structuurplannen uit te voeren en ook de 

participatie in die richting te leiden. Ook besloot ik om veel mensen met unieke kwaliteiten 

en kennis op diverse facetten het proces binnen te halen. Frisse blikken die geloofden in het 

mogelijk maken van het onmogelijke”. 

Het schuurt altijd tussen een bestuurlijke opdracht en een bottom up proces met de streek 

 “Mijn derde cruciale beslissing was om niet in de directeursrol te stappen. Ik moest curator 

worden en wilde de zakelijke kant bij iemand anders leggen. Zo kon ik mij concentreren op 

de inhoud en het samenwerkingsproces met de streek”, zegt Jo. Het duurde 1,5 jaar voordat 

dit lukte en Guido Derks als zakelijk directeur aantrad. Toen ze samen de leiding kregen 

knetterde het regelmatig. De één wilde het groot maken, de ander juist klein houden. “We 

verdedigen verschillende belangen, maar juist door deze goed uit te spreken en onderling te 

wegen maken we het project doorzichtig en goed”. Maar het zal waarschijnlijk altijd wel 

schuren tussen beschikbaar geld en de bestuurlijke opdracht enerzijds en een zorgvuldig, 

vruchtbaar en gedragen bottom up proces met de streek anderzijds.  

De gouverneur van Limburg Theo Bovens stond voor ogen het groot te maken. Hij vroeg Jo 

niet alleen Parkstad Limburg te transformeren, maar ook om met de IBA methode een breed 

inzetbaar model te ontwikkelen voor de transformatie van krimpregio’s. Jo heeft daarom 

methodisch sterk ingezet en experts van buiten de regio ingevlogen zoals de voormalige 

Rijksadviseurs voor landschap en erfgoed Dirk Sijmons en Fons Asselbergs.  

Hoe kunnen we weer animo in de streek brengen? 

Het is cruciaal in zijn aanpak dat niemand afvalt. Alle 300 inzenders samen vormen de lokale 

macht die met je mee wil doen. “Zij gaan Parkstad Limburg er weer bovenop helpen en als 

iedere inzender drie mensen meetrekt zijn we al met 1000!”. Cruciaal was daarom om niet 

te snel focus aan te brengen in de inzendingen. Het rubriceren van alle 300 projecten was 

wel een grote klus. Daartoe werd een goed systeem gebouwd, met de blik naar Europa, 
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praktisch, samen met het publiek en met gebruikmaking van nieuwe 

communicatiemiddelen. De sleutelvraag was: hoe kunnen we weer animo in de streek 

brengen?  

“Ondanks de druk vanuit de politiek en de bureaucratische richtlijnen die bij een dergelijke 

uitvraag horen, waakten we ervoor de inzenders van de open oproep te vroeg te laten 

afgevallen. Dat houdt de betrokkenheid van de mensen in de regio actief en daarom is van 

alle inzendingen en de methode een mooi boek en een film gemaakt. Uiteindelijke bleken er 

39 winnaars te zijn en 45 inzendingen met attentiewaarde. Alle anderen inzenders zijn 

uitvinders binnen de academie geworden. Er werd vervolgens een grote happening in de 

schouwburg van Heerlen georganiseerd met muzikant Eric Vloeimans om eroverheen te 

trompetteren. Een waar feest van het volk!” Het belang van zo’n feest heeft hij geleerd van 

de picknicktafels in Enschede nadat die stad na de vuurwerkramp weer moest worden 

opgebouwd. “Organische groei is krachtiger dan modelmatige planning”, zegt hij, “dus benut 

incidenten die het proces beïnvloeden”. Met name voor steden en landschap is die vrijheid 

van handelen cruciaal.  

Daarna werden over de ingezonden voorstellen talloze bijeenkomsten georganiseerd. 

Gesprekken met Jan en Greet in dialect en op gelijk niveau. “We laten zien hoe ze het 

kunnen! We verbinden plannen met lokale initiatieven. We omschrijven het DNA van 

plekken, we zoeken de geschiedenis en willen snappen hoe de plekken zijn ontstaan en hoe 

we er op door kunnen bouwen”.  

Ook de internationale dimensie is voor hem van belang. Zijn inspiratie haalt hij uit andere 

IBA’s. Het onooglijke beekje de Emsch dat moeizaam stroomde door een desolaat en ernstig 

vervuild Ruhrgebied werd de metafoor voor een geweldig nieuw en groen imago van het 

gebied. Berlijn inspireerde door de kritische reconstructie van de gebombardeerde stad. Hij 

dacht dat het ook in Parkstad indirect via de band en via geld uit Europa kan. “Op eigen 

initiatief ben ik met een expositie naar de Biënnale van Venetië gegaan. We hebben daar de 

nieuwe IBA’s van Wenen en Brescia (Italië) gelanceerd. Zo kon ik een internationaal netwerk 

ook in mijn Parkstadteam betrekken”. De overkoepelende organisatie van de Euregio Maas-

Rijn wordt onder andere bestuurd door de gouverneurs van Luik, Limburg, Belgisch Limburg 

en de Regeringspresident van de Districtsregering Keulen. In Venetië kwamen ze samen om 

te vergaderen. Deze gouverneurs ziet hij als cruciaal voor het maatschappelijke raamwerk, 

onder meer omdat ze de sleutelhouders zijn tot het grote geld. En Jo zegt: “want niet de 

landen, maar de regio's zijn de toekomst!”  

Geïnspireerd gaan we huiswaarts, in de wetenschap dat als het aan Jo Coenen ligt ook het 

sluiten van de mijnen voor Parkstad Limburg zoveel jaar na dato een blessing in disguise zal 

blijken te zijn geweest. 
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Hetty en de duurzaamheid van het leven 

Utrecht, 5 december 2016 

 

De gemeente Utrecht is gehuisvest aan het Stadsplateau bij het nieuwe Centraal Station 

Utrecht. Wij ontmoeten daar Hetty Linden. Hetty spreekt met aanstekelijk en 

hartverwarmend enthousiasme. Een doorzetter is zij ook. Sinds 2001 werkt zij stap voor 

stap aan gezondheid en leefomgeving. De duurzaamheid van het leven vraagt volgens haar 

net zoveel aandacht als de duurzaamheid van de aarde. De optimale combinatie van die 

twee ziet zij als grootste opgave voor de komende dertig jaar. Anders dan vroeger – toen 

de professionals het meer voor het zeggen hadden – is nu een grote rol weggelegd voor de 

ideeën en opvattingen van de mensen uit de wijken en buurten zelf. Ze popelt om te laten 

zien dat en hoe de Utrechtse aanpak werkt.  

“Mijn inbreng als landmaker”, zegt Hetty, “is vooral om te leren en te laten zien hoe 

compacte verstedelijking met respect voor de keuzevrijheid van mensen zo goed mogelijk 

gecombineerd kan worden met gezond gedrag. Zaken met betrekking tot circulaire 

economie, energie, klimaat en nieuwe mobiliteit zijn daarbij ook van belang”. Daar heb je 

elkaar voor nodig, door alle lagen van burger tot en met Rijk heen. Je moet het samen eens 

worden over de waarden die belangrijk zijn en samen oplossingen bedenken. Je bent van 

elkaar afhankelijk. Soms blijkt de tijd nog niet rijp voor een bepaald idee. Dat kan. Dan zet je 

het in de ijskast en kom je er later op terug wanneer er wel een voedingsbodem is. Hetty: 

“Een nationale agenda rond gezondheid is nu bijvoorbeeld nog niet haalbaar, ook omdat 

iedereen de handen vol heeft aan kwesties rond duurzame energie en de klimaatopgave. 

Maar de Omgevingswet als institutioneel wettelijk kader is écht achterhaald als het thema 

gezondheid niet in de preambule zou staan. Dat mag echt niet ontbreken”.  

Een gezond stedelijk leven voor iedereen 

“Voor mij als oud-GGD’er”, zegt Hetty, “is gezondheid geen nieuw thema”. Ze denkt terug 

aan de dak- en thuislozenopvang van vroeger. Ze hielp toen zwervers en junks in de 

Gebiedspraktijk Healthy Urban Living Utrecht  

Stad en regio Utrecht werken hard aan plannen die verbinding leggen tussen leefomgeving en gezondheid. 
Kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid vinden elkaar in de energieke samenleving van het gezond 
stedelijk leven, voor iedereen.  

De regio Utrecht groeit van 700.000 nu naar 1 miljoen inwoners rond 2030. Die groei wil Utrecht benutten 
door gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. De inwoners van Utrecht, de provincie, de 
Economic Board, de universiteit, de Jaarbeurs, ondernemers en andere organisaties werken actief aan 
gezonde verstedelijking. 

Landmaker is Hetty Linden. Zij is directeur volksgezondheid Utrecht, die publieke en private partijen verbindt 
dwars door de instituties heen. Ze heeft eerder gewerkt bij een GGD, bij de provincie Gelderland en bij het 
ministerie van Landbouw. Nu werkt ze al weer 16 jaar voor de gemeente Utrecht.  
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spelonken van Hoog-Catharijne. Die mensen zijn allemaal van bad, bed en brood voorzien en 

de helft heeft later gewoon een baan gevonden. Dat heeft haar gesterkt in het belang van 

preventie. Het voorkomen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen. Daarom is ze blij met  

de ruimte en het podium dat gezondheid nu krijgt. Gezondheid staat dichter bij de mensen 

dan een abstracte term zoals leefomgevingskwaliteit. “Het is een frame dat past bij deze tijd 

en zeker past bij deze stad en zeer actieve regio”. De reden dat het onderwerp gezondheid 

met stip stijgt is dat de verschillen in gezondheid in Utrecht groot zijn en door de politiek 

onacceptabel worden gevonden.  

De crux van de aanpak in Utrecht is dat het eigenaarschap van gezondheid bij de mensen zelf 

gelaten wordt. Dat wil zeggen: bij ieder individu, bij ouders, bij scholen, in de eigen 

omgeving, bij de sportverenigingen, bij de bevolking in de achterstandswijken. Daar hoef je 

als gemeente niet op te interveniëren, tenzij je als gemeente ziet dat er een groep mensen is 

waarbij dat eigenaarschap niet automatisch tot een goed ervaren gezondheid leidt. Dat er 

een groep mensen is die hulp kan en wil gebruiken. Dan investeert de gemeente in zaken die 

bewoners kan helpen om hun eigen doelstellingen te bereiken. Zo zijn er bijvoorbeeld 

gesprekstafels geweest (waar raadsleden aan hebben deelgenomen) over de tippelzone. 

Daar is met tippelaarsters het gesprek gevoerd en is met hen een gezamenlijk gedragen 

besluit genomen over wat voor hen waarde toevoegt.  

 “Samen maken we Utrecht”, zegt Hetty, “dat blijkt ook uit de talrijke stadsgesprekken die 

gevoerd worden waar iedereen kan meepraten en waar goed naar geluisterd wordt. Elke 

keer weer sta ik te kijken van de exceptioneel grote betrokkenheid van de Utrechters, dat 

heb je niet overal”. Misschien komt dat door de sociale signatuur van de stad. Zo’n 60% van 

de Utrechtse bevolking heeft een HBO-diploma of hogere opleiding. Na hun studie blijven 

velen in Utrecht hangen. “De mensen hier zijn geïnteresseerd in mensen omdat ze er hun 

werk van hebben gemaakt”, denkt Hetty. Als concreet voorbeeld noemt ze het belang van 

voldoende water drinken. Er zijn nu zo’n 50 watertappunten in de stad met gratis water. 

Regelmatig wordt een nieuw tappunt feestelijk geopend. De Utrechters zelf voelen zich de 

eigenaar. Dit eigenaarschap borgt gelijk het onderhoud. “Zowel het gemeentebestuur als de 

raad hebben groot vertrouwen in de mensen zelf om hun leven beter te maken”, zegt Hetty. 

Dat zie je ook op andere terreinen terug. Bijvoorbeeld als het gaat om mensenrechten, de 

omarming van transgenders, het lokale vluchtelingendebat en de omgang met nieuwkomers.  

 

Andere bestuurslagen en vakdisciplines omarmen gezond stedelijk leven 

Gezondheid blijkt een belangrijke graadmeter om de situatie van mensen te verbeteren. Dat 

slaat aan bij de mensen. En het slaat aan bij andere bestuurslagen en vrijwillige 

samenwerkingsarrangementen, zoals de U10 (zie www.utrecht10.nl). Een voorbeeld is het 

project Food Smart Cities. In dat project zijn het systeem en de talrijke initiatieven in de regio 

in kaart gebracht die te maken hebben met voedsel, catering, logistiek e.d. Dan blijkt dat de 

regio barst van de energie en initiatieven op dit terrein.  

Ook andere vakdisciplines in het gemeentehuis omarmen het thema gezondheid. Zo werken 

de verkeersmensen bijvoorbeeld aan een meer prominente rol voor de fiets en het lopen in 

de stad en anticipeert men op de rol van de elektrische auto. De planvoorbereiding gaat nog 
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verder. “In ontwerpend onderzoek kwamen we bijvoorbeeld tot een autoluw centrum met 

70% minder autoverkeer. Zo ver is nog geen enkele stad gegaan. Dat gaat onder de vlag van 

nieuwe mobiliteit en gezond gedrag en het levert meer rust, belevingswaarde, gezondheid 

en veiligheid op”. Fiets- en voetpaden worden breder en in diverse straten is de auto nu al te 

gast. Als de auto in de stad steeds meer een gast wordt, zullen automobilisten ander gedrag 

gaan vertonen. Een deel van hen stapt over op openbaar vervoer, pakt de fiets of gaat het 

laatste stuk lopen. Mogelijk zal ook een deel van de automobilisten de Ring opzoeken. 

Doordat automobilisten zich gaan ergeren als ze in de file komen wanneer ze door de stad 

heen willen rijden (en dat is – zegt ze eerlijk – ook haar eigen ervaring), gaan ze er vanzelf 

omheen. Samen met IenM wordt nu nagedacht over oplossingen voor die toegenomen 

verkeersdruk op de Ring. Het illustreert de noodzaak om tot hechtere samenwerking tussen 

de bestuurslagen te komen.  

Met gedeelde waarden stapsgewijs samen verder komen en leren 

Hoe je de combinatie van leefomgeving en gezondheid vervolgens aanpakt is een proces van 

jaren, waarbij de ambitie geleidelijk kan worden opgeschroefd op basis van geleerde lessen 

en ervaringen. Ideaal zou zijn als dit in schijven van 4 jaar bekrachtigd wordt. Utrecht loopt 

daar in voorop. Door het thema gezondheid in de wet de belangrijke plek te geven die het 

verdient (“gezondheid is immers de basis van ons bestaan”), kan het proces versneld 

worden. “En niet alleen de wet, maar ook de nieuwe nationale omgevingsvisie moet de 

waarden van gezondheid, zelfwerkzaamheid en veerkracht adopteren”, aldus Hetty. “De 

mensgerichte, waardengedreven insteek van Utrecht”, zegt ze, “gecombineerd met een 

netwerkgerichte overheid, waarbij ieder doet waar hij of zij goed in is, en elkaar helpt waar 

dat kan, is een effectievere aanpak dan de oude, technocratische en normgerichte aanpak”. 

Ze gelooft er heilig in, net zoals ze gelooft in zaken die dicht bij de mensen liggen, of men nu 

in de goot ligt of aan de top zit. “Het thema gezondheid resoneert sterk in de stad en 

motiveert direct en breed. Samen werken we in Utrecht aan een gezonde toekomst”.    
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Roel en André creëren nieuwe eilanden van zand, slib en klei  

Lelystad, 1 december 2016 

 

Een winderige dijk, een houten keet, het Markermeer in nevelen gehuld. Ideale 

omstandigheden voor een indringend gesprek met de twee belangrijke drijvende krachten 

achter Marker Wadden. Het is het meest tot de verbeelding sprekende Nederlandse 

landmaakproject van dit moment en omvat de aanleg van een serie eilanden in het 

Markermeer. Met de aanleg ontstaat nieuwe natuur en wordt door het invangen van de 

slibdeken op de bodem van het Markermeer ook de waterkwaliteit hersteld. We 

onderzoeken de drijfveren en geheimen van projectdirecteur Roel Posthoorn en zijn 

plaatsvervanger André Rijsdorp. Hoe kan het dat de natuureilanden in het Markermeer 

daadwerkelijk worden aangelegd? Er zijn immers zoveel redenen te bedenken waarom dit 

project nooit verder zou zijn gekomen dan de tekentafel.  

Gevraagd naar hun persoonlijke betrokkenheid blijkt al snel dat ze al hun hele werkzame 

leven zeer gedreven zijn om Nederland mooier en de natuur beter beleefbaar te maken voor 

mensen. Niet alleen als abstract gegeven, maar heel concreet. Alles willen ze weten van de 

techniek van natuurbouw, de ecosystemen, de samenstelling en ontstaansgeschiedenis van 

de grond. “Met Marker Wadden vertellen we veel verhalen die kenmerkend zijn voor 

Nederland. Het verhaal van het maken van land uit water, maar bijvoorbeeld ook het verhaal 

van onze grutto als nationale vogel. De vogel moet na zijn reis vanuit Afrika altijd eerst een 

paar dagen foerageren en omschakelen van vegetariër naar vleeseter. Dit doet de grutto 

altijd in een moeras. Pas daarna volgt het broeden in de weilanden. Dit cruciale moeras 

hopen wij voor hem te maken op Marker Wadden!”  

Gebiedspraktijk Marker Wadden  

Het Markermeer is in 1976 ontstaan na scheiding van het IJsselmeer door de aanleg van de Houtribdijk. Als 

gevolg van de indijking is het Markermeer volgelopen met slib, wat zorgt voor troebelheid en verstikking van 

het waterleven. In 2012 kwam de vereniging Natuurmonumenten met een plan om in het Markermeer een 

natuurgebied aan te leggen in de vorm van een aantal eilanden, die als wadden werden aangeduid. De term 

komt van ‘windwadden’ die in het Markermeer kunnen ontstaan door verschil in hoogte van de waterstand 

als gevolg van de richting en kracht van de wind. Het project Marker Wadden mikt op het creëren van een 

archipel van uiteindelijk 10.000 ha, waarvan een derde deel bestaat uit eilanden. Dat is een zevende van het 

Markermeer. Hiermee is het een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. De Marker 

Wadden zijn technisch lastig te realiseren omdat het Markermeer 4,5 meter diep is en de bodem een grote 

blubberpoel is. Dat is een groot verschil met het opspuiten van eilandjes in wateren met een zandbodem. 

Door Natuurmonumenten wordt samengewerkt met Rijkswaterstaat, het ministerie van IenM, het 

Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf en het ministerie van ELI.       

Roel Posthoorn (Natuurmonumenten) is projectdirecteur. André Rijsdorp (zelfstandige) is zijn 

plaatsvervanger. Roel is landmaker. 
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Ze durfden de klus aan omdat ze samen konden werken. Roel werkt voor 

Natuurmonumenten en André is zelfstandige. Vroeger waren ze jarenlang collega's bij 

Rijkswaterstaat. Sinds die tijd delen ze een zelfde manier van doen. Wat maakt dat dit 

project na een lange aanloopfase ook echt van de grond is gekomen? Ze hebben veel 

geleerd van de werkwijze bij de transformatie van de Noordwaard in de Biesbosch en van 

het eiland Tiengemeten. Daar werd de opgave veel breder aangevlogen dan alleen 

waterbeheer of natuurbehoud en er werd actief gezocht naar nieuwe mogelijke 

betekenissen van het gebied voor mensen. Eigenlijk kun je het succes van Marker Wadden 

terugvoeren op drie belangrijke innovatieve succesfactoren. Het innovatieve proces, de 

innovatieve techniek en de innovatie in regelgeving. Voor elk van deze aspecten geldt dat 

grenzen zijn verlegd en nog verder verlegd gaan worden.  

Iedereen vindt het leuk om aan Marker Wadden te werken  
De procesaanpak is wellicht wel het meest cruciaal. Een project als de Marker Wadden lukt 

niet alleen met een gezonde dosis kennis en ambitie. Gevraagd naar hun grootste frustratie 

van de afgelopen jaren is het antwoord eenduidig. “Er zijn zoveel mensen en instanties die 

precies kunnen uitleggen waarom het niet kan en nooit zal lukken. Er is namelijk de 

afgelopen decennia al 40 miljoen euro gespendeerd aan onderzoek en het maken van niet 

uitgevoerde plannen. Het was om moedeloos van te worden.” Een cruciale basis is volgens 

hen een positieve instelling. “Belangrijk is om er steeds vanuit te gaan dat het lukt. Ondanks 

dat mensen het een belachelijk idee vinden en dat het al jaren niet lukt om van planvorming 

naar uitvoering te komen in het IJsselmeer. Wees blijmoedig gedurende het hele proces. 

Slechts een opgewekte en positieve grondhouding maakt dat je zelf en je partners in het 

project blijven geloven. Iedereen vindt het nu leuk om aan de Marker Wadden te werken.”  

Daarnaast moet iedereen die meedoet beseffen dat het verbinden van verschillende 

belangen de enige manier is om verder te komen. Daarmee worden andere krachten in het 

proces losgemaakt. Door een bredere doelstelling dan natuurherstel lukt samenwerking met 

andere partners, zoals Rijkswaterstaat. “Neem hun belangen zeer serieus en eigen ze je 

toe. Bouw vanaf het begin aan een stevige basis van onderling vertrouwen.”  

Roel vertelt hoe hij tijdens bijeenkomsten met belanghebbenden steeds dieper doorvroeg 

naar de onderliggende drijfveren van tegenstanders. “Op een gegeven moment bleek dat 

aanwezigen gewoon dachten dat Natuurmonumenten niet te vertrouwen was. Dit hebben 

we heel serieus genomen. Uiteindelijk wisten we precies wat er voor deze mensen nodig 

was om Natuurmonumenten wel te kunnen vertrouwen.” Een bekrachtiging van het feit dat 

dit gelukt is, kun je herkennen aan de taakverdeling. Roel Posthoorn is vanuit 

Natuurmonumenten aangesteld als projectdirecteur en leidt het consortium waar 

Rijkswaterstaat onderdeel van is. Dat is opvallend omdat Rijkswaterstaat gewend is in dit 

soort projecten altijd zelf de regie te voeren.  

Daarnaast hielp het erg dat Natuurmonumenten via het Droomfonds van de Nationale 

Postcode Loterij in 2012 voor één jaar 15 miljoen euro toegewezen kreeg voor realisatie. Ze 

gebruikten dit geld als vliegwiel om toezeggingen te krijgen van overheden voor minstens 

een verdrievoudiging. Als dat niet zou lukken, zouden ze het geld moeten teruggeven. 

Hoewel het kabinet Rutte 1 net gevallen was en de provincies bang waren dat rijksbijdragen 
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ten koste van hun begrotingen zou gaan, is het op de valreep toch gelukt de financiële 

toezeggingen te krijgen. Niet vaak heeft een private partij op zo’n wijze het verschil gemaakt. 

Innovatie mag nooit een luxe zijn, maar moet slimmer en goedkoper blijken! 

Een tweede basis voor succes zijn de technologische innovaties die zijn uitgevoerd. André is 

er duidelijk over. “De enige manier om van de Marker Wadden een succes te  maken was om 

alle bestaande technische conventies omver te werpen. We moesten 10 keer meer hectares 

kunnen maken voor hetzelfde geld, anders wilde ik er niet eens aan beginnen!” Dit bleek, 

tegen alle heersende opvattingen in, mogelijk door de klei uit de te graven slibgeul en 

zandwinput hydraulisch in plaats van mechanisch te verplaatsen. Een ‘cutter’ hakt de klei en 

mengt deze met water, waarna het mengsel vervoerd kan worden door pijpleidingen naar 

de plek waar de eilanden gemaakt worden. Dit is veel goedkoper dan de traditionele, 

mechanische manier waarbij de klei hap voor hap moet worden opgeschept met een 

hijskraan.    

André legt uit: “Ik wist dat we het nooit mechanisch konden gaan doen als we Marker 

Wadden echt wilden gaan maken. De methode met grijpers blijft onbetaalbaar bij 

opschaling. Cruciaal was om de kostprijs per hectare dramatisch omlaag brengen. 

Kostenreductie gaat om het minimaliseren van de handelingen waar mensen en diesel voor 

nodig zijn. De angst was dat bij hydraulische verplaatsing het hele dunne slib niet zou 

neerslaan. Dit bleek gelukkig toch te lukken.” Wanneer de gegraven geul er eenmaal ligt kan 

de tweede technologische innovatie beginnen: ‘building with nature’. Wind en golven leiden 

het bodemslib van het Markermeer via de geul met afschot tot vlakbij het eiland. “De mens 

hoeft het alleen nog maar over de dijk te pompen. Laat de natuur het zware werk doen!” Zo 

kan het proces van landmaken op termijn wellicht eenvoudig worden voortgezet.  

Het wenkend perspectief voor beide heren is dat door deze innovaties de waterbeheerders 

uiteindelijk financieel bij willen dragen om nieuwe natuureilanden aan te laten leggen. Waar 

je het eerste eiland legt is cruciaal. Bewust is gekozen om te beginnen met het verste en 

diepste eiland. Het moeilijkste was daarmee achter de rug. De komende jaren wordt het 

alleen maar makkelijker. De werkzaamheden zijn dan dichter bij de Houtribdijk en in de 

luwte van het eerste eiland.  

Ook voor de economie zijn de Marker Wadden zo een belangrijke impuls. ‘Bouwen met slib’ 

is een innovatieve techniek die over de hele wereld toepasbaar is. Daarnaast spelen er  

innovaties rond het zandig versterken van de Houtribdijk en het samen met een 

netbeheerder op de eilanden creëren van het eerste publieke elektriciteitsnet 'off the 

grid'. “Innovatie mag nooit een luxe zijn maar moet slimmer en goedkoper blijken!”  

Biedt experimenteerruimte binnen heldere hoofdkeuzes voor het IJsselmeergebied 

Een derde succesfactor is het zoeken van passende en tegelijk creatieve manieren om met 

beleidsvisies en regelgeving om te gaan. Het realiseren van zowel natuur als 

recreatiemogelijkheden en het verbeteren van de waterkwaliteit door land te maken stuit op 

spanning in regelgeving. Zowel voor provincies als voor Brussel bleek cofinanciering lastig. 

Hoe is het daarnaast bijvoorbeeld juridisch mogelijk om een kleine nederzetting op de 

Marker Wadden te maken? Denk vooral niet dat zij op de Marker Wadden alleen vogels en 
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insecten de ruimte willen geven. “Juist het multifunctionele gebruik van de eilanden is 

cruciaal voor het draagvlak en daarmee voor de kansrijkheid van de eilanden”, zegt Roel. Het 

gaat er om de opgave te verbreden en de diverse belangen te verbinden.  

“We hebben planologische experimenteerruimte nodig voor het realiseren van functies zoals 

een onderzoekslab, een passantenhaven met een gebouwtje voor de havenmeester, een 

plek voor de vogelwachter, een atelier voor een artist in residence en wellicht zelfs 

kleinschalige verblijfsrecreatie met eco-lodges. De verblijfsrecreatie is planologisch gezien 

het meest spannend, want het Barro staat in de weg!” Roel dringt er bij Rijk en provincies op 

aan om heldere keuzes te maken voor het IJsselmeergebied, waar deze overheden ook op 

aanspreekbaar zijn. “Den Haag moet samen met de provincies het profiel van de regio helder 

neerzetten! Ten oosten van de denkbeeldige as Enkhuizen-Almere moet het beleid 

ontwikkelingsgericht zijn. Ten westen van deze as juist terughoudend. Niet overal zou je een 

archipel moeten willen hebben. Maak duidelijk dat de aandacht de komende decennia 

gefocust wordt op Marker Wadden en laat dit neerslaan in de Nationale Omgevingsvisie en 

de regionale gebiedsagenda’s”. 

Gevraagd naar onverwachte inzichten vertellen Roel en André verrast te zijn dat het project 

zoveel energie geeft aan deelnemende partijen en dat zoveel mensen positief gereageerd 

hebben. Het nieuwe en opbouwende karakter zorgt er voor dat partners bereid zijn om mee 

te denken. Ook hadden ze zich niet voldoende gerealiseerd hoe oer-Hollands nieuw land 

maken eigenlijk is. Het raakt kennelijk de culturele ziel van Nederland. Ook het beeld van 

een eiland is extreem sterk. Een eiland is letterlijk los van de bestaande wereld. Het blijkt 

een ijzersterke metafoor die het schijnbaar onmogelijke mogelijk maakt. En daar zijn ze best 

trots op: dat het gekozen proces werkt, dat de innovatieve technieken werken en dat ze 

door het te doen overtuigend bewijs kunnen leveren.   
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Jeanet en de transitie samengevat op een placemat 

Schiphol, 19 januari 2017 

 

We spreken Jeanet van Antwerpen en collega Frans van der Beek (sinds juni 2016 bij SADC) 

in gebouw The Outlook op Schiphol. Een passende naam voor hun werkplek. Op tafel ligt 

de visie en strategie van SADC in de vorm van een groot formaat placemat. In taal en 

pictogrammen maakt deze placemat de vanzelfsprekendheid van de transitie naar een 

circulaire economie helder en wordt – wezenlijk in hun benadering – een tip van de sluier 

opgelicht als het gaat om het intern-organisatorische model, de competenties en de 

learning agility van de werknemers van het bedrijf. Zo’n transitie wordt namelijk in 

belangrijke mate gemaakt door de manier waarop mensen in hun werk staan, is hun 

overtuiging. Door te leren van elkaar en door ruimte en verantwoordelijkheid te leggen bij 

de medewerkers zelf. “Het team is de basis”, zegt Jeanet, “en wat mij (naast mijn vak) 

vooral drijft is om mensen te laten groeien in een organisatie”.   

 

Circulaire economie is geen rocket science. “Het gaat er om dat je economische groei 

stimuleert op zo’n manier dat je tegelijkertijd de leefkwaliteit verhoogt en niks beschadigt”. 

Dat levert meervoudige waarde op. Jeanet is van huis uit economisch geograaf en zeer 

geïnteresseerd in menselijk gedrag, economie en hoe dat de ruimte beïnvloedt. Ze heeft ook 

vervoerseconomie, regionale economie en beleid&management gestudeerd. Als rode draad 

door haar leven loopt de combinatie van vakinhoud en organiseren. Na haar komst bij SADC 

is Jeanet al vrij snel samen met alle medewerkers begonnen met het precies benoemen van 

de visie van het bedrijf vanuit de overtuiging dat ze midden in een transitie naar een 

circulaire economie zitten. Dat was voor het eerst dat iedereen daarbij betrokken werd. Het 

Circulaire werkmilieus  

Dertig jaar geleden is Schiphol Group de Schiphol Area Development Company (SADC NV) opgericht. De 

gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, de provincie Noord-Holland zijn de gelijkwaardige 

aandeelhouders. De Commissie Van der Zwan adviseerde toen dat het beter was om ter ondersteuning van 

Mainport Schiphol te gaan samenwerken in de aanbieding van bedrijventerreinen dan elkaar te 

beconcurreren. Sindsdien is het doel van SADC om in de regio hoogwaardige werkmilieus te realiseren (en 

dus ook meer arbeidsplaatsen). In de afgelopen jaren is de focus van SADC meer en meer komen te liggen op 

de transitie naar een circulaire a economie. Dat wil zeggen dat de werkmilieus ontwikkeld worden op basis 

van de gedachte dat producten en materialen worden hergebruikt, afval als grondstof dient en kringlopen 

van water en energie worden gesloten. Deze andere manier van produceren, vervoeren en consumeren is 

onvermijdelijk om de metropoolregio leefbaar, gezond en attractief te houden. Voor The Valley (onderdeel 

van Schiphol Trade Park) is het allereerste circulaire inrichtingsplan ter wereld gemaakt. De techniek is geen 

werkelijk beletsel, gedragsverandering is de sleutel.  

Jeanet van Antwerpen is sinds mei 2015 directeur van SADC en samen met haar team de landmaker van 

circulaire werkmilieus.  
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was even wennen. De medewerkers vonden het belangrijk om meer houvast te krijgen in 

waarom ze dingen doen. Hoe bedrijven tegenwoordig (willen) functioneren en in een 

circulair ecosysteem samenwerken, heeft grote invloed op de werkmilieus die je aanbiedt. 

Dat wil SADC snappen, daar wil SADC op inspelen en het liefst wil SADC daarin voorop lopen, 

wetende dat in deze regio (die de hoogste grondprijzen van Nederland kent) topbedrijven 

zich alleen willen vestigen als er ook een topproduct qua vestigingsmilieu is.  

Intern vereist dat van SADC een open cultuur, een platte structuur en een professionele 

houding en gedrag van mensen binnen de organisatie: zelfstandig, leergierig, gericht op 

kennisdelen (er is gestart met een SADC Academie!), goed kunnen samenwerken en durven 

te veranderen, omdat de weg naar een circulaire economie niet kant en klaar uitgestippeld 

is. Voor Frans was dat de aanleiding om vorig jaar te solliciteren bij SADC. Hij heeft wel veel 

ervaring met gebiedsontwikkeling, maar zag zelden bedrijven die daadwerkelijk de stap 

durven te zetten om de transitie naar een circulaire economie te verbinden met het eigen 

organisatiemodel, zoals SADC doet. 

Start de transitie daar waar je de grootste invloed hebt en sorteer voor op opschaling 

Hoe staat het inmiddels met het toepassen van de circulaire principes bij SADC? Op de 

placemat worden vijf cirkels van invloed beschreven: de eigen praktijk, het gebied, het 

gebouw, de bedrijven en de hogere schaalniveaus van nationale en regionale condities. 

Omdat Jeanet een pragmatische dromer is, is begonnen met de cirkels waar SADC de 

grootste invloed heeft, i.c. dat van de eigen bedrijfsvoering en de gebiedsontwikkeling.  

Inmiddels gaat het in de eigen bedrijfsvoering best wel goed. Voor de bedrijfsvoering is het 

principe van ‘practice what you preach’ omarmd. Voorbeelden zijn de boeren die op SADC-

gronden, die nog niet als werkmilieu ontwikkeld worden, bamboe telen voor biobased 

plastics en olifantsgras, waar papier en biobased bankjes van worden gemaakt, die SADC 

gebruikt.  

Ook op gebiedsniveau lukt het steeds beter om kringlopen te sluiten en hernieuwbare 

energie te gebruiken. Er zijn nu al vier circulaire inrichtingsplannen gemaakt. Dat kost iets 

meer tijd en je moet op een andere manier het ontwerpteam aansturen. Groen is 

bijvoorbeeld niet alleen leuk om te zien, maar het zuivert ook de lucht en de bodem en het 

terrein moet zodanig zijn ingericht dat het ook eenvoudig als biomassa is te oogsten. Dat 

betekent dat ook opdrachtnemers die andere bril op moeten zetten.  

Minder invloed heeft SADC op de circulariteit van gebouwen, bedrijven en met name wet- 

en regelgeving. “Wil je in deze regio écht de transitie maken naar een circulaire economie, 

dan is er meer nodig dan dat SADC circulaire inrichtingsplannen maakt en circulair 

aanbesteedt”, zegt Jeanet, “het vereist een doorbraak in houding en gedrag bij bedrijven en 

in systemen en processen van de overheid, zoals de aanpassing van goedkeuringstrajecten 

en -criteria voor circulaire bestemmingsplannen”. Maar voor een dergelijke opschaling heeft 

ze zelf onvoldoende mensen en middelen. “Eigenlijk is incrementele innovatie daarvoor 

onvoldoende, je hebt dan disruptieve innovatie nodig. Dat vereist een vehikel met 

cofinanciering door Rijk en provincie, waardoor versnelling en facilitering gerealiseerd 

kunnen worden”. Als voorbeeld noemt ze de organisatie Brightlands in Limburg, waar drie 
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zelfstandige campussen onder vallen (Campus Chemelot, Health Campus Maastricht en 

Venlo biobased campus). In die organisatie zitten experts, geld van de provincie en venture 

capital (“geduldig kapitaal”). Dat heeft haar geïnspireerd tot het nadenken over een nieuwe 

publiek-private samenwerking, die dit zou kunnen oppakken. Daarvoor is financiële support 

van de ministeries van IenM en EZ nodig, passend binnen een nieuw, circulair-economisch 

mainportbeleid voor de Metropoolregio Amsterdam en een perspectief voor Schiphol als 

Airportcity. Wat betreft de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in de regio, 

dat gaat SADC nu doen op een vraaggerichte CE-manier in pilots met gemeenten.  

Een circulaire economie past goed bij onze cultuur 

De grootste uitdaging voor de transitie naar een circulaire economie is de verandering van 

taal en cultuur. Op de eerste plaats moeten we niet meer in oud-jargon praten. Termen 

zoals ‘sluitende businesscase’ en ‘go/no go beslissing’ zouden verboden moeten zijn. 

Innovatie is per definitie een sprong in het onbekende (dus ‘sluitend’ is onmogelijk) en go/no 

go is onzin, want de transitie is al aan de gang en is nooit af. “Als overheid moet je juist 

kijken waar het versneld kan worden, waar je kunt faciliteren en waar je het ook zelf kan 

toepassen, zoals bij inkoop, gebouwen, processen en regelsystemen”, zegt Jeanet. 

“Bovendien moet je als overheid niet vastleggen wat je wilt dat gebeurt, maar wat je wilt dat 

niet gebeurt”. Het verlaten van de hokjesgeest is hierbij misschien wel een van de grootste 

uitdagingen. Gek genoeg lijken de principes van circulaire economie wel goed aan te sluiten 

bij onze spreekwoordelijke calvinistische zuinigheid. Zijn we allemaal niet opgevoed met het 

gebod om niets te verspillen? Het is immers ook pas van zeer recente datum dat we naar 

verhouding zo rijk zijn, veel spullen kopen en gemakkelijk dingen weer weggooien. En 

misschien passen de principes van circulaire economie ook wel heel goed bij de relatief 

kleinschalige steden in ons land, waar de wil tot samenwerken en samen dingen willen doen 

(“naoberschap”) relatief groter is dan in wereldsteden.  

Neem tijd voor (zelf)reflectie 

Het grote verschil met de rol bij haar vorige bedrijf Inbo, is dat ze nu geen adviseur maar 

speler op het speelveld is geworden. Nu kan ze zelf beslissingen nemen. Ze weet dat ze  

moet loslaten om dingen in haar eentje te doen en ze weet ook dat ze het meest voor de 

organisatie kan betekenen als ze de rust heeft. Het hoofd leeg, een post-vakantiegevoel, niet 

meegaan in de waan van de dag, blijven nadenken en bijsturen. Op maandag heeft ze nooit 

afspraken. Dan heeft ze ruimte om creatief te zijn en te focussen. Ze ziet de placemat als 

haar belangrijkste erfstuk. Dat is iets dat er dagelijks ligt, dat iedereen kent, dat leuk is, dat je 

onthoudt en dat in elke vergaderzaal in dit kantoorgebouw een vaste plek op tafel heeft.  

Het biedt letterlijk houvast: waarom doen we dit, waar dragen we aan bij? Toen Jeanet voor 

aanvang van het gesprek dit zaaltje, waar wij al zaten, binnen kwam en ons een hand gaf, zei 

ze meteen dat ze iets miste. Wij hadden de tafel opgeruimd en per ongeluk de placemat met 

de visie en strategie van SADC op de grond tegen de muur gezet! 
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Anne en Isis op weg met Wise Cities 
 

Eindhoven, 23 februari 2017 

 
We ontmoeten Anne van Strien en haar kompaan Isis Boot in de studio van Isis op de 

vierde verdieping van het Klokgebouw, een voormalig Philipspand op bedrijventerrein 

Strijp-S. Ze onderzoeken de weg naar Wise City, een stad die sociaal is, ecologisch 

waardevol en economisch circulair. Hun reis voert hen langs een spoor van stapstenen. 

Eerst was er de Summer School in een Eindhovense wijk met Russische studenten, daarna 

de publicatie hierover met een analyse van de resultaten en nu wachten Anne en Isis op de 

gunning van de gemeente om het concept in praktijk te brengen in het centrum van 

Eindhoven. De stappen daarna zijn nog ongewis, wellicht dat Leeuwarden in 2018 een 

mooie nieuwe springplank kan zijn.   

 

Centraal in de holistische benadering van Anne en Isis staat dat ze vanuit het begrijpen van 

de sociale kant van stadsontwikkeling vervolgens hele leefomgevingen willen maken. 

Daarvoor is het nodig om verschillende disciplines, verschillende modellen, verschillende 

talen en verschillende typen mensen met elkaar te verbinden. Het Wise City-traject creëert 

een opening voor het gesprek over drie essentiële pijlers van de stad, namelijk de sociale, 

ecologische en economische waarden. Dat vergt een continue dialoog tussen theorie en 

praktijk, veel reflectie en een voortdurende persoonlijke intervisie.   

 

Van Summer School naar guerrilla-stadsontwikkeling 

“We zijn begonnen met het organiseren van een Summer School van drie weken voor 

voornamelijk Russische studenten om te zien hoe buitenlandse studenten de wijk in een 

paar weken kunnen leren begrijpen. Educatief gaat het om het toegankelijk maken van de 

methodieken van social design voor architectuurstudenten en studenten stedenbouw”. De 

locatie is de wijk Doornakkers in Eindhoven, een voormalige krachtwijk. De studenten 

ontwikkelden scenario’s hoe synergie gecreëerd kan worden tussen demografische 

ontwikkelingen (vergrijzing), circulaire economie en wilde natuur. Hun verbeelding is onder 

andere geprikkeld door inspirerende gastsprekers.  

 

Anne: “Een van de grootste uitdagingen is om via het programma van de Summer School 

stap voor stap te komen tot synergie tussen de pijlers en de scenario’s, die passen bij de 

Gebiedspraktijk Wise City 
Anne van Strien en Isis Boot zijn beide Social Designers en sociaal geografen, afgestudeerd aan de Design 
Academy Eindhoven (Afdeling Man and Public Space) en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze werken op de 
kruising tussen design en wetenschap en zijn actief op zoek naar nieuwe verbindingen tussen beide velden. 
Als ontwerper/onderzoeker zijn ze zeer geïnteresseerd en betrokken bij transities in stedelijke omgevingen. 
Samen initieerden ze Wise City als een lerend netwerk dat zich richt op het verbreden van het debat over de 
toekomst van de duurzame stad. Het netwerk werkt stap voor stap aan het samen met betrokken partners 
creëren van een stad waarin synergie ontstaat tussen een circulaire economie, een sociaal klimaat en 
ecologisch waardevolle natuur.  
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context van Doornakkers. Een effectief hulpmiddel is een door ons ontwikkeld kaartspel, dat 

de deelnemers uitnodigt om waarden, acties, contexten en hulpbronnen voor de stad te 

benoemen en te combineren. Op die wijze ontstaan verrassende cirkels tussen domeinen en 

inzichten over hoe de wijk zich zou kunnen ontwikkelen. Bepaalde onderdelen worden 

vervolgens ter plekke uitgevoerd, zodat er nog meer verbinding met de buurt ontstaat.”  
 

Zo maken de studenten van de Summer School een tuin in een saai stuk openbare ruimte 

van Doornakkers door er wilde planten te planten. “We ontdekken dat bewoners de 

openbare ruimte eigenlijk maar saai en doods vinden, terwijl er een stukje verder achter een 

hek op braakliggende grond bijzondere en medicinale planten groeien”. Deze ‘guerrilla 

stadsontwikkeling’, zoals zij dat noemen, zorgt voor veel respons vanuit de wijk. Zo 

herkennen een aantal Turkse buurtbewoners de planten en spreekt het concept moestuin 

hen aan. De gesprekken werken verbindend. Ze ontdekken ook de procedurele ruimte die de 

gemeente biedt om zelf moestuinen te starten. “Het gesprek komt op gang en wordt 

tastbaar. Het is een mooie eyeopener om de planten te transplanteren van bio divers, 

braakliggend land naar een arm grasveld. We ontdekken ook dat het beheer van het gras 

duurder is dan het beheer van ons ontwerp door buurtbewoners”. En de studenten 

ontdekken de kracht van het ontwerpen buiten de lijntjes van het plangebied. Ze denken na 

over het onderhoud en over de kwaliteiten van de planten die al in de wijk voorkomen. “Dit 

alles was het gevolg van de presentaties van de gastsprekers. Dat leidde onder andere tot 

het initiatief om eetbare planten te gaan zoeken in de wijk, ze te bereiden en ze aan gedekte 

tafels op de stoep samen met geïnteresseerde en gealarmeerde buurtbewoners op te eten”. 

Zo creëren ze meerdere laagdrempelige strategieën om de bewoners te triggeren anders 

naar hun wijk en het gebruik van de openbare ruimte te kijken.  

 

Stadsmakers moeten domein overstijgend kunnen denken 

De volgende stap is de reflectie op deze Summer School. Resultaat is een publicatie in het 

boekje ‘ Making cities. Visions for an urban future’, uitgegeven door Eurocities, een netwerk 

van grote Europese steden (www.eurocities.eu/eurocities/30visionsforcities). In het artikel 

“How to become a wise city, the first steps at reinventing Eindhoven from within” leggen 

Anne en Isis een aantal cruciale randvoorwaarden voor succes bloot.  

 

Allereerst is het van groot belang dat stadsmakers domein overstijgend kunnen denken. 

Anne legt uit: “Het blijkt lastig om iedereen zich gehoord te laten voelen, om iedereen zijn 

eigen expertise in het proces te kunnen laten inbrengen. Alle deelnemers starten met eigen 

verwachtingen”. Zo zouden bijvoorbeeld de ontwerpende studies zich actief moeten inlaten 

met de sociale vakgebieden. Hoe dit domein overstijgend werken er in praktijk uitziet, is met 

geen simpele formule op te lepelen. Daar is voortgezet onderzoek voor nodig. Anne en Isis 

hebben deze manier van werken zelf ontwikkeld door met elkaar te reflecteren over de 

waarden van beide domeinen tijdens hun dagelijkse reis tussen de wetenschappelijke 

wereld in Nijmegen en de praktijkwereld in Eindhoven. De Summer School laat in ieder geval 

zien dat uit het verbinden van de diverse bijdragen van de gastsprekers en thema’s nieuwe 

inzichten ontstaan.  



34 
 

Een tweede belangrijke les is dat de ontwerper in wisselwerking met de buurt aan de slag 

moet gaan. De mensen in de buurt zijn de probleemeigenaar. De ontwerper moet niet voor 

de buurt, maar mét de buurt ontwerpen. De ontwerper faciliteert en creëert het contact. 

Omdat zij niet alleen ontwerper zijn, maar ook sociale wetenschapper begrijpen Isis en Anne 

de vele (vak)talen, kunnen ze de waarden concreet maken en kunnen zij de rol pakken van 

verbinder. “Helaas”, zeggen zij, “is dit geen vaardigheid die je leert op de designopleiding en 

die dus maar weinig ontwerpers bezitten”. Het zou mooi zijn wanneer designopleidingen 

toekomstige ontwerpers nog beter voorbereiden op deze maatschappelijk verbindende taak. 

 

Geen gebouw maar een leefomgeving maken 

De volgende stap van Wise City begint met een vraag van projectontwikkelaar Reinier van 

Abbe en architect Arie van Rangelrooy. De vraag is of ze willen meedoen met het 

ontwikkelen van een rommelige zone in de Deken van Somerenstraat in Eindhoven. Er is snel 

een klik tussen de vier wanneer ze ontdekken dat er synergie ontstaat tussen hun 

expertisevelden en waarden. De inzet van hen als consortium is om samen met betrokkenen 

er voor te zorgen dat toekomstige bewoners zich niet alleen thuis gaan voelen in het gebied, 

maar ook verantwoordelijkheid gaan nemen voor het op meerdere manieren duurzaam 

functioneren ervan. Hun inzending E.den heeft daarom de toepasselijke ondertitel “geen 

gebouw maar een leefomgeving” meegekregen. Hun aanbieding aan de gemeente focust 

vooral op het proces om samen met betrokken partijen de leefomgeving te gaan 

ontwikkelen. De Wise City pijlers van circulaire economie, sociaal (meerdere doelgroepen en 

generaties bij elkaar) en ecologisch komen in hun voorstel op meerdere manieren terug. Dat 

blijkt overeen te komen met de basisprincipes techniek, design en kennis uit de 

binnenstadsvisie van Eindhoven.  

 

In hun voorstel aan de gemeente gaat hun aandacht sterk uit naar hoe mensen met elkaar 

kunnen samenleven, meer dan naar het technische proces van het bouwen. Al in de 

initiatieffase van het plan zijn randvoorwaarden bedacht die ruimte geven aan een scala van 

sociale, ecologische en economische activiteiten en initiatieven van de nieuwe bewoners. 

Daarmee is dit gebied eigenlijk een Living Lab geworden. Wat kan bijvoorbeeld de betekenis 

worden van de ligging van een begraafplaats naast een school? Kunnen de schoolkinderen in 

de kas op het dak les krijgen van TU docenten over de meest recente duurzame innovaties? 

Wat is er voor nodig om ouderen te laten gymmen in de gymzaal van school? Wie 

onderhoudt de moestuinen en hoe kunnen minder fitte bewoners ook aandelen in de oogst 

verwerven? “Het gaat erom dat de bewoners samen met de gemeente, de 

woningbouwcoöperatie, de school en bedrijven zich zodanig organiseren dat de diverse 

voorzieningen draaien en in stand gehouden worden. Zoals het beheer van daktuinen met 

buurttuintjes of het volgen van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.” De 

groene daken dienen ook voor de buurt en de kinderen van de basisschool toegankelijk te 

zijn. Daartoe is het ontwerp verrijkt met een route over de daken en een publiek-privaat 

trappenhuis dat om elkaar heen draait. 

 

Is de toekomst aan de ontwikkelaar als community builder? 
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Doordat het idee van Wise City nu verder gaat in een traditionele aanbesteding ontstaat er 

een interessante spanning tussen hun voorstel voor de tender (en de doorrekening van de 

businesscases) en vrije ruimte, die nodig is voor het eigenaarschap van de bewoners. Zijn we 

hier getuige van de geboorte van een soort sociaal DBFM-contract? Zou dit kunnen werken 

voor het bouwen van leefgemeenschappen waarbij de ontwikkelaar zich ontpopt als 

duurzame community builder? “Nu is deze ontwikkeling nog nergens contractueel geregeld”, 

zegt Isis, “en wat ons betreft zou dit wel degelijk de toekomst kunnen zijn. We bouwen 

immers geen gebouw maar een leefomgeving!”  
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Gerard tilt cocreatie op naar gebiedsniveau 
 

Scherpenzeel, 20 december 2016 

 

Gebiedcoöperatie O-gen is gevestigd in Huize Scherpenzeel in het centrum van de 

gemeente Scherpenzeel. Ooit zat in dit prachtige pand het gemeentehuis. Directeur Gerard 

van Santen ontvangt ons in de voormalige burgemeesterskamer. Naast Gerard en wijzelf 

neemt ook Hans Leeflang deel aan het gesprek, puur uit belangstelling. De liefde voor het 

vak heeft Gerard vanuit de Hoekse Waard hier gebracht. Zijn opdracht is om de 

gebiedscoöperatie O-gen, die pas drie jaar als vorm van publiek-private samenwerking 

bestaat, op te tillen van projectsuccessen naar werkelijke cocreatie op gebiedsniveau. Hij 

zou graag zien dat de vonken er van af spatten.  

“Op de keper beschouwd”, zegt Gerard, “doet de gebiedcoöperatie beleidsinhoudelijk 

misschien niet zoveel anders dan wat er qua plattelandsontwikkeling in de rest van 

Nederland gebeurt. We doen wat voor elke deelnemer net nieuw genoeg is voor de 

ontwikkeling van het gebied. De innovatie zit ‘m vooral in de praktijk hoe de 

uitvoeringskracht wordt georganiseerd”. De leden zelf willen dingen voor elkaar krijgen 

vanuit de basisgedachte dat het gebied letterlijk van hen zelf is. Vroeger maakte de overheid 

plannen en ging daarvoor draagvlak zoeken. Die tijd is voorbij. Nu wordt vanuit het gebied 

de visie en uitvoeringskracht georganiseerd. Een mooi voorbeeld is het project Groene 

Daken, getrokken door drie enthousiaste ondernemers met goede ideeën. O-gen is voor hen 

de intermediair die publiek en privaat verbindt. De uitdaging aan publieke partijen is om 

mee te doen vanuit de dialoog en niet vanuit de machtspositie.  

Hoe werkt dat nu in de praktijk? O-gen voert projecten uit, dekt risico’s af en ontwikkelt 

gebiedsvisies die de gemeentes of provincies zelf niet meer kunnen waarmaken. Steeds 

vaker zijn dat grensoverschrijdende vraagstukken. Hij merkt dat publieke partijen maar 

moeilijk zaken kunnen loslaten en bevoegdheden niet overdragen. Zo is de Agenda Vitaal 

Platteland van de provincie wel een heel stoer document, maar in de praktijk durft de 

Gebiedscoöperatie O-gen  

Gebiedcoöperatie O-gen is opgericht in januari 2014. De coöperatie komt voort uit de Stichting Vernieuwing 

Gelderse Vallei. Op dit moment omvat de coöperatie behalve de Gelderse Vallei ook het gebied van de 

Kromme Rijnstreek, Heuvelrug en Eemland. Er zijn inmiddels 275 leden: 30 publieke partners (gemeenten en 

waterschappen), 30 tot 40 organisaties uit het maatschappelijk middenveld en de rest (het merendeel!) is 

inwoner of ondernemer. Aanvankelijk vond men de naam O-gen een beetje raar, maar toch is die naam 

blijven hangen en uiteindelijk met veel enthousiasme gekozen. De O staat voor zuurstof of nieuw leven. Gen 

staat voor genetisch, met respect voor het gebiedsDNA en het verleden. De leden van de coöperatie zijn óók 

de ogen van het gebied. Toen de naam er eenmaal was, bleek de vorming van de corporatie een fluitje van 

een cent. De naam werkte als katalysator. 

Gerard van Santen is landmaker en directeur van O-gen.  
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provincie nauwelijks de verantwoordelijkheid en middelen aan O-gen te geven om de 

uitvoering ter hand te nemen. Zo mag O-gen wel grondtransacties voorbereiden, maar blijft 

de toestemming van de gedeputeerde nodig. Dat is een persoonlijke keuze van bestuurders, 

die liever boven de partijen blijven staan. Daar vraagt de huidige samenleving echter niet 

meer om. Die wil een overheid die als één der partijen actief deelneemt aan het proces en 

ook het eigen belang laat meewegen in het totaal in plaats van de machtspositie te 

koesteren. Zijn ervaring is dat overheden vaak nog ten onrechte denken dat hij met zijn 

eigen belang bezig is om O-gen groot te maken. Daar gaat het hem helemaal niet om en 

wordt in het gebied ook niet als ambitie gezien. Eigenaarschap en betrokkenheid zijn veel 

belangrijker. Zo worden er regelmatig projecten gestart, die vanuit de ondernemers en 

inwoners zelf komen, zoals het project Vallei Boert Bewust. Dat gaat over een eenvoudige 

bedrijfscertificering als hulpmiddel voor ondernemers om aan de burger te vertellen hoe zij 

op hun bedrijf werken aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Dat project illustreert dat de urgentie en ambitie gevoeld wordt bij de eigen partners en dat 

de maatschappelijke vragen (en niet de instituties) centraal staan. 

Breng de mensen in hun naaste zone van ontwikkeling 

“Landmaken”, zegt Gerard,” is beleid maken dat aansluit op de volgende stap die mensen 

kunnen maken. Ik breng daartoe mensen in hun naaste zone van ontwikkeling. Dat is een 

organische werkwijze, stap voor stap”. Beleidskennis kan daarbij helpen. Niet om daarmee 

inwoners en ondernemers klein te houden en ze te vertellen wat goed voor hen is, maar om 

samen te kijken naar de stip op de horizon. “De mensen hier in het gebied denken ook heus 

wel verder dan hun neus lang is”, zegt Gerard, “ze denken zelf ook echt wel na over de 

toekomst en over het regionale belang”. Als voorbeeld noemt hij een actie rond 

breedbandinternet. Enkele bevlogen ondernemers zijn enthousiast om dat zelf uit te gaan 

rollen. De ondernemersvereniging staat achter hun plan, het benodigde geld denken zij wel 

voor elkaar te kunnen boksen en bovendien denken zij een gedifferentieerd aanbod te 

kunnen regelen (terwijl een marktpartij meestal maar 1 smaak aanbiedt). Zo’n actie vindt hij 

prachtig. Dat is de kracht van ondernemers die de wereld beter willen maken en 

tegelijkertijd snappen dat het ook een haalbare businesscase moet zijn. Naast business gaat 

dat overigens ook ‘gewoon’ over de blijheid van mensen, het wauw-gevoel dat een initiatief 

lukt en de volgende stap in de ontwikkeling van het gebied is gemaakt.  

Een gebiedsraad als vorm van democratische legitimatie 

Regelmatig wordt Gerard geconfronteerd met de stelling dat O-gen de democratie zou 

ondergraven of opnieuw in een andere gedaante zou uitvinden. Ook zou de democratische 

legitimatie gering zijn. Hij ziet inderdaad overheden onzeker worden vanwege de 

gebiedscoöperatieve werkwijze. Maar tegenover het eigen belang van de wethouder of 

gedeputeerde (waarbij al te vaak onduidelijk is of de liefde voor de professie of het grote 

doel hen drijft, de eigen herkiesbaarheid of volgende carrierestap) plaatst hij de gebiedsraad 

van O-gen die - met o.a. binnenkort een nieuw huishoudelijk- en verkiezingsreglement – de 

democratische legitimatie zal vergroten. Alle geledingen en partijen zijn lid en/of in die raad 

vertegenwoordigd. Het politieke eigen belang van bestuurlijke partners kan daardoor 

enigszins geneutraliseerd worden. “Met de coöperatieve aanpak verbindt je je weer met de 

ondernemers en inwoners van het gebied en met hun eigenaarschap, verantwoordelijkheid 
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en wijsheid”, zegt Gerard. En of dat ethisch en integer is? Dat is een kwestie van leren en 

ontdekken. Het gaat om het combineren van de ontwikkelkracht van bewoners en 

ondernemers met de wijsheid van bijvoorbeeld waterschappen en maatschappelijke 

organisaties. En om het combineren van individuele bevlogenheid met het volume van de 

grotere schaal van het gebied. Want als businesscases te klein zijn lukt het niet, dan heeft 

het gebied er meestal geen baat bij. Kennisontwikkeling is hierbij van groot belang. De 

Universiteit Wageningen (WUR) mist hij dan ook erg: zij zijn geen partner in de 

gebiedcoöperatie.  

Voor effectief innoveren is een steun in de rug van anderen onmisbaar 

Qua persoonlijke drive werkt Gerard bij O-gen meer uit liefde voor het vak dan vanuit een 

persoonlijke binding met het gebied, alhoewel hij al twintig jaar in de Gelderse Vallei woont. 

Persoonlijk staat voor hem het dienend leiderschap centraal. Luisteren, verbinden en 

respectvol het gesprek aangaan. Hij wil nog leren beter en vaker los te laten. O-gen moet 

niet alleen zíjn kindje zijn. Ook teleurstellingen wil hij loslaten, maar dat is nog lastig. Zo 

zoekt de Heuvelrug bestuurlijk zijn eigen weg. Hij ziet hen zelf opnieuw het wiel uitvinden 

(en dicht tegen de provincie aanschurken) en vindt dat niet zo slim, maar beseft zich ook dat 

iedereen recht heeft op zijn eigen zoektocht.  

Zijn ultieme leervraag is de vraag of hij het zelf wel goed doet. Het wil graag vaker met 

anderen oprecht reflecteren, (intervisieachtig) roddelen over elkaar als werkvorm die veel 

kennis oplevert. Die voedselvisie is bijvoorbeeld gewoon mislukt en hij weet niet precies hoe 

hij dat weer aan de praat kan krijgen. Het netwerk van de landmakers kan in die reflectie een 

rol spelen. Hij vindt dat netwerk leuk, het stimuleert hem en hij verwacht er veel van.  

Voor de komende 2 tot 3 jaar koestert Gerard drie persoonlijke idealen. Hij wil graag het 

succes van O-gen van projectniveau optillen naar gebiedsniveau, hij wil resultaten van O-gen 

consolideren en hij wil de transitie in de voedselketen bevorderen door landbouw en 

voeding meer in te kleuren als kennis- en dienstverleningsconcept en dit gebied te 

positioneren als toonzaal voor de wereld. Om die idealen te kunnen realiseren heeft hij drie 

wensen. Hij zit nu zelf in een dubbelrol als procesarchitect en regisseur en hij zou het fijn 

vinden als anderen een deel van die rollen zouden overnemen, bijvoorbeeld iemand als 

vaste coach voor individuele partners in het gebied om hen te blijven aanspreken op 

collectieve ontwikkeling. Een tweede wens is om te kunnen meesturen in de WUR (de 

kenniswereld) over besteding van tijd en geld. En last but not least zou hij het waarderen als 

ook op rijksniveau meer erkenning komt voor zijn zoektocht en het unieke karakter van O-

gen.  
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Jannewietske wil blijvend verschil maken  

Almere, 14 februari 2017 

 

Het gesprek met Jannewietske op de bouwplaats van de a.s. Floriade in Almere schiet 

heen en weer van Friesland (waar haar roots liggen) naar Hellevoetsluis (waar ze zich in 

haar pubertijd in een grote uitbreidingswijk leert redden), weer terug naar Friesland (waar 

ze als gedeputeerde de inschrijving van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wint) en 

opnieuw naar het westen, waar ze nu neergestreken is om de totstandkoming van de 

Floriade in Almere te leiden. Voor die laatste functie heeft ze gewoon gesolliciteerd. De 

rode draad in haar leven is dat ze een blijvend verschil wil maken voor de gemeenschap. 

Wat drijft haar om met die op het oog totaal verschillende evenementen in Friesland en 

Flevoland aan de slag te gaan, hoe ziet zij haar rol als landmaker en zijn er veel beren op 

de weg?  

 

Als zij in 2007 in Friesland net gedeputeerde met cultuur in haar portefeuille is geworden, 

neemt Jannewietske het initiatief voor de inschrijving van Leeuwarden als Culturele 

Hoofdstad van Europa in 2018. Dat Leeuwarden als culturele hoofdstad waarde kan 

genereren voor de Friezen wordt op dat moment overigens niet door iedereen gezien. Dat is 

het Calimero-gevoel van Friesland ten opzichte van de andere provincies. Bovendien wordt 

de stad Leeuwarden niet door alle Friezen als de hoofdstad van de provincie gezien. Dat 

houdt haar echter niet tegen om het verschil te willen maken als ‘binnenste buitenstaander’, 

zoals ze dat zelf noemt. “Ik zag wat eraan schortte, wat zo gesloten bleef en hoe dit open 

gelegd zou kunnen worden”, zegt ze. “Ik kon ook ver gaan omdat ik als Friezin er gewoon bij 

hoor. Ik voelde sterk dat ik dit mogelijk moest maken, dat het in mijn leven verweven zit om 

dit te gaan doen. Alles leek samen te komen, zelfs het overlijden van een goede vriend gaf 

mij extra kracht hiervoor”. Ze noemt het een innerlijke gedrevenheid om het gebied deze 

manifestatie te gunnen. Een belangrijk motief is om een nieuw toekomstperspectief voor de 

jongeren in het gebied te bieden, zodat zij daar kunnen blijven wonen, werken en genieten. 

Gebiedspraktijk Floriade Almere 2022 

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Het is de 
7e Floriade in Nederland en tegelijk de 23e editie van deze tentoonstelling. Voor de Floriade 2022 is in 
september 2011 de kandidatuur opengesteld. Op de sluitingsdatum van 1 december 2011 hadden zich zeven 
kandidaten aangemeld: de regio Rivierengebied, de regio Noord-Holland-Noord, de gemeente Almere, de 
gemeente Amsterdam, de regio Boskoop, de gemeente Groningen en de Coöperatie Flevoland 2022 uit 
Lelystad. De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft na een eerste selectieronde besloten om aan vier 
kandidaten te vragen een bidbook te maken waarin de plannen verder worden uitgewerkt. Dit bidbook 
moest worden ingeleverd op uiterlijk 1 juli 2012. De vier kandidaten waren Almere, Amsterdam, Boskoop en 
Groningen. Tijdens een bijeenkomst op het Kasteel Keukenhof in Lisse op 24 september 2012 heeft de NTR 
bekendgemaakt dat de Floriade 2022 door de gemeente Almere zal worden georganiseerd. 

Jannewietske de Vries is landmaker en directeur van de BV die voor deze Floriade is opgericht. Zij wil samen 

met andere partijen hier de meest innovatieve groene stedelijke ontwikkeling realiseren als voorbeeld van 

innovatieve culturele en sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling. 
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De pijn die zij zelf voelde in haar jeugd toen zij met haar ouders verhuisde naar 

Hellevoetsluis, speelt hierbij wellicht een rol. “Ik was daar echt volkomen niet op mijn plek in 

die nog zielloze omgeving”. Nu ziet zij dat die ervaring haar gevormd heeft om zich in te 

zetten voor de gemeenschap, of het nu de positionering van Friesland betreft of een groene 

stedelijke ontwikkeling in een metropoolregio Almere.   

 

Ga nooit het veld in met de gedachte dat je gaat verliezen 

Na haar vertrek als gedeputeerde in Friesland (omdat haar partij na de verkiezingen niet 

terugkeert in het College), komt de functie bij de Floriade langs. Aanvankelijk ziet ze weinig 

in zo’n tuinbouwtentoonstelling. Anderen stimuleren haar echter om het masterplan te 

lezen. Met name de verbinding tussen de Floriade en de toekomstagenda voor de stad en 

regio prikkelt haar om te solliciteren. Ze ziet grote parallellen met het traject in Friesland. “Ik 

wil impact hebben met een wereldevent, maar vooral deze impact brengen naar het 

dagelijks leven van de mensen”. Sommige lessen uit Leeuwarden zullen haar ongetwijfeld 

van pas komen. Zo gaf Foppe de Haan, wereldberoemd trainer van voetbalclub Heerenveen, 

haar indertijd de goede raad om nooit het veld in te gaan met de gedachte dat je al verloren 

hebt voordat de wedstrijd echt begint. Ook bracht het toen veel energie om buiten de 

vesting van het Provinciehuis actie in gang te zetten met een troep jonge rebellen. Die 

positieve energie, die culmineerde in de ontlading van een grote groep Friezen op een plein 

in de stad toen de uitslag bekend werd gemaakt, heeft ze later wel gemist toen het project 

door de gevestigde orde van de ambtelijke organisatie werd geadopteerd. Haar 

oorspronkelijke intentie om blijvend verschil te willen maken leek te verdampen daardoor 

en vele betrokkenen van het eerste begin bleven met een gefrustreerd gevoel achter. Dat is 

nu weer bijgetrokken. Het hoort ook wel bij zo’n langjarig traject, waarbij het moeilijk is om 

de spanningsboog goed te houden. Dat zijn belangrijke lessen bij de realisatie van de 

Floriade in Almere.  

 

Inhoudelijk is het ontwerp voor de Floriade helder en innemend. De essentie is een raster, 

dat door Winy Maas is getekend, met binnen het raster vrije ruimte voor bedrijven om iets 

te creëren wat te maken heeft met de ambities van de Floriade, i.c. groenstedelijke 

ontwikkeling combineren met de economische, ecologische en maatschappelijke 

ontwikkeling van de stad. Internationale projectontwikkelaars kunnen hier bijvoorbeeld hun 

meest interessante ontwikkelingen op het gebied van groene stedelijke ontwikkeling 

bouwen en dit na de Floriade verkopen. Tijdens de Floriade zullen er ook echt bedrijven 

actief zijn en mensen wonen op het terrein. De Urban Greeners zijn op dit moment op een 

eiland net buiten het grid al bezig met groene innovaties. Over vijf jaar moet er een nieuwe 

wijk staan, maar op het moment dat wij daar het gesprek hebben met Jannewietske, moeten 

de eerste bomen nog gekapt worden.  

 

Lineair of organisch ontwikkelpad? 

Ook organisatorisch is de verwezenlijking van de Floriade nog een beetje een puzzel. Haar 

eigen werkschema voor de BV is een simpele tekening met een aantal ballen, die projecten 

voorstellen. Zij ziet de dwarsverbanden. Dit organische beeld zal naar haar verwachting 

spoedig worden aangevuld met meer ballen. Hoe dit dan weer inzichtelijk blijft, weet zij ook 
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nu ook nog niet. Dat zal zich gaandeweg wel ontwikkelen; dat heeft de ervaring haar 

geleerd. Veel geeft zij wel uit handen, zodat ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kan 

nemen. 

 

De gemeente daarentegen heeft een goedbedoelde poging gedaan om voor de intern 

gemeentelijke organisatie alle relaties op een A4 te zetten. Dat lineaire beeld levert één 

pagina op met een wirwar aan betrokken afdelingen, hiërarchieën en overleggroepen. Dat 

plaatje heeft er gelukkig toe geleid dat er binnen de gemeente nu één projectteam is, dat 

rechtstreeks onder de gemeentesecretaris ressorteert. Dat team staat los van de bestaande 

sectoren in de gemeentelijke organisatie en heeft voldoende mandaat om snel beslissingen 

te kunnen nemen.   

 

Net zoals in Friesland, worden nu ook bij de Floriade allemaal projecten bedacht en 

opgestart, die voor financiering misschien gaan concurreren bij dezelfde fondsen. Ze mist 

daarbij vooralsnog de onderlinge verbinding tussen projecten. “Ik weet onvoldoende over 

hoe het nu georganiseerd wordt, maar ik zie dat er vooral losse projecten en programma’s 

worden ontwikkeld, terwijl niemand de dwarsverbanden legt. Er is ook niet een mechaniek 

geïntroduceerd om de projecten te koppelen. Daar zit ook de innovatie, in de verbindingen. 

Het is allemaal veel slimmer te organiseren als je het combineert”, zegt Jannewietske. De 

gemeente, provincie en rijk doen mee in deze carrousel, maar gelukkig is er nu één iemand 

aangesteld, die dit voor de betrokken overheidspartijen gaat regisseren en de verbindingen 

gaat maken. Deze figuur functioneert als een soort van buitenboordmotor voor alle partijen. 

“Voorlopig houdt mijn BV het allemaal nog in eigen hand”, verzucht Jannewietske.  

 

Landmaken als culturele opdracht 

“Je kan pas gaan bijdragen aan de ‘global goals’ als die doelen concrete betekenis krijgen 

voor mensen op verschillende niveaus. Zowel in Friesland als nu in Almere ziet ze dat als 

culturele opdracht. Door het verbinden van groepen mensen, die elkaar misschien niet 

dagelijks spreken of zien, hen te laten samenwerken en hen betekenis te laten geven aan 

onderdelen van het programma. Dat maakt dat ze misschien structureel gaan bijdragen in de 

ontwikkeling van de stad, misschien ontstaan er daardoor wel nieuwe bedrijven. In Friesland 

worden bijvoorbeeld de souvenirs voor de Culturele Hoofdstad gemaakt door een groep 

mensen in een bepaalde wijk.    

 

Als landmaker krijgt Jannewietske nu toch weer een rol in het programma van Leeuwarden 

2018. Dat had ze in 2007 niet kunnen bedenken: “Je hebt je met de portefeuille van je 

opvolger niet meer te bemoeien, dus ik heb het los gelaten”. Het idee is om tijdens 

Leeuwarden2018 een zogenaamde  green exit room (werktitel) te maken waarin 

deelnemers/bezoekers vraagstukken op moeten lossen terwijl het water hen letterlijk naar 

de lippen stijgt. Op deze manier wordt de innovatieve kracht van de mensen getriggerd en 

leren ze op een nieuwe manier vraagstukken te adresseren. Wanneer ze de oplossing 

hebben gevonden, komen ze in een green happiness room. Deze rooms gaan de komende 

tijd naar allerlei festivals om bewustwording te stimuleren en om stukjes Floriade te laten 

zien. “Zo stimuleren we de inzet van individuen met behulp van concrete culturele 
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projecten. Zodat iedereen op een lichte manier stappen kan zetten en kan bijdragen aan de 

oplossing.” Daarmee trekt Jannewietske in onze ogen de rode draad in haar leven weer door 

om blijvend verschil te willen maken voor de gemeenschap. 
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Josan nodigt uit tot cocreatie van omgevingsbeleid  

Arnhem, 22 maart 2017 

 

Josan Meijers ontvangt ons in het tijdelijke onderkomen Marktstaete, vlakbij het 

provinciehuis dat thans verbouwd wordt. Na het vertrek van voormalig gedeputeerde Co 

Verdaas naar Den Haag in 2012 volgt Josan hem op in het College van Gedeputeerde 

Staten van Gelderland. Zij neemt dan ook de verantwoordelijkheid over voor de 

totstandkoming van de eerste (digitale) Omgevingsvisie van de provincie, waar Verdaas in 

2011 mee begonnen is en die in 2014 wordt vastgesteld. De omgevingsvisie is voor ons het 

centrale gespreksonderwerp van vandaag. Cocreatie is een sleutelwoord voor de wijze 

waarop het proces rond de Omgevingsvisie is georganiseerd. Er is geanticipeerd op de 

Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking zal treden. Wij zijn benieuwd of 

en hoe er echt naar de vragen uit de samenleving is geluisterd en hoe zij opereert in het 

spanningsveld tussen een moderne wijze van besturen enerzijds en de politieke 

werkelijkheid in Provinciale Staten anderzijds.  

 

Stel eerst de vraag en kijk dan wat je kunt bijdragen 

Josan’s werkzame leven na haar opleiding tot orthopedagoog en speltherapeut begint in 

Breda in het speciaal onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. Als 

speltherapeut kan ze de kinderen écht verder helpen, o.a. door te observeren wat het kind 

gaat doen. “Je raakt in gesprek op het moment dat het kind gaat spelen en spelen gaan ze 

altijd”, zegt ze. Dat werk doet zij ruim tien jaar. Na haar verhuizing naar Tiel (waar ze nu nog 

woont in een dijkhuis aan de Waal) blijft ze nog een tijdje in Breda werken en gaat ze in haar 

woonplaats aan de slag  als vrijwilliger in het vluchtelingenwerk. Vanaf 1999 moet de groep 

vrijwilligers in Tiel, die vluchtelingen helpen om te settelen, geprofessionaliseerd worden. Zij 

wordt gevraagd om hieraan leiding te geven als directeur Vluchtelingen & Nieuwkomers 

Regio Rivierenland. Op een gegeven moment werkt ze voor de gemeente Tiel en nog zeven 

andere, omringende gemeentes in deze regio. Het trekt haar om zo’n organisatie te kunnen 

Gebiedspraktijk Omgevingsvisie Gelderland 

De provincie Gelderland is een van de eerste provincies met een Omgevingsvisie waarin alle beleidsterreinen 
die met ruimte te maken hebben en regelgeving integraal zijn opgenomen. In de eerste versie van deze 
Omgevingsvisie zijn de traditionele beleidssectoren vervangen door thema- en gebiedsopgaven. Het proces 
van totstandkoming en de formulering van visie, doelen en afspraken is een continue proces van cocreatie 
met de Gelderse samenleving. In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met de uitvoering van de 
Omgevingsvisie. Ook is de visie jaarlijks op onderdelen geactualiseerd wanneer nieuwe ontwikkelingen in 
Gelderland de visie als het ware inhaalden of wanneer regels als te knellend werden ervaren. Dit jaar is een 
belangrijk nieuw moment aangebroken: de Omgevingsvisie wordt in zijn geheel herzien.  

Josan Meijers is lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en heeft de portefeuille Ruimte, 

Wonen, Water, Cultuur en Erfgoed. Zij is landmaker en geeft nu onder andere leiding aan de integrale 

actualisering van de eerste provinciale Omgevingsvisie, die in december 2018 zal verschijnen.   
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inrichten.  Ook vindt ze het boeiend om bezig te zijn met mensen die hun weg moeten 

vinden in onze ingewikkelde samenleving en om daar een schil omheen te organiseren van 

vrijwilligers en beroepskrachten die hen ondersteunen naar behoefte. Vooral dat ‘naar 

behoefte’ was heel spannend omdat het vluchtelingenwerk erg aanbodgericht was. Ze heeft 

er van geleerd hoe je mensen helpt om niet aanbodgericht, maar vraaggericht te werken. 

Eén van de moeilijke kanten daaraan is dat iedereen werkt vanuit zijn eigen werkelijkheid en 

denkt dat wat hij of zij doet de goede manier is, terwijl je je ook goed moet kunnen 

verplaatsen in waar de ander werkelijk behoefte aan heeft. Het is het principe van het 

uitnodigen van de ander om tot vraagarticulatie te komen dat ze tot op de dag van vandaag 

in haar werk herkent. “Als hulp wordt opgelegd”, zegt ze, “dan werkt het niet. Maar het 

stellen van een vraag helpt wel, want dan creëer je een opening, kom je in gesprek met 

elkaar en kun je de volgende stappen gaan zetten”.  

 

Van adviseren naar besturen 

Na het vluchtelingwerk doet Josan zo’n twaalf jaar advieswerk. Deels zelfstandig en deels 

voor BMC. Veel managementopdrachten, reorganisaties en het begeleiden van transities. 

Zoals in Amsterdam om samenhang te organiseren tussen de sectoren van zorg, welzijn, 

veiligheid en onderwijs. Of in Zaanstad in opdracht van een visionaire wethouder om de hele 

gemeente (18 dorpen en kernen) levensloopbestendig te maken. Daar moest samenhang 

gesmeed worden tussen verschillende instellingen en overheden. Ze heeft daar een 

basisprogramma gemaakt (wat heb je nodig voor levensloopbestendigheid?) vanuit de 

gedachte “dat in ieders leven wieltjes meelopen: je begint in een kinderwagen en je eindigt 

met een rollator”. Een levensloopbestendige omgeving betekent voor haar dat je leefruimte 

fysiek daartoe geschikt is én dat je bij iedere mogelijke situatie nadenkt over welke partners 

je nodig hebt. Nadat ze het uitvoeringsprogramma voor de eerste 4 kernen heeft opgesteld, 

is haar opdracht afgelopen. In 2001 past ze deze kennis weer toe bij het opstellen van een 

welzijnsprogramma voor vijf krachtwijken in Utrecht. “Er zijn veel projecten in Nederland, 

die vooroplopen en inspireren, maar de echte verandering zet pas in wanneer er massa 

wordt gemaakt”. 

 

Rond 2002 wordt Josan politiek actief voor de PvdA. In 2007 wordt ze Statenlid en later ook 

fractievoorzitter tot ze in 2012 Co Verdaas opvolgt als gedeputeerde. Ze heeft een mooie 

portefeuille en leert veel nieuwe dingen, maar kan er ook veel van haar eerdere ervaringen  

in kwijt. Ze is trots op wat bereikt is met de eerste Gelderse Omgevingsvisie. “We hebben 

met alle partijen gekeken hoe we willen dat Gelderland zich ontwikkelt en wat we daarvoor 

op alle terreinen nodig hebben. Ruimte is het centrale uitgangspunt en van daaruit is 

verbinding gemaakt met zo’n beetje alles waar voorheen structuurvisies voor bestonden, 

zoals wonen, economie, natuur en landschap, mobiliteit en duurzaamheid”. Procesmatig is 

het traject zoveel mogelijk samen met de Gelderse samenleving gedaan. “Dat is best wel 

spannend”, zegt Josan, “want de uitkomst van zo’n traject is onvoorspelbaar. Iedereen 

mocht meedoen”. Dit jaar is gestart met de actualisering van de Omgevingsvisie, de eerste 

grote herziening, en “eigenlijk gaan we de oefening van 2012 overdoen met de lessen die we 

sindsdien geleerd hebben”.  
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Kijk naar de mogelijkheden en laat je niet door de regels dicteren 

“Eén van die lessen is dat we de afweging van keuzes meer willen baseren op de vraag of we 

een bepaalde ontwikkeling met z’n allen willen en of dat iets toevoegt en minder op de 

vraag of een bepaalde ontwikkeling al dan niet past in onze regelgeving”, zegt Josan. “Dat is 

nog best lastig in Nederland, omdat we bij iedere kwestie nog geneigd zijn te toetsen of dat 

past binnen de bestaande regelgeving”.  

Ze noemt als voorbeeld het dorp Eerbeek. In Eerbeek zitten van oudsher papierindustrieën. 

De milieuhinder daarvan is vastgelegd in geurcirkels, die in principe niet zullen veranderen. 

Nu wil het dorp nieuwe woningen bouwen en de industrie wil verduurzamen. Als je alleen 

zou kijken naar de regels (de milieunorm) dan zou het snel einde verhaal zijn, want de 

geurcirkels maken nieuwe woningen daar onmogelijk. Maar als je de doelen van 

leefbaarheid, schone papierproductie en werkgelegenheid in onderlinge samenhang 

nastreeft, wat zijn dán de mogelijkheden? De industrie, woningcorporatie, omwonenden, 

provincie, gemeente en logistieke bedrijven spreken nu met elkaar om daar uit te komen. De 

fabrieken zijn geworteld in de gemeenschap en willen niet verkassen. Voor de bewoners valt 

de geurhinder wel mee, die vinden dat bij ‘hun Eerbeek’ horen. Het vrachtverkeer door het 

dorp is een groter probleem. Misschien zou er een logistiek centrum aan de rand van het 

dorp kunnen komen?  

 

Een tweede concreet voorbeeld speelt in Doesburg. Daar wil het bedrijf Rotra uitbreiden, 

maar ziet het zich ingesnoerd door natuur en de IJssel. Verhuizing is geen optie want er is al 

veel geïnvesteerd in een kade en watergebonden voorzieningen. Rotra en een ander bedrijf 

op het lokale bedrijventerrein (Ubbink) zijn zelf gaan zoeken naar partners om tot een 

oplossing te komen. Ze kwamen uit bij de gemeente en het waterschap. Vervolgens zijn ze 

met een plan naar de provincie gestapt. Die heeft Rijkswaterstaat erbij gehaald. Nu heeft de 

provincie een projectleider beschikbaar gesteld om het plan verder te helpen. Er wordt met 

een team van 3 gemeenten, 2 bedrijven, de provincie, het waterschap en Rijkswaterstaat 

een verkenning uitgevoerd voor wijziging van het bestemmingsplan. Dat de bedrijven 

trekker zijn is voor de provincie heel belangrijk: “zij moeten uiteindelijk investeren, zij gaan 

het uiteindelijk doen”. De vraag wie je als partner nodig hebt om ideeën verder te brengen, 

hangt af van de aard en reikwijdte van de opgave. Zelf heeft Josan gemerkt dat het vaak 

begint bij economische ontwikkelingen. 

 

Het inhoudelijke belang van de provincie in deze gevallen is behoud van werkgelegenheid en 

het bereiken en bewaken van een goede ruimtelijke ordening. Het proces is een cocreatieve 

manier van besturen met het hoogst haalbare als resultaat. Bovendien kan de provincie de 

kennis die in huis is bundelen en kanaliseren. “Wat we nu doen”, zegt Josan, ”is aan de 

voorkant van zo’n proces bedenken wie je wanneer nodig hebt als een soort van backstage 

team met ieder zijn of haar eigen netwerk (bijvoorbeeld de natuurmensen of de 

waterexperts). Dat leidt tot een vorm van samenwerken in netwerken. En iedere keer moet 

je het weer anders organiseren”. De bezorgdheid van gemeentes of ze met een bepaalde 

ontwikkeling wel kunnen instemmen, kan de provincie deels wegnemen door naast hen te 
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gaan staan. Het bestuurlijk gewicht is hierbij ook belangrijk. “En soms moet je constateren 

dat iets niet haalbaar is, dat er te weinig commitment is”.  

 

Hou bij cocreatie ook Statenleden voortdurend betrokken bij dat proces  

“De uitkomst van een proces zoals in Eerbeek of Doesburg, waar belanghebbende partijen 

elkaar vinden in een hoogst haalbaar resultaat, kan op gespannen voet staan met de 

taakopvatting van Provinciale Staten of gemeenteraden”, zegt Josan. Daarmee bedoelt ze 

dat hun rol onduidelijk is als partijen het al eens geworden zijn. Dat merkte ze onder andere 

bij de vaststelling van de eerste Omgevingsvisie. De Statenleden waren verrast over de grote 

opbrengst en vroegen zich af wat ze daar nog aan toe te voegen hadden. De Staten 

organiseerden een grote hoorzitting om goed zicht te krijgen op draagvlak voor de 

voostellen. Partijen die eerder hadden meegewerkt en zo het hoogst haalbaar resultaat 

hadden behaald, grepen toen de gelegenheid aan om alsnog er nog meer uit te slepen. “Dat 

is ieders goed recht”, zegt Josan.  

De les die ze hiervan geleerd heeft is dat Statenleden vanaf de start van belangrijke 

beleidstrajecten uitgenodigd moeten worden om actief deel te nemen aan het proces. Ook 

wil ze hen veel vaker informeren. Zo worden de Statenleden bijvoorbeeld uitgenodigd om 

deel te nemen aan het cocreatieproces in Eerbeek (en de meeste fracties komen inderdaad). 

Dat gebeurt ook bij de herziening van de Omgevingsvisie. Het betekent wel dat Statenleden 

aan het einde van zo’n traject het resultaat minder op inhoud en meer op de kwaliteit en 

zorgvuldigheid van het proces zullen moeten toetsen. Maar ze realiseert zich terdege dat op 

zo’n moment sprake kan zijn van een spagaat tussen het hoogst haalbare resultaat (dat 

belanghebbenden in cocreatie hebben bereikt) en de politieke werkelijkheid in de Staten, 

die er voor zorgt dat er op een andere manier naar de resultaten wordt gekeken. Het is de 

verantwoordelijkheid van Statenleden in hun functie als  volksvertegenwoordiger om op 

basis van politieke overtuiging keuzes te maken, zo zit ons politieke systeem in elkaar. Maar 

ze hoopt wel dat Statenleden het aandurven om vanuit hun politieke overtuiging in te 

stemmen met een hoogst haalbaar resultaat wanneer zij zien dat een proces heel zorgvuldig 

doorlopen is, en liefst natuurlijk dat zij op enigerlei wijze aan het proces hebben 

deelgenomen. Dat gaat nu gebeuren bij de herziening van de Omgevingsvisie. De 

Statenleden hebben zelf een werkgroep ingesteld die het proces gaat volgen en begeleiden. 

Deze werkgroep staat naast het commissiewerk van Provinciale Staten, waarin alle 

voorstellen inhoudelijk worden besproken. “Zij kunnen nu op tijd hun vinger opsteken 

wanneer ze vinden dat het niet goed gaat”. Josan is heel blij met deze uitkomst. Het maakt 

haar eigen rol zuiverder.  

Iedereen die met omgevingsvisies bezig is kan elkaar over en weer inspireren 

Cocreatie en een grotere betrokkenheid van samenleving en politiek passen goed bij haar 

rolopvatting van een overheid die eerst luistert naar vragen uit de samenleving alvorens iets 

aan te bieden. Het zou mooi zijn als de verschillende gemeenten, provincies,  waterschappen 

en ook bijvoorbeeld de VNG Gelderland meer samen zouden optrekken in het werken aan  

omgevingsvisies. Ieder wat meer uit zijn eigen bubble, elkaar inspireren, meeliften met 

elkaars processen, zoeken naar optimaal wederzijds profijt, elkaar helpen en dergelijke. “Het 
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is een kans, die er nu ligt”, zegt Josan. “Voor de provincie (die vooral veel praat met andere 

organisaties en overheden) is het interessant om via de gemeentes (die een kortere lijn 

hebben naar hun inwoners) te horen wat de wensen van de bewoners zijn”. 

Het gesprek loopt ten einde. Ze denkt nog even terug aan de betrekkelijke eenvoud van haar 

werk als speltherapeut. “De speelkamer vroeger was overzichtelijk. Ik zat daar gewoon in 

mijn eentje met een kind, was zelf verantwoordelijk en had alles zelf in de hand”. Nu is haar 

werk zoveel complexer, zijn er zoveel actoren, moet ze soms loslaten en soms 

verantwoordelijkheid nemen en gaat het over grote gebieden, zwaarwegende belangen en 

ingrijpende opgaven. Dat boeit haar enorm. Ze zet zich in om in deze arena de zachte kant, 

de menselijke behoefte en het kleinschalige te blijven verbinden met de andere grote 

belangen die er spelen. 
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Stefan wil klimaatactie met andere opgaven verbinden 

Almelo, 7 december 2016 

 

“Vanuit het perspectief van de mensen in de stad of de regio vormen de diverse 

beleidsopgaven één grote, samenhangende gebiedsopgave, want daar komen alle dingen 

maatschappelijk, economisch en ruimtelijk in de praktijk van alledag bij elkaar. Hittestress 

of wateroverlast kun je dan niet los zien van het energiegebruik, de vervoersproblematiek, 

de woonopgave, de digitale informatiestromen en het beheer van de openbare ruimte” 

zegt Stefan Kuks. De kern van zijn zoektocht met het netwerk klimaatactieve regio’s is om 

slimme koppelingen te maken om tot slimme steden te komen. Wat beweegt hem om 

hiermee bezig te zijn en lukt het om tot slimme oplossingen te komen? 

 

“Wat ik in Twente doe, vanuit de middelgrote schaal, zou ik willen uitwaaieren over 

Nederland. Het gebied, de middelgrote stad of een regionaal verband van meerdere steden, 

staat daarbij voor mij centraal”, zegt Stefan, “en ik zoek naar concepten die op een betere 

manier helpen om beleidsproblemen op te lossen. Concepten, die vanuit een andere 

aanvliegroute nieuwe dwarsverbanden laten zien die tot slimme oplossingen leiden. Het zou 

heel mooi zijn om met één oplossing verschillende vliegen in één klap te slaan, bijvoorbeeld 

als het gaat om de verbinding tussen klimaatopgaven en de inrichting en het beheer van de 

openbare ruimte”.  

Stefan gelooft sterk in het bottom up dingen van de grond krijgen. Het boeiende van het 

werken bij een waterschap (een echte doe-organisatie!) is, dat het over concrete 

gebiedsvraagstukken gaat, zoals building with nature en de klimaatactieve stad (KAS). Recent 

is hij landelijk boegbeeld geworden van een nieuw Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Voor 

Lerend netwerk klimaatactieve regio’s 
 
Het netwerk richt zich op de synergie tussen integrale bottom up gebiedsurgenties, waar sectorale top down 
beleidsurgenties samenkomen. Drie onderling samenhangende thema’s staan daarin centraal: het 
metabolisme (ofwel: de interdependentie van alle stromen die de stad in- en uitgaan), de gevolgen van 
klimaatverandering (warmte, water, energie en gezondheid) en het zelforganiserend vermogen van de 
samenleving (van government naar governance). Zo zijn er sectorale beleidsopgaven rond water (= IenM) en 
duurzame energie (= EZ), maar voor de mensen in de stad of de regio is het echter één grote, 
samenhangende klimaatopgave. De acties vinden plaats op verschillende niveaus door verschillende 
partijen. In die zin is het netwerk zelf ook een zelforganiserende entiteit en vinden interventies plaats op 
plekken die niet altijd zijn te voorzien. Sinds afgelopen jaar is er een stuurgroep voor de Klimaatactieve 
Stedenband Twente waarin bestuurders van provincie, waterschap, drie gemeenten en de Universiteit 
Twente samenwerken.  
 
Landmaker is Stefan Kuks, watergraaf bij Waterschap Vechtstromen. Hij is initiatiefnemer van het netwerk. 
Hij heeft een bestuurskundige achtergrond en staat als hoogleraar Innovatie en implementatie waterbeleid 
met één been in de wetenschappelijke wereld en met zijn andere been in de praktijkwereld van  het 
waterschap. 
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een belangrijk deel zal niet alleen de overheid, maar ook de samenleving daarvoor in 

beweging moeten komen. 

Dat geldt ook voor het lerend netwerk klimaatactieve stad. Het lerend netwerk is bedoeld als 

gebiedsvangnet voor beleidsopgaven. Daarbij denkt hij dat we veel verder komen als de 

samenleving zelf ook wat meer in actie komt. Daar verwijst het woord ‘actief’ naar in de 

naam van het netwerk. Daarin zit de vraag wie nu eigenlijk met de goede actie bezig is (en 

dat is zeker niet alleen de overheid, want die heeft in toenemende mate een 

legitimiteitsprobleem). Dat vergt veel meer community engagement volgens hem. Actie die 

niet uit het publieke domein wordt geïnitieerd, maar wel een publiek doel dient. Zoals 

Ahold, die in Enschede een groot winkelcentrum in eigendom heeft en dat zonder financiële 

overheidsbijdrage heeft voorzien van een groot groen waterbergend dak, wat in belangrijke 

mate bijdraagt aan de publieke doelstelling om het waterbergend vermogen van de stad te 

vergroten en de stad gezonder te maken door meer groenvoorzieningen en het tegengaan 

van hittestress in de zomer. Dat is een stap in de goede richting, die energie in de 

samenleving losmaakt. 

Er is niet één weg naar Rome 

Het is belangrijk dat de overheid zich realiseert dat, wanneer met behulp van indirecte 

sturing het zelfoplossend vermogen van de samenleving wordt aangeboord, er niet één 

manier is, er niet één weg is die naar Rome leidt. “De manier waarop je er komt is niet uit te 

tekenen”, zegt Stefan, “dat kan je van tevoren niet bedenken en achteraf bijna niet 

navertellen”. Denk aan de manier waarop Google wil komen tot reductie van auto-

ongelukken. Google, die belang heeft bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, formuleert 

een heldere doelstelling en nodigt iedereen uit om te helpen die doelstelling te 

verwezenlijken. Zo zou ook de overheid moeten werken met heldere en robuuste 

doelstellingen (‘dáár willen we komen’) om vervolgens de samenleving uit te nodigen om 

met oplossingen te komen. “In een stad als New York heb ik mogen ervaren dat de 

stadsontwikkeling al bijna niet meer gepland wordt. De stad is heel dynamisch en die 

dynamiek stuurt de ontwikkeling. Het stadsbestuur stuurt alleen nog op een paar globale 

doelstellingen. Financiële investeerders, inclusief particulieren, zijn heel erg leidend in wat 

wordt gerealiseerd”. Waar het op aankomt is dat je mensen op een beslissend 

investeringsmoment verleidt om het goede te doen. De publieke investeringen die 

overheden doen om de stad beter te maken kunnen private investeringen uitlokken. 

Uiteindelijk wordt de stad daar beter van, namelijk door de toegevoegde waarde van de één  

te verzilveren bij anderen die daarvan profiteren (het zgn. value capturing). 

Het Twentse KAS-netwerk organiseerde een excursie naar New York, aansluitend bij de 

samenwerking die al bestaat tussen de Universiteit Twente en Stevens Institute of 

Technology in Hoboken New York.  Uiteindelijk ontstond er een ‘global living lab’ aan beide 

zijden van de samenwerking. Het bijkomende effect van dit werkbezoek was de oprichting 

van de stuurgroep voor het netwerk met bestuurders uit diverse domeinen. “Na anderhalve 

dag samenzijn vallen posities en belangen weg en iedereen komt anders terug. Daardoor 

kunnen provinciale, gemeentelijke en waterschapbestuurders makkelijker samen tot 

gedeeld eigenaarschap komen”.  



50 
 

Maak, pak en benut de ‘windows of opportunity’ 

Van huis uit is Stefan bestuurskundige. Hij is geïnteresseerd in sturingsmomenten die zich 

openbaren als een ‘window of opportunity’. Die ontstaan niet altijd vanzelf, maar kunnen 

dikwijls ook worden afgedwongen door kansen en mogelijkheden te combineren. De 

koppelingen worden veelal tot stand gebracht door bestuurders of ambtenaren die zich 

gedragen als  ‘policy entrepreneur’. Die zijn alert en creëren of zien en benutten kansen en 

mogelijkheden om de goede dingen te doen. Hij probeert dat zelf ook te doen en wordt 

geleid door de waarde om in de verbinding tot meerwaarde te komen. “In de dingen die wij 

doen als waterschap, moeten we niet alleen ons werk goed doen, maar ook daarin proberen 

dingen mee te ontwikkelen, die voor anderen van waarde zijn. Als waterschap is dat 

onvermijdelijk, want als je in Nederland aan het water komt, kom je altijd ook aan de 

belangen van anderen er omheen. Dus is het verstandig om dat in cocreatie te doen, wat 

tevens de mogelijkheid biedt om geld van het waterschap te koppelen met geld van 

anderen, zoals de provincie of natuurterreinbeheerders”.  

De opgave van klimaatadaptatie biedt bij uitstek mogelijkheden voor cocreatie. Bij deze 

opgave gaat het om de aanpak van wateroverlast door toenemende regenval en de aanpak 

van hittestress en droogte door warmere zomers. Hoewel wateroverlast en hittestress 

sectorale problemen lijken, kunnen ze het beste door een integrale benadering van 

ruimtelijke inrichting worden aangepakt. En dat lukt alleen als waterschappen, gemeenten 

en provincies goed samenwerken vanuit gedeeld eigenaarschap. Hoewel waterschappen 

goed zijn in het aanleggen van waterberging, doen zij dat gemakkelijker in het buitengebied 

dan in stedelijk gebied, waar ze nadrukkelijker in het ruimtelijk domein van de gemeente 

terecht komen. Wanneer de gemeente als beheerder van de openbare ruimte een straat 

openbreekt om met de riolering aan de slag te gaan, kan er gemakkelijk werk met werk 

gemaakt worden. Dat is zo'n window of opportunity waar je bij moet zijn om als 

gezamenlijke overheden ook andere zaken te regelen: afkoppelen van regenwater, meer 

ruimte maken voor open water en voor groene inrichting, de sponswerking en het 

waterbergend vermogen van de stad vergroten, kansen voor de energietransitie en andere 

vormen van verduurzaming benutten, bekijken wat je tegen de schadelijke gevolgen van 

bodemdaling kunt doen, digitale infrastructuur meekoppelen, enzovoort.  

 

Bij klimaatadaptatie gaat het niet alleen om de openbare ruimte, het aandeel particuliere 

ruimte is veel groter en mag daardoor niet vergeten worden. Particuliere eigenaren en 

investeerders in de stedelijke omgeving zijn mede bepalend voor de kwaliteit van het 

leefklimaat in de stad. De gezamenlijke overheden zullen dus niet alleen zelf met ruimtelijke 

maatregelen aan de slag moeten, maar kunnen ook particuliere maatregelen stimuleren, 

bijvoorbeeld door meer klimaatbestendig te bouwen en te herinrichten. “Als we niets doen”, 

zegt Stefan, “zal de klimaatschade in steden de komende jaren drastisch toenemen, en 

alleen al het beperken van die schade kan een prikkel zijn”. 

 

In klimaatactieve regio's is behoefte aan 'living labs' of werkplaatsen waar overheden en 

particulieren, bijvoorbeeld op wijkniveau, samen kunnen werken aan het verbeteren en 

gezonder maken van de stad. “Het zijn als het ware minicampussen op locatie, waar een 
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maatschappelijk vraagstuk speelt dat met water en ruimte te maken heeft, en door ons 

ervaring, kennis en wijsheid wordt ingebracht. De medewerkers van het waterschap werken 

daar samen met andere betrokkenen aan de oplossing van praktijkvraagstukken. Daardoor 

verbinden wij ons met het lokale niveau en acteren wij op het schaalniveau dat 

belanghebbenden direct raakt en waar integrale gebiedsurgentie in plaats van sectorale 

beleidsurgentie centraal staat”. Op zulke plekken komen lokale problemen in beeld en 

kunnen ze goed besproken worden, kan kennis worden gedeeld en worden meegedacht, kan 

geld en menskracht bijeen worden gebracht om tot oplossingen te komen en ze uit te 

voeren. “Op de schaal van Overijssel hebben we twee van zulke living labs, één voor de 

Stedenband Twente en één voor de IJssel-Vecht delta rond Zwolle-Kampen. De kracht van 

samenwerking in een stedenverband kan helpen om ook bovengemeentelijke betrokkenen 

aan boord te krijgen, en tegelijk om op het lokale wijkniveau in concrete projecten ook 

kracht bij te zetten. Elders in Nederland zien we dezelfde energie aan het werk, zoals in 

Amsterdam Rainproof, in de Brabantse B5 steden, in het gebied rond Nijmegen met de 

Regionale Adaptatie Strategie, of in Leeuwarden waar men koerst op Culturele Hoofdstad 

van Europa in 2018”.  

Niet alleen in zijn rol als landmaker, maar ook als boegbeeld van het Deltaprogramma 

Ruimtelijke Adaptatie werkt Stefan Kuks er aan om al deze regio's ook daadwerkelijk met 

elkaar te verbinden. Zo kan er een netwerk van klimaatactieve regio's ontstaan, passend bij 

de polycentrische structuur van Nederland. 
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Janine ontdekt het fietsgeluk 

Utrecht, 29 november 2016 

 

In een restaurant op het vernieuwde Utrecht CS met uitzicht op de sporen spreken we 

Janine Hogendoorn. Zij is een doener: activistisch én een beetje anarchistisch, wars van 

regeltjes. Zij koestert het ISMA-model vanuit haar baan als toezichthouder op de financiële 

markten. Dat betekent: activeer mensen vanuit hun Intrinsieke Motivatie, zoek de Sociale 

norm en help hen door Mogelijkheden aan te bieden en beperk de A van afstraffen tot het 

allerlaatst (vanuit handhaving). De A staat in Ring-Ring voor aanmoedigen! Een verhuizing 

naar IJburg in Amsterdam deed haar beseffen dat ze eigenlijk nog nooit zo tevreden was 

geweest als op die momenten dat ze in een gelukzalige meditatietoestand fietste naar 

haar werk in het centrum van Amsterdam. Waarom, zo vroeg ze zich af, doen wij niet meer 

met de fiets in Nederland? 

Als een van de laatste landmakers heeft Janine Hogendoorn zich vorig jaar verbonden aan de 

Proeftuin Nederland van Morgen. Zij herkent zich in de doe-mentaliteit van de landmakers. 

Met passie wil zij de fiets op de kaart zetten. Haar initiatief is ontstaan uit de fasen die ze zelf 

als persoon heeft doorgemaakt. Na een studie economie heeft ze gewerkt in Moskou bij 

Independent Media van Derk Sauer. Dat was een fantastische ervaring, niet op de laatste 

plaats omdat het haar leerde dat effectieve communicatie sterk beïnvloed wordt door de 

interpretatie van feiten of data. In haar woorden: “Iedereen kijkt naar dezelfde sterren, maar 

ziet iets anders”. Daarna heeft ze gewerkt in de bankensector en 13 jaar bij de Autoriteit 

Financiële Markten, waar ze haar voorliefde voor data in de praktijk kon brengen. Kort 

gezegd: data kan je omzetten in informatie en met informatie kan je communiceren, waarna 

het leren start. Net zoals bij de sterrenhemel, ziet iedereen dezelfde data maar interpreteert 

dat ook op eigen wijze. Vanuit dat besef kwam ze in de wereld van gedragsbeïnvloeding en 

ging ze servicegericht werken met IT’ers van banken. Niet om hen te straffen voor riskante 

financiële operaties, maar om hen te helpen de kwaliteit van de data omhoog te brengen.  

Lerend Netwerk Fiets  

Doel van het Lerend Netwerk Fiets is om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor fietsverkeer in relatie 
tot de groei van stad en regio. Mensen die hier aan mee werken zijn o.a. Marco te Brömmelstoet (UvA), 
Hugo van der Steenhoven (Fietsersbond ), Janine Hogendoorn (ondernemer) en Rients Dijkstra (Rijksadviseur 
infrastructuur). Bestuurlijk is het netwerk verankerd in het initiatief Tour de Force met wethouder Paul de 
Rook uit Groningen als leider van de ruimtelijke ploeg. In het samenspel tussen wetenschappers 
(onderzoekers en ontwerpers), ondernemers, bestuurders en fietsvertegenwoordigers wordt de 
Nederlandse positie ook internationaal versterkt. De Nederlandse fietspraktijk kan zo weer een 
exportproduct worden waarvoor buitenlanders naar Nederland komen. 

Landmaker is Janine Hogendoorn. Zij is ondernemer en bedenker van platform met bijbehorende app Ring-
Ring, die het gebruik van de fiets beloont met sociale en financiële voordelen vanuit diverse stakeholders 
tegelijkertijd.   
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Persoonlijke ervaring brengt wijsheid 

Haar vier kinderen, de verhuizing naar IJburg, een wijze buurvrouw (“ga toch gewoon fietsen 

naar je werk!”) en betrokkenheid bij burgerparticipatie op IJburg, brachten haar op het pad 

van de fiets. Ze twitterde zich in het bestaande netwerk rond fietsen, zag de groeiende 

(perceptie van) verkeersonveiligheid bij school vanwege de stroom (groter wordende) auto’s 

waarmee kinderen naar school worden gebracht, maakte zich zorgen over de ongezonde 

leefstijl en bewegingsarmoe van veel kinderen en bedacht Ring-Ring, een app voor de 

mobiele telefoon die de voordelen van het gebruik van de fiets in de stad inzichtelijk maakt 

en gebruik van de fiets stimuleert door voordelen te koppelen aan fietskilometers (Fkm’s), 

zoals korting bij winkeliers in de buurt en bijdragen aan burgerinitiatieven in samenwerking 

met gemeente Amsterdam en zou een zorgverzekeraar met een preventiebonus ook een 

duit in het zakje kunnen doen. 

Haar ambitie: Nederland in 10 jaar het gezondste en schoonste land ter wereld. Mogelijk te 

maken door in te zetten op “want what we have”: onze fietscultuur, de relatief goede 

fietsinfrastructuur, onze creativiteit en de bereidheid tot sectoroverstijgende samenwerking, 

waarin we goed zijn als land. In termen van het ISMA-model: maak gebruik van de intrinsieke 

motivatie van fietsers, zorg er voor dat fietsen een gelijkwaardig alternatief wordt voor 

autogebruik in de stad en wees rechtvaardig in de verdeling van kosten en opbrengsten van 

de verschillende vervoerwijzen. Keuzevrijheid is daarbij cruciaal: laat iedereen vrij in de 

keuze op basis van eigen intrinsieke motivatie (zoals gezondheid) en formuleer als overheid 

alleen de randvoorwaarden voor een gelijkwaardig vervoerssysteem.  

Op weg naar een fietsvriendelijke stad 

De stip aan de horizon voor Janine is de fietsvriendelijke stad met veel minder autoverkeer 

dan nu. Breng de auto (liefst elektrisch) als gast in de stad, maak van het huidige fietspad 

voetgangersgebied en geef de fietser alle ruimte als hoofdverkeersdeelnemer op de weg. 

Ontwerpers en verkeerskundigen zouden de fietsinfrastructuur in de stad moeten 

(her)ontwerpen en inrichten vanuit het gezichtspunt van de fietser en niet (zoals nu vaak het 

geval is) de fietser neerzetten alsof het een automobilist is.  

Om dat goed te kunnen doen, moeten we meer weten van de fietser. Dat brengt ons bij de 

data, de informatie, de communicatie en het gedragseffect en dus bij haar eigen bedrijf Ring-

Ring, dat een “social purpose enterprise” is (“doing good and solving problems”). Allemaal 

ontstaan op de fiets en in een lichte staat van onthechting, die ontvankelijk maakt voor 

vragen zoals: wie is de fietser, waar fietsen ze, hoe beleven zij het fietsen, wat zijn hun 

routes en afstanden en hoe waarderen zij de fietstijd? Dat zijn gegevens die we te weinig 

kennen. Die data kunnen gebruikt worden om de fietsgebruik te belonen: een gratis app 

voor je smartphone, die je fietskilometers registreert. Aan die Fkm’s kan je verdienen. Ook 

kan je al fietsend meesparen aan initiatieven in je buurt (zie www.ring-ring.nu).   

Fietsen verbindt mensen 

De fiets, zo zegt Janine, gaat om veel meer dan alleen mobiliteit. Het gaat om gezondheid, 

CO2reductie, groen en ruimte in de stad en economie. Het levert geld op voor jezelf, voor 

werkgevers en voor de belastingbetaler. Daaronder zit voor Janine nog een diepere laag. Die 

laag heeft te maken met de authenticiteit van onze steden, de nabijheid van voorzieningen 
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in onze leefwereld, de kansen voor kleine ondernemers en de mogelijkheden om elkaar te 

helpen in plaats van elkaar te beconcurreren. Zo kijkt ze ook naar het netwerk van 

landmakers. Het is erg nuttig om te verbinden met elkaar, te leren en elkaar te inspireren. 

De fiets gaat als het ware dwars door alle andere thema’s heen, de fiets verbindt mensen. 

De fietsstad is er misschien morgen nog niet, maar we kunnen wel beginnen met de fietser 

niet langer te beschouwen als een soort pseudo-automobilist en meer te ontwerpen vanuit 

het gezichtspunt van de fietser. Een routeontwerp voor fietsroutes gecombineerd met 

dichtstbijzijnde NS-stations zou mooi zijn. 

We naderen het eind van ons gesprek. Janine wil graag het netwerk van de landmakers 

levend houden door vaker bij elkaar te komen. Haar plannen voor de fiets kosten niet de 

hoofdprijs, haar ambitie is niet gedreven door geld. We kunnen veel meer doen met de fiets 

in ons land. Haar app Ring-ring kan er aan bijdragen dat door het gebruik van de fiets sociale 

en economische interactie wordt gestimuleerd. De website van Ring-ring toont trots de 

laatste cijfers:  1.260.352 Fkm’s, 189 ton CO2-reductie en 1701 Ring-ringers, zoals de fietsers 

heten die haar app gebruiken met al bijna 300.000 ritjes voor hun dagelijkse normale 

gebruik (woon-werk, kinderen naar school, boodschappen, vrienden bezoeken en uitgaan). 
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Rob en de permanent betaversie van het plan 

Den Haag, 8 december 2016 

 

We spreken Rob van der Velden in een vergaderzaaltje op het ministerie van IenM. Rob is 

directeur-voorzitter van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en 

Planologen (BNSP). De BNSP is een platform voor ontmoeting, ontwikkeling en 

ondersteuning van ruimtelijke professionals. Rob is ook landmaker van het lerend netwerk 

van stedebouwkundigen en planologen. Vanuit die functie heeft hij in april 2016 het 

Manifest van de Proeftuin Nederland van Morgen ondertekend. Zijn missie is om het 

vakgebied de 21e eeuw in te loodsen met nieuwe tools en communities.   

“Ik gaf het manifest dat ik opstelde voordat ik voorzitter van de BNSP werd, de titel “Shift” 

mee. Daarmee wilde ik uitdrukken dat in ons vak een paradigmaverschuiving nodig is én dat 

we ons vak samen weer omhoog moeten stuwen (zoals de druktoets ‘shift’ op de 

ouderwetse typemachine, die alle schrifttekens omhoog bracht tot kapitalen)”. Rob is 

gedreven door de veranderingen in de samenleving die hij waarneemt en zijn grote zorgen 

over de stilstand, die hij zag bij een vergrijzende BNSP, voordat hij aantrad. Het was 

overigens de eerste keer in zijn leven dat hij deelnam aan zo’n open procedure voor de 

zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Liefde voor het vak en plichtsbesef dreven hem. Dat 

heeft hij van zijn vader meegekregen, die zat ook in allerlei besturen van Industriebond tot 

ondernemingsraad. Zijn broer heeft hetzelfde, dus dat zal wel erfelijk zijn, je inzetten voor 

elkaar. Nu kan hij met het Bestuur, de Raad van Advies, de leden en de werkgroepen richting 

geven aan de broodnodige vernieuwing van de BNSP. “Daar ben ik niet alleen in, maar ik kan 

wel iets doen voor het vak”, zegt hij. En dat is volgens hem hard nodig. Het vak verandert in 

hoog tempo en tegelijkertijd ziet hij een paradox tussen collectiviteit en individualiteit. “De 

nieuwe, grote opgaven maken het nodig dat wij elkaar opzoeken en van elkaar leren, terwijl 

er nu ook sprake is van versplintering in het vakgebied en solistischer opereren van 

vakgenoten, die in veel gevallen zzp’er zijn geworden en geen tijd hebben voor verenigingen 

of wat dan ook”.  

Leerateliers BNSP  

De Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) heeft de nieuwe 
Omgevingswet aangegrepen om de vakbeoefening van stedebouwkundigen en planologen opnieuw uit te 
vinden, samen met andere vakorganisaties NVTL en NL Ingenieurs. Het vak is in transitie, de tijd van 
blauwdrukken lijkt definitief voorbij. Nieuwe opgaven moeten onder meer verbonden worden met 
kleinschalige (burger-)initiatieven en met belangen van verschillende partijen. Dit vraagt om een 
onderzoekende, vragende en luisterende houding van de professional met inbreng van eigen kennis en 
creativiteit. In de leerateliers in 2016 zijn deze nieuwe verhoudingen onderzocht met behulp van de 
principes uit het Manifest2040 van het Jaar van de Ruimte.  

Rob van der Velden is landmaker voor de Leerateliers en voorzitter van de BNSP. In het interview spreekt hij 
meer als voorzitter van de BNSP dan als landmaker voor de Leerateliers, hoewel het een wel veel met het 
ander te maken heeft.  
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“Feitelijk”, zegt Rob,” zijn de verschillen tussen de BNSP als lerend netwerk en het 

landmakerschap, de leerateliers van het Jaar van de Ruimte en de Proeftuin Nederland van 

Morgen niet zo heel groot. De basis is om als community samen meer te zijn dan ieder voor 

zich”. Uiteraard heeft de BNSP ook andere taken, zoals het behartigen van de belangen van 

haar leden, maar vakinhoudelijk is de kern het richting geven aan een vakgebied in transitie 

in een samenleving die snel verandert, dat nieuwe opgaven moet oppakken en nieuwe tools 

moet leren gebruiken om het vak goed uit te oefenen. Denk aan de ruimtelijke impact van 

de energietransitie of de breed gevoelde noodzaak om integraal, discipline overschrijdend te 

werken. Voor hem persoonlijk lopen acties die verband houden met de BNSP of het 

landmakerschap vaak in elkaar over.  

Kennisdelen maakt ons slimmer 

Participeren in een interactief netwerk, creëren van synergie en leren van elkaar kan op 

verschillende manieren gestalte krijgen: op ieders eigen werkplek, binnen een community of 

in een proeftuin. “Waar het om gaat”, zegt hij, ”is dat je niet je kennis en kunde voor jezelf 

houdt. Kennisdelen maakt je slimmer. Door niet met anderen te delen houdt je jezelf 

eigenlijk dom”. De BNSP faciliteert dat delen van kennis. De praktijk in het kader van het Jaar 

van de Ruimte, waar hij zijn handtekening onder heeft gezet, is het dagelijks werk van de 

BNSP. In dat opzicht is zijn lerend netwerk anders dan wat de andere landmakers doen, 

denkt hij. Geen project met kop en staart, maar continue actie. Zo heeft de BNSP 

uitgevonden hoe je een goede omgevingsvisie kunt maken. Dat wordt als een soort 

‘Handboek Soldaat’ toegezonden aan alle gemeentes, maar wordt ook tegelijkertijd 

voortdurend geactualiseerd. “Wij zijn nooit uitgeleerd”, zei de vader van Rob ooit al eens 

tegen hem. En dat is tevens de kern van de leerateliers. 

Een van de kenmerken van het vakgebied van de stedebouwer en de planoloog (en eigenlijk 

van alle ruimtelijke professionals) is dat de grenzen van de discipline fluïde zijn geworden. Hij 

maakt de vergelijking met de ANWB. Ooit begonnen als algemene Nederlandse 

wielrijdersbond, is de ANWB gaandeweg ook andere verkeersdeelnemers, toeristen en 

reizigers gaan omarmen. Met de BNSP is het precies zo. Begonnen met en voor 

stedebouwers en planologen omvat het ledenbestand inmiddels de volle breedte van het 

vakgebied, dus ook de journalist die regelmatig over het vak schrijft of de manager van een 

woningcorporatie die met nieuwe woonwijken bezig is. Zijn drive is om de ruimtelijke 

invalshoek weer op de agenda te krijgen na jaren van kommer en kwel vanwege de 

economische crisis, die ook de bouwsector niet ongemoeid heeft gelaten.  

In dit verband wil hij graag twee veel voorkomende misverstanden uit de weg ruimen. Op de 

eerste plaats de naam van de discipline. Er is wat raars gebeurd na de taalkundige 

aanpassing van het woord stedebouw in stedenbouw. “Wij bouwen geen nieuwe steden”, 

zegt Rob, “maar houden ons bezig met de ‘stede’ en dat betekent plek. Stedebouwers zijn 

opgeleid om de stad te kennen en te analyseren en om daarin vervolgens acupuncturistisch 

klein of meeslepend groots sociaal-fysiek te interveniëren”. Het tweede misverstand gaat 

over het verschil tussen ontwerp en vormgeving. “Ontwerp is een proces waarin een 

probleem wordt geanalyseerd, een aantal scenario’s of mogelijke oplossingsrichtingen wordt 

ontwikkeld en afwegingen en keuzes worden gemaakt die uitmonden in vormgeving, 
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uitvoering en beheer”, zegt Rob. “Vormgeving gaat over styling, uitvoering, grafische 

dimensies”. Met lede ogen zag hij aan hoe op een gegeven moment – vanwege deze 

misverstanden – het vakgebied leek te worden overgenomen door managers, juristen of 

boekhouders, terwijl die volgens Rob niet zijn opgeleid om de stad te begrijpen.  

Van hermetisch document naar permanent betaversie  

Tegenwoordig zal het schetspotlood van de ontwerper steeds vaker gecombineerd gaan 

worden met nieuwe vaardigheden en (proces)technieken van de 21e eeuw. Zo verwacht hij 

dat de ontwerper zich niet langer kan beperken tot het maken van een hermetisch 

document, maar steeds vaker zal opereren met een soort permanente betaversie van een 

plan, waarin nog veel onzeker is maar op bepaalde hoofdlijnen wel keuzes kunnen worden 

gemaakt. Hij vindt het leerzaam om die innovatieve beroepspraktijk te laten zien tijdens 

Leeuwarden2018. Ook denkt hij aan acties, zoals die van Gijs van der Bomen van Kuiper 

Compagnons, die in 100 minuten tijd met 530 mensen een nieuwe kaart van Nederland 

tekende met een formaat van zo’n 3 bij 6 meter.  

Een innovatie waar het vakgebied in zijn ogen echt niet omheen kan is wat er gebeurt rond 

big data. Er moeten tools komen die helpen bij de analyse van de stad op basis van big data 

of open source data. “Daarmee kunnen we informatie visueel maken en aan elkaar koppelen 

om de stad beter te begrijpen, bijvoorbeeld over verkeersstromen, koopgedrag, 

vastgoedwaarden. Dat helpt niet alleen om beter door te hebben waar je moet ingrijpen, 

maar ook om beter te voorspellen wat het effect van zo’n ingreep is. Het zijn de feiten waar 

je niet van mening over kunt verschillen”, denkt Rob. Het vakgebied wordt daardoor minder 

subjectief. Die verbinding tussen thema’s maakt immers, aldus Rob, een natuurlijk 

bestanddeel uit van de stedebouwkundige vakbeoefening. “En als de tijden veranderen en 

de samenleving slaat andere koersen in, dan moet je daarin mee”, zegt Rob. 
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Met André op de bres voor gezondheid  

Bilthoven, 12 december 2016 
 

De relatie tussen gezondheid en fysiek-ruimtelijke planning staat pas kort op de agenda. 

“Voor mijn komst bij het RIVM was het gewicht van gezondheid op ruimtelijke afwegingen 

feitelijk non-existent”, zegt André van der Zande. Sterker nog: het belang van gezondheid 

voor ruimtelijke keuzes werd grotelijks verwaarloosd. Milieuvraagstukken waren een 

abstractie. Dat ging niet over mensen, maar over ongrijpbare zaken zoals het klimaat. 

André is oprecht verontwaardigd hierover. Hij ergerde zich zo aan deze onrechtvaardige 

achterstanden op het gebied van gezondheid in bepaalde wijken, dat hij sindsdien op de 

bres staat voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met vallen en 

opstaan leert het RIVM kennis en praktische instrumenten in te zetten in de wijken waar 

bewoners en ondernemers daarom vragen. 

Een tijdje geleden realiseerde André zich dat hij al die jaren dat hij nu al rondloopt in de 

wereld van de ruimtelijke planning, zelf ook schuldig is geweest aan de onderbelichting van 

gezondheid bij ruimtelijke afwegingen. In die tijd leek het vooral om fysiek-ruimtelijke 

vraagstukken te gaan. Terwijl ook ruilverkaveling en natuurontwikkeling meer zijn dan louter 

fysieke ingrepen. Hierbij gaat het ook over de ontwikkeling van het platteland en sociaal-

economische vraagstukken. In deze tijd was het milieu een abstract begrip geworden, de link 

met gezondheid was ver weg, waardoor het niet meer leek te gaan over concrete mensen. 

Gezondheidsdiensten klaagden dat zij in elke gemeente de strijd met ruimtelijke planners 

verloren wanneer zij vonden dat een school om gezondheidsredenen ergens niet moest 

staan. Het leek alsof de belangen van vastgoed en de gemeentelijke kas boven gezondheid 

gingen. Dit frame is volgens André omstreeks 2011 gaan kantelen door de grotere 

zeggenschap van gemeenten in het sociale domein. Daardoor kreeg de wethouder met 

Lerend netwerk gezondheid en ruimte  

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op 
zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Toch is de kans 
om in goede gezondheid oud te worden in veel stadswijken en dorpen veel kleiner dan elders. Samen met 
andere organisaties heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2016 een lerend 
netwerk gezondheid en ruimte gestart. Met als doel de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen. 
De nieuwe Omgevingswet, waar gemeenten al volop mee experimenteren, zet gezondheid op de agenda. Dit 
is hét moment om met gezondheid aan de slag te gaan. Het lerend netwerk biedt hiertoe aanscherping, 
verdieping en invulling. Een omgevingsvisie met focus op gezondheid leidt bovendien tot de juiste 
landingsplaats waar maatschappelijke opgaven in verbinding staan met de fysieke leefomgeving. 

Nu steeds meer mensen in steden gaan wonen, draait de ruimtelijke opgave van Nederland om de vraag hoe 
de stad een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving vasthoudt en dit benut voor haar economische 
concurrentiepositie. Hoe aantrekkelijker een stad om te wonen en werken, hoe meer spin off. 

André van der Zanden is landmaker, Directeur Generaal van het RIVM en trekker van het Lerend netwerk 
gezondheid en ruimte. Ronald van der Graaf werkt aan dit netwerk bij RIVM.  
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gezondheid in zijn of haar portefeuille meer invloed en een belangrijkere rol in de 

besluitvorming. Dat moment viel samen met het stil vallen van de ruimtelijke planning door 

de economische crisis. Uiteindelijk heeft deze ontwikkeling ertoe geleid dat bij ruimtelijke 

afwegingen het aspect van gezondheid belangrijker is geworden. Sterker nog: een gezonde 

leefomgeving wordt steeds vaker ingezet als asset van het lokale vestigingsklimaat voor 

bedrijven. 

Meerschalig en meertalig opereren in netwerken 

We spreken André van der Zande en Ronald van der Graaf op het hoofdkwartier van het 

RIVM in Bilthoven. Sinds André is aangetreden bij het RIVM zijn de  werkzaamheden 

meerschalig en meertalig geworden. Deskundige RIVM’ers opereren met kennis, inzichten 

en instrumenten in alle netwerken van internationaal tot in de wijk. Ook begrijpen deze  

medewerkers wat gezondheid, voeding en bewegingsarmoede betekenen voor de 

levensverwachting van inwoners, die dit aan den lijve ervaren in hun concrete leefomgeving. 

“Het kan toch niet zo zijn dat het Nederland, als één van de rijkste landen ter wereld, niet 

zou lukken om gezondheidsachterstanden weg te werken” zegt André vol emotie. ‘’Wil je 

daar slagvaardig aan werken, dan moet je ook met de mensen in de wijk in gesprek gaan: de 

burgers, de ondernemers en de wijkteams om te praten over dat wat zijzelf belangrijk 

vinden en wat in hun wijk zou moeten gebeuren. ‘’ 

De ambitie van het RIVM op het vlak van gezondheid en ruimte is de integratie van 

ruimtelijke en sociale interventies. “Dat brengt ons dichter bij een beter en duurzamer 

Nederland”. Daartoe verricht het RIVM landelijke studies, zoals een goede gezondheidsindex 

als tool voor de planologische gereedschapskist. Samenwerking tussen ruimtelijke en sociale 

professionals vindt inmiddels plaats in verschillende netwerken, van de Agenda van de Zorg 

van Rinooy Kan, die de coalitie trekt in gezondheidsland, tot en met concrete projecten in 

gemeentes als Utrecht en Amsterdam. De kennis- en instrumentontwikkeling van het RIVM 

is nu meer dan voorheen gericht op het toepassen van kennis in de praktijk. In dat opzicht is 

het RIVM al lang niet meer een instituut dat op afstand van de maatschappij onderzoek 

verricht. Het draait nu om een variëteit aan lerende netwerken, midden in de samenleving, 

van wijk tot Rijk, om gezondheid te borgen in ruimtelijke plannen en omgevingsvisies. Kennis 

wordt daarmee vertaalt naar waarde in de praktijken en krijgt concrete, maatschappelijke 

werking. 

Biedt mensen het gereedschap om zelf te werken aan gezondheid 

Inmiddels geloven beiden heilig in coproductie met belanghebbenden. Daar past geen 

gezondheidstoets (zoals de watertoets) of een deskundigenoordeel bij en al helemaal geen 

stapeling van dergelijke toetsen. Waar het veel meer om draait is eigenaarschap en 

participatie. Als mooi voorbeeld noemt Ronald een project in Hoogvliet. Daar is met de 

ouderen tijdens een wandeling gekeken naar routes en veiligheid vanuit de gedachte: 

“Wanneer we willen dat oudere mensen blijven bewegen en lang actief blijven zonder te 

vallen, hun heup breken en langdurig in een zorginstelling terecht komen, dan moet er in 

hun omgeving iets actiefs te doen zijn: op een veilige en aantrekkelijke manier. Dat vraagt 

om plannen mét de ouder wordende mens in plaats van plannen voor de oudere.”  
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Het Centrum Gezond Leven van het RIVM en diverse partners beschikken inmiddels over een 

interventiedatabase van zo’n 350 erkende en effectieve leefstijlinterventies en een ruimte 

hoeveelheid goed onderbouwde en beschreven werkzame leefstijlinterventies naar 

doelgroep, setting of thema, die bijdragen aan de gezondheid van mensen. Dat varieert van 

gezonde schoolkantines en gezonde schoolpleinen tot oefeningen voor tussen de middag, 

beweegkuren, functionele training voor ouderen over veiligheid en letselpreventie. Deze 

interventies zijn als het ware toolkits voor beleidsmedewerkers, professionals, en 

organisaties die concreet aan de slag willen met  gezondheid. Via de verschillende 

interventies kun je een ‘’interventiecocktail’’ samenstellen. Dat is een samenstel van de 

meest effectieve interventies die in hun samenhang op een bepaalde plek het gewenst 

resultaat leveren.  

“Maar de wereld van stedebouwers aarzelt nog wel een beetje hoe om te gaan met het 

thema gezondheid.” zegt André en hij geeft ruiterlijk toe dat het RIVM hen nog geen 

ontwerprepertoire heeft aangereikt. Hij denkt overigens dat de planologie van het grote 

gebaar passé is. De insteek is nu om plekken te creëren waar mensen graag willen zijn 

(omdat het hun leefomgeving is) en dat lijkt nog niet breed in de vakwereld verinnerlijkt. In 

het buitenland merkt hij wel veel belangstelling voor geïntegreerde stadsconcepten. In 

Nederland heeft hij vijf jaar aan de weg moeten timmeren om samen met de gemeente 

Utrecht te gaan werken vanuit het thema Healthy Urban Living. Dat is gelukt en daar is hij 

trots op. Utrecht en het RIVM gaan met dit label de boer op in het buitenland. Een prachtig 

item dat hieronder valt is ‘’het beweeglint voor kinderen’’ met inbegrip van skatebanen voor 

gehandicapte kinderen in rolstoelen.  

 “Wat niet werkt is om van buitenaf te vertellen hoe het moet. Inspiratie werkt echter wel, 

net als het me too-effect. Daarna moet de adviseur als buitenstaander op z’n handen gaan 

zitten”, zeggen André en Ronald uit eigen ervaring. “En wees terughoudend met het 

uitrollen van programma’s. Dat is niet meer van deze tijd. ”Wat telt in de participatieve 

samenleving is dat de burger zelf tools heeft en kan gebruiken. Met een mooi woord uit de 

transitiekunde heet dat: horizontalisering van de samenleving. De stap naar het midden 

hierbij is dat overheden en burgers bijvoorbeeld met dezelfde sensoren op wijkniveau zelf 

betrouwbare en bruikbare data genereren waarbij  het RIVM deze data interpreteert en 

valideert, de betrokken belanghebbenden coacht en het proces begeleidt. De rol van het 

RIVM verschuift zo van primair meet- en onderzoeksinstituut naar valideringsinstituut voor 

apparaten (en zelfs apps) en datastromen.  

Luister naar mensen 

Tot slot geeft André aan: “Feelings are facts in their consequences”. Dat het thema 

gezondheid indertijd niet op de ruimtelijke agenda stond, voelt mede als zijn schuld. Daarom 

raakt zijn boosheid daarover hem persoonlijk, hij was immers lid van diezelfde ruimtelijke 

familie. Ondanks zijn gedrevenheid om de wereld beter te maken heeft hij dat naar zijn 

gevoel nu, toen niet goed genoeg kunnen doen. Zijn wake up call was vooral het zien van 

onrechtvaardige gezondheidsverschillen (die leiden tot 10 tot 12 jaar verschil in 

levensverwachting). Deze verschillen zijn niet toe te rekenen aan genetische verschillen of 

niet-beïnvloedbare omstandigheden, maar aan milieu- en omgevingsfactoren waar ‘wijzelf’ 
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de hand in hebben. Een belangrijke driver voor André was de verwondering dat 

wetenschappers wel praten over mensen, maar niet met de mensen zelf – terwijl de 

betrokkenen dat vaak wel goed onder woorden zouden kunnen brengen. “Sommige experts 

(ook binnen het RIVM) zijn nog steeds een beetje bang voor zo’n echt gesprek, waarin 

emoties naar boven komen. Hier goed mee omgaan kan vooral door meer te luisteren naar 

dat wat mensen beweegt. Helaas zijn nog niet alle wetenschappers ervaren genoeg in het 

voeren van zo’n dialoog. Emotie is wel de drijfveer voor actie. Als mensen gaan acteren op 

hun gevoelens betekent dit dat ze geraakt worden”. En dat is action learning, waar het leren 

samen gaat met vallen en opstaan. André is blij dat hij in zijn lange loopbaan nog een 

steentje hieraan heeft kunnen bijdragen door met het RIVM op de bres te staan voor een 

gezonde bevolking in een gezonde omgeving.   
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Toine werkt in living labs aan de toekomst van onze delta 
 

Velp, 3 februari 2017 
 

 

Voordat hij werd gevraagd voor de bijzondere leerstoel natuurbeheer stroomgebieden en 

duurzaam waterbeheer aan resp. de Radboud Universiteit Nijmegen en de Erasmus 

Universiteit Rotterdam, was Toine onder andere hoofd van de afdeling Strategie, Milieu & 

Planologie (1994-2000) en daarna hoofd van de afdeling Integraal Waterbeleid (2000-2004) 

bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Die nieuwe functie was aanvullend en spannend. In de 

jaren daarna groeiden zijn activiteiten en op een gegeven moment werkte hij vier van de 

vijf dagen in het onderzoek. Toen Van Hall Larenstein hem vroeg voor de positie van 

leading lector Delta Areas & Resources zag hij zijn kans om met 6 lectoren bij te dragen 

aan de herontwikkeling van het toegepaste onderzoek binnen de opleiding en tevens een 

nieuwe brug te slaan tussen het WO en de HBO. In de expansiekracht die vrijkwam bij het 

ontvlechten van de twee opleidingen, zette hij in op praktijkgericht onderzoek met alle 

betrokken partijen inclusief de bewoners aan tafel. Dat moment was ook min of meer voor 

hem de geboorte van het living lab als open innovatiesysteem met publieke en private 

partijen. Op termijn wil het lectorenteam een boek schrijven over learning environments 

aan de hand van hun ervaringen in verschillende living labs. Verschillende oud-collega’s 

van Rijkswaterstaat zijn direct of indirect  betrokken in de living labs van Delta Areas & 

Resources om de transitie naar de circulaire delta samen te verwezenlijken. Wat is de 

reden voor die focus op de delta en hoe werkt dat met die living labs?    

 

“Heel Nederland is de delta”, zegt Toine, “als onderdeel van het uitstroomgebied van de 

grote rivieren. De deltagebieden over de gehele wereld staan op allerlei manieren onder 

druk. We staan nu aan de vooravond van een grote mondiale kentering als het gaat om het 

inrichten, benutten en beheren van de delta’s. In toenemende mate krijgen we te maken 

met technologische innovaties, nieuwe samenwerkingsmodellen en businessmodellen die 

Lerend netwerk Circulaire Delta Regio’s  

Het netwerk houdt zich bezig met vraagstukken die te maken hebben met het duurzaam benutten van de 
delta en de daarbij horende ecosysteemdiensten. Delta’s behoren tot de meest vruchtbare en productieve 
landschapstypen op aarde. Eén op de 15 mensen woont en werkt in een door rivieren dooraderd, vlak land. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist in deze dichtbevolkte delta’s er grote spanningen bestaan tussen 
geld verdienen, de kwaliteit van de leefomgeving en de ecologische veerkracht. De effecten van 
klimaatverandering en de alsmaar groeiende wereldbevolking, vragen om een fundamenteel andere aanpak 
in hoe wij gebruik maken van ecosysteemdiensten. We moeten weg van de lineaire economie die 
voornamelijk is ingericht om zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk te produceren en te consumeren en op 
weg naar een circulaire economie waar afval vrijwel niet meer bestaat en meer aandacht geschonken wordt 
aan welzijn en welbevinden. 

Momenteel is landmaker Toine Smits werkzaam als hoogleraar Sustainable Water Management bij de 
Radboud Universiteit en als leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein. 
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laten zien dat de circulaire economie niet langer fictie is. Dit is dé plek waar de 

fundamentele shift gemaakt moet worden, maar ook de plek waar het meeste geld op de 

‘oude’ manier wordt verdiend. De machtsposities zijn sterk. En de oude manier van werken 

botst met het kunnen vrijmaken van middelen om de nieuwe circulaire economie gestalte te 

geven”. Voor het van de grond komen van de circulaire economie is gelijktijdig innovatie 

nodig op het front van de techniek, de governance en de financiering. “Maar wat deze 

innovatie bemoeilijkt, zijn de vele duurzaamheidsconcepten die in de loop van de jaren 

ontwikkeld zijn, waardoor de mensen door de bomen het bos niet meer kunnen zien. En 

daarbij komt dat het ook nooit echt duidelijk is geworden hoe we ons geld er echt mee 

kunnen verdienen. Wanneer bovendien de aanpassing van regels en wetgeving achter blijft 

of de financieringsstructuur niet gelijktijdig ontwikkeld wordt, lopen innovaties vast of 

komen ze in de zogenaamde Valley of death. Met name de Amerikaanse Ellen MacArthur 

bracht hier verandering in. Zij kwam met een unifying concept voor het paradigma van de 

circulaire economie mét een businessmodel. Sindsdien is circulaire economie een serieuze 

zaak geworden en wordt de werkwijze van de living labs bij talrijke innovaties toegepast. 

Nederland heeft veel ervaring om samen met publieke en private partijen in deze living labs 

of proeftuinen tot creatieve oplossingen te komen, waarbij het evenwicht tussen deze 

verschillende belangen zo goed mogelijk kan worden ontwikkeld en gehandhaafd. Een 

interessante methodiek, die binnen de labs is doorontwikkeld, is die van de Natural Step. 

Met die methodiek is veel (internationale) ervaring opgedaan in trajecten naar duurzame 

ontwikkeling en integratie van verduurzaming bij bedrijven en specifieke organisaties (zoals 

coöperaties). De methodiek is echter nog niet gebruikt in een open innovatiesysteem voor 

regionale ontwikkeling. En daarin is Toine geïnteresseerd. 

 

Het pad naar circulaire innovatie gaat nog niet over rozen 

“Met het ontwikkelen van inzichten en kennis over de circulaire economie gaan ook vele 

heilige huisjes omvallen”, zegt Toine. Veel mensen zijn zich niet bewust van de schade die 

veroorzaakt wordt de hedendaagse manier van werken ten opzichte van wat het de 

samenleving oplevert. “Ook ontbreken bij de meeste organisaties en opleidingen de echte 

incentives om samen te werken, je wordt er eerder op afgestraft. De nieuwe manier van je 

brood verdienen gaat er over dat je andermans probleem op je neemt, omdat er begrip is 

dat we anders allebei op de lange termijn ons brood niet meer kunnen verdienen”. 

Daarnaast is het eigen verdienmodel niet direct duidelijk, wat weer schuurt met de veelal op 

financiële cijfers georiënteerde ontwikkeling van bedrijven, opleidingen en zelfs ambtelijke 

organisaties. Het eigen belang wordt nu vaak gecamoufleerd, terwijl dit op allerlei manieren 

de innovatie tegenhoudt.  

 

“We zullen weer veel meer op het gebied van ketenontwikkeling moeten gaan doen, op het 

generieke belang moeten gaan interacteren. Er kunnen vele nieuwe green jobs ontstaan 

wanneer je een waardeketen gaat uitwerken”. De living labs vormen voor deze 

omschakeling een learning environment voor alle betrokkenen. Dat kan heel bedreigend zijn 

voor die partijen die nu veel geld verdienen met de lineaire economie ofwel die veel macht 

en geld hebben verkregen door op een verkeerde manier om te gaan met de deltagebieden. 

Wanneer er kansen ontstaan in de circulaire economie, zullen deze partijen langzaam gaan 
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meebewegen. Hoe groter het bedrijf is dat in de lineaire economie floreerde, hoe lastiger ze 

kunnen veranderen. De tentakels van deze bedrijven gaan zover dat er zelfs allerlei politici 

verbonden zijn aan de oude economie. Toine ziet in dat dit de belemmeringen zijn, die horen 

bij de samenleving zoals hij nu is, “en die zullen we voorlopig wel blijven houden”. 

 

De wolhandkrab als entkristal van een living lab 

Het begrip ‘entkristal’ komt uit de scheikunde, maar wordt in figuurlijke zin gebruikt om een 

gebeurtenis of denkbeeld aan te duiden waaruit vervolgens iets groters ontstaat, zoals 

bijvoorbeeld een boek of film ontstaat. Zo vormde een bromfietsongeluk het entkristal voor 

het scenario van de Nederlandse film Spetters. Ook in de living labs wordt gewerkt met een 

entkristal. “We beginnen met iets kleins, dan gaat het groeien en we blijven telkens op zoek 

naar de volgende stappen richting de stip op de horizon.” Zo ook in het living lab voor het 

IJsselmeer (waar Rijkswaterstaat net de Wieringerwerf heeft aangekocht), dat zich onder 

andere richt op de problematiek van zoutwaterinlaat van onze polders. Het continue spoelen 

van de polders is nodig om de bollenteelt daar in stand te houden. Zouden we niet andere 

businessmodellen voor de agrariërs kunnen ontwikkelen?  

“Zo kwamen we uit bij een boerderij met bassins waar de wolhandkrab wordt gekweekt”. 

Deze wolhandkrab is een delicatesse in China. De krab gedijt goed op maden van de black 

soldier fly (een tropische vlieg: de Hermetia Illucens). Die maden kunnen goed groenafval 

omzetten tot hoogwaardige eiwitten. Theoretisch zouden ze ook bijvoorbeeld 

ziekenhuisafval (van het eten dat patiënten laten staan) kunnen verwerken tot ingrediënten, 

die voor zalfjes in het ziekenhuis kunnen worden gebruikt. Zij willen daar nu een experiment 

voor opzetten. Maar ook de Nederlandse Sportvisserij  is een van de grote sponsoren van de 

boerderij op de Wieringerwerf, omdat de karpers deze maden eten. “Zo zie je dat via een 

andere geïnteresseerde, iedere partij zijn vraagstuk oplost, wat ook weer een ander 

financieel model oplevert. Het is telkens een hink-stap-sprong binnen een bandbreedte van 

duurzame ontwikkeling die je samen met elkaar afspreekt. Krabben exporteren naar China is 

nu bijvoorbeeld nog acceptabel, maar het is de bedoeling om straks zoveel mogelijk 

regionaal de kringlopen te sluiten. De afgesproken bandbreedte is afhankelijk van het doel 

dat we samen willen bereiken en van het momentum. We beslissen samen of we bij deze 

bandbreedte blijven of een stap terug of vooruit kunnen maken”.     

Ook sturen de living labs het onderwijs en onderzoek van de kennisinstellingen 

Terug naar het onderwijs. Toine gelooft ten diepste dat Van Hall Larenstein de meest 

duurzame school van Nederland kan worden. Zijn aanpak met de living labs voor de 

Nederlandse delta (en het onderscheid in zes landschapstypen binnen die delta) heeft als 

bijkomend voordeel dat de proposals voor financiering van onderzoek nu op de plank liggen 

te wachten voor de goede call. “Toch is het lastig dit werk declarabel te kunnen doen. De 

bestaande afrekenstructuren van de hogeschool gaan er van uit dat je het werk in de 

projecten doet”. Dat wil zeggen: middelen zitten in de projecten en niet in het voortraject. 

Een investering aan de voorkant is onmisbaar om de labs op de juiste manier op gang te 

krijgen. “Om een lerend netwerk te worden moet je dus ook andere kanalen organiseren”. 
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Daarom zijn er nu zes living labs in Nederland opgestart, één voor elk landschapstype in de 

delta.  

 

In de living labs zijn allereerst lectoren uit de drie domeinen van techniek, governance en 

financiering betrokken. Daarnaast is er sprake van een quadruple helix: de vier relevante  

groepen in de samenleving (de 4 b’s van bedrijven, burgers, beambten en bestuur) zijn in de 

labs vertegenwoordigd om uitdrukking te geven aan de social inclusiveness. Daarmee is ook 

de democratische legitimering georganiseerd. Ieder heeft bovendien zijn of haar huiswerk. 

Vanuit Van Hall Larenstein zijn zes vakinhoudelijke lectoren betrokken. Daarnaast doen ook 

andere opleidingsinstituten mee (MBO en WO). “Wanneer er kennisvragen zijn zoeken we in 

ons netwerk naar de juiste partij daarvoor. Iedere opleidingsinstelling kan hiervoor eigen 

geld organiseren door een proposal in te dienen. Iedereen kent bovendien de filosofie van 

de living labs en weet dus wat er nodig is om niet in de Valley of Death te komen. “Om de 

gemeenschappelijke leertrajecten op gang te brengen is het momentum van elk lab erg 

belangrijk. Waar zit de meeste energie en de sense of urgency in het gebied? Daar haken we 

op aan. Continue wordt getoetst of de principes van het werken in labs samen worden 

ontwikkeld. Er zijn geen freeriders. Iedereen heeft een takenpakket. Dit betekent ook dat er 

documenten worden gedeeld, die voorheen uitsluitend binnen elke organisatie bekend 

waren, zodat iedereen nu mee kan discussiëren”.  

 

Het gebouw, waarin Van Hall Larenstein is gevestigd in Velp, waar het gesprek met Toine 

plaatsvindt, is ontworpen door een architect die vooral gevangenissen ontwierp. In het 

ontwerp van het gebouw heeft hij gebruik gemaakt van de principes van het 

toezichthouden. Voor deze leeromgeving levert het ontwerp van het gebouw maximale 

contactmogelijkheden tussen studenten en docenten op. De school kijkt uit op de tuin van 

een voormalig klooster. Die tuin wordt nu door studenten gebruikt voor onderzoek. Het is 

een voorbeeld van hoe basisprincipes die eerst ten grondslag lagen aan de gesloten wereld 

van een klooster nu energie geven aan de gebruikers van de open, lerende en innovatieve 

omgeving van VHL, waarmee deze opleiding de duurzaamste van Nederland gaat worden.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 


