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1 Inleiding 

De Eo Wij er s stichting 

De Eo Wijers stichting richt zich op de 

bevordering van ontwerpen op regionaal 

schaalniveau, o.a. middels het uitschrijven van 

een driejaarlijkse prijsvraag. Er hebben sinds 

1985 vijf van dit soort open ideeën prijsvragen 

plaatsgevonden, waarin de deelnemers hun 

visie op de ruimtelijke ontwikkeling hebben 

gegeven. Met deze inzichten is enerzijds 

concreet overheidsbeleid tot stand gekomen, 

anderzijds werden uitgaanspunten van 

bestaand overheidsbeleid ter discussie gesteld. 

Afgelopen jaar luidde de titel van de 

prijsvraag "grenzeloze beweging", waarin 

gevraagd werd een toekomstvisie te geven op 

het gebied tussen de Randstad en het 

Ruhrgebied. 

Grenzeloze Beweging 

In het gebied tussen Randstad en Ruhrgebied 

vindt geen eenduidige ontwikkeling plaats. Er 

vinden grootschalige, internationaal 

georiënteerde projecten plaats, zoals de recente 

aanleg van de hogesnelheidslijn, terwijl de 

regionale bevolking juist voor dit gebied kiest 

vanwege de kleinschalige woonkernen met 

haar rust. Ook bevinden zich in deze streek 

nog natuur- en landbouwgebieden Hieruit 

blijkt het contrast tussen de nationale, 

internationaal gerichte overheid en de kleinere, 

provinciale en gemeentelijke overheden. Er is 

dan ook een groot aantal ruimtelijke processen 

aan de gang, die sterk in schaal, dynamiek en 

ontwikkelingstempo verschillen. 

Er worden veel verschillende initiatieven 

ontwikkeld door de verschillende gemeenten 

en overheden om elk hun eigen doelstellingen 

te behalen. Deze variëren van het bevorderen 

van stedelijke groei en infrastructuur tot het 

ontwikkelen van de landbouw of juist het 

beschermen van natuurgebied. Er vindt alleen 

geen coördinatie plaats tussen al deze 

verschillende processen, waardoor gemeenten 

en overheden elkaar vaak tegenwerken. 

Het onderwerp van de laatste prijsvraag is 

hieruit voortgekomen. De opdracht luidde als 

volgt: Maak een bovenregionale 

toekomstverkenning van de tracering, 

ontwikkeling en vormgeving van het netwerk 

van de economische en ecologische 

infrastructuur voor het hele plangebied tussen 

Randstad en Roergebied. In deze prijsvraag is 

de relatie tussen infrastructuur en regionale en 

lokale ontwikkeling centraal gezet. Daarbij is 

niet alleen aandacht geschonken aan de 

ontwikkeling van een concept maar tevens aan 

de realisatie daarvan. 
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Met deze vraag zijn de deelnemers van start 

gegaan om een plan uit te tekenen voor de 

toekomst van een gebied van zeer uiteenlopend 

karakter. Uiteindelijk zijn negenentwintig 

teams en solisten tot een inzending gekomen, 

waaronder nog studerenden of pas 

afgestudeerden en reeds ervaren werknemers. 

De deelnemers waren tevens van verschillende 

nationaliteiten. 

De vraag is nu in hoeverre de ontwikkelde 

concepten of plannen daadwerkelijk te 

realiseren zijn. In dit rapport wordt getracht 

hierop antwoord te geven. Vanuit vier thema's 

zijn de verschillende inzendingen geanalyseerd 

op concepten als creativiteit, bruikbaarheid en 

aansluiting bij het huidig beleid. De vier 

oogpunten van waaruit de inzendingen 

bekeken zijn, zijn water, de bebouwde 

omgeving, transport en het proces dat gekozen 

is om daadwerkelijk het geschetste 

toekomstbeeld te bereiken. 

Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Leeswijzer 

In dit rapport wordt eerst ingegaan op 

uitgangspunten en opzet van het conceptuele 

raamwerk (hoofdstuk 2). Vervolgens worden 

de projecten beschreven vanuit de 

perspectieven water, de bebouwde omgeving 

en transport beleid. Tevens wordt in dit 

hoofdstuk aandacht geschonken aan de wijze 

waarop het thema 'proces, organisatie en 

sturing' in de inzendingen aan de orde komen. 

Hierbij staat de vraag centraal welke ideeën 

beleidsversterkend en welke beleids-

confronterend zijn (hoofdstuk 3). In een 

volgend hoofdstuk worden clusters van 

innovatieve inzendingen m.b.t. beleid, ruimte 

en besluitvorming nader geanalyseerd 

(hoofdstuk 4). Tenslotte worden aanbevelingen 

gedaan voor een volgende prijsvraag 

(hoofdstuk 5) 
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2 Conceptueel denkkader 

Bedoeling van de EO Wijers prijsvraag is 

tweeledig. Ten eerste wordt gezocht naar 

ideeën die gezien het bestaand beleid 

innovatief zijn. Ten tweede richt de prijsvraag 

zich op het genereren van innovatieve 

inzichten. Vanuit deze doelstellingen is ook de 

analyse in deze studie uitgevoerd. Het 

referentiekader is deze studie bestaat uit de 

volgende twee stappen: 

De beleidstoets'. de plannen worden getoetst 

aan bestaand beleid en naar de verschillende 

issues. 

De innovativiteitstoets: (elementen van) de 

plannen worden getoetst op innovativiteit qua 

beleid, ruimte en proces. 

In Figuur 2.1 is het referentiekader voor de 

plananalyse van de prijsvraag van de EO 

Wijers stichting weergegeven. 

Figuur 2.1. Referentiekader voor plananalyse 

Qua structuur sluit deze studie bij 

bovenstaande doelstellingen aan. In hoofdstuk 

drie worden de plannen ten eerste geanalyseerd 

(zie par. 2.1). Na deze analyse wordt getoetst 

in hoeverre de plannen elementen bevatten die 

qua beleid innovatief zijn (punt a. van de 

innovativiteitstoets) (zie par. 2.2.1). In 

hoofdstuk vier wordt vervolgens ingegaan op 

de vraag in hoeverre deze prijsvraag 

onafhankelijk van bestaand beleid innovatieve 

ideeën heeft gegenereerd (par. 2.2.2 en 2.2.3). 

Deze vraag sluit aan bij punt b. en c. van de 

innovativiteitstoets. De structuur van de studie 

is in figuur 2.2. weergegeven. 
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2.1 Beleidstoets 

Bij de beleidstoets staan de verschillende 

niveaus van beleid en de relevante 

beleidsissues centraal wat betreft bebouwde 

omgeving, water en transport. In de diverse 

beleidsnota's, zoals de Vierde Nota 

Waterhuishouding en de Vijfde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening, komen begrippen voor 

als veiligheid, veerkracht, duurzaamheid, etc. 

Dit zijn abstracte begrippen die pas echt gaan 

leven bij concrete uitwerking. Bij de 

inzendingen voor de EO Wijers prijsvraag kan 

worden nagegaan in hoeverre de geleverde 

ideeën aansluiten bij het huidige beleid en of 

begrippen op inspirerende wijze worden 

uitgewerkt. Helpt het de beleidsmakers hun 

beleid verder uit te werken? 

Vanuit de algemene beleidsconcepten 

('mainstream' begrippen) wordt naar de 

plannen gekeken: (elementen van) de plannen 

worden geclusterd aan de hand van 

beleidsissues. Voorbeelden van deze 

'mainstream' begrippen zijn: 

rode versus groene contouren (stedelijk vs. 

niet stedelijk) 

stedelijke netwerken 

Centrale vraag is welke ideeën 

beleidsversterkend en welke beleids-

confronterend zijn. De ingediende essays zijn 

daarom per beleidsveld (water, bebouwde 
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omgeving en transport) beoordeeld op de 

volgende criteria: 

1. Aansluiting bij huidig beleid 

2. Bouwstenen voor koppeling vakgebieden 

3. Lostrekken impasses uitvoering huidig 

beleid 

4. Realiteitswaarde 

5. Lokale aangrijpingspunten. 

Per beleidsveld hebben de beoordelaars vier 

essays die een aantal interessante elementen 

bevatten nader geanalyseerd. De basisideeën 

van deze essays en hun waardevolle elementen 

worden per beleidsveld kort behandeld. 

Tenslotte zijn de inzendingen beoordeeld op de 

aandacht die is gegeven aan sturing en 

organisatie van de implementatie van de 

plannen. 

2.2 De innovativiteitstoets 

Doel van de tweede stap is om tot clusters van 

deelplannen te komen die qua beleid, ruimte en 

proces innovatief zijn. Het begrip innovativiteit 

wordt hier voor ieder aspect nader 

gedefinieerd. 

2.2.1 Beleid 

Bruikbaarheid versus creativiteit 

De huidige ruimtelijke problemen vragen om 

innovatieve oplossingen. Prijsvragen, zo ook 

de EoWijers prijsvraag is er dan ook sterk op 

gericht om creativiteit bij stedenbouw

kundigen, planologen en andere betrokkenen te 

stimuleren. Innovatie is echter meer dan 

vernieuwing, innovatie betekent ook acceptatie 

Hoofdstuk 3 Plananalyse 
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of succesvolle invoering van iets nieuws (De 

Leede, 1997). Met andere woorden, de plannen 

dienen naast mate van vernieuwing of 

creativiteit getoetst te worden op hun mate van 

bruikbaarheid voor beleid. 

Er is hier sprake van een paradox (Dewulf, 

2001). Enerzijds dient de ontwerper de nodige 

vrijheid en macht te hebben om aan 

vernieuwingen te komen. Innovatie komt het 

best tot stand in een vrije omgeving. Blyth en 

Worthington (2001, p. 65) stellen dat 

prescriptie en innovatie zelfs omgekeerd 

evenredig zijn. Een plan of programma dat 

teveel voorschrijft, blokkeert de innovatie. 

Anderzijds dient voldaan te worden aan de 

behoeften van gebruikers om ervoor te zorgen 

dat vernieuwing wordt geïmplementeerd. Een 

innovatieve organisatie dient, met andere 

woorden, te reageren op haar omgeving 

(Mintzberg, 1989). Voor een beleidsinnovatie 

is steun van beleidsvoerders en het brede 

maatschappelijk veld onontbeerlijk. Teveel 

vrijheid voor de ontwerper resulteert in een 

verlies aan draagvlak bij burgers en beleid. Een 

gedegen behoefte-analyse is dan ook een 

belangrijke voorwaarde voor succes. 

Analyse van de plannen 

De inzendingen worden gecategoriseerd langs 

de dimensies creativiteit en bruikbaarheid. Die 

inzendingen die in hoge mate vernieuwend zijn 

en daarnaast zeer bruikbaar cq 

implementeerbaar zijn, zullen als de stars 

gekarakteriseerd worden. De plannen kunnen 

gezien worden als toekomstbeelden of -

verkenningen. Bruikbaarheid van deze 

verkenningen kent echter verschillende 

gradaties (Dewulf en Becker, 1991): 

a) situatie-verhelderend: in hoeverre leiden de 

plannen tot verheldering van de 

probleemsituatie 

b) visie- en inzichtvorming: in hoeverre 

bieden de plannen nieuwe inzichten 

c) mobiliserend van steun, actiegerelateerd: 

in hoeverre kunnen de inzendingen leiden 

tot het mobiliseren van steun bij politiek of 

het brede publiek. 

In hoofstuk 3 is een eerste selectie gemaakt 

van ideeën gecategoriseerd langs genoemde 

dimensies. 
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Figuur 2.1. Bruikbaarheid versus creativiteit 

2.2.2 Ruimte 

Inzendingen worden ten tweede 

gecategoriseerd langs de dimensies 

beschikbaarheid historische kennis en 

theoretische inzichten. De impact van de 

ingezonden plannen die gebaseerd kunnen zijn 

op theoretische inzichten en historische kennis 

is trefzekerder te voorspellen. De plannen zijn 

beter gefundeerd. In dat geval zal meer 

voorgeschreven kunnen worden (prescriptief). 

Is dit niet het geval, dan is er weliswaar 

meer ruimte voor eigen invulling door de 

planoloog of stedenbouwkundige, maar is het 

speculatieve karakter van de plannen wel erg 

groot. Het plan kan dan wel als innovatief 

worden gezien, maar de impact ervan is 

nauwelijks trefzeker te voorspellen. 

Uiteindelijk doel is de meest interessante en 

innovatieve ideeën uit de diverse plannen te 

distilleren en nieuwe clusters van deelplannen 

daaruit samen te stellen. 

Inzending S2i 



Historische Kennis 

Figuur 2.2. Theoretische versus historiscne Kennis 

2.2.3 Type sturing en organisatie 

Vraag is in hoeverre innovatieve elementen 

zitten in het type besluitvorming (de 'proces '-

vraag) waarmee men de plannen wil 

realiseren. Besluitvormingsprocessen ten 

aanzien van planvorming van een gebied 

kunnen op verschillende manieren plaats 

vinden. De twee uitersten zijn: 

• In de traditionele benadering is de 

'betalende' opdrachtgever leidend in 

het proces. In opdracht van hem of 

haar 'vertaalt' de ontwerper wensen en 

eisen in een ontwerp. De rol van de 

gebruikers (beheerder) is enkel 

verschaffer van informatie dat dienst 

doet als input voor plan of ontwerp. De 

uitvoerende partij is in de planfase niet 

betrokken. Tijdens de implementatie 

van beleid leverde deze aanpak 

verschillende knelpunten op. 

Draagvlak ontbrak bij burgers, 

bestuurders en bedrijven. 

• In de interactieve benadering worden 

gebruikers en andere partijen sterk 

betrokken bij het planproces. Het 

ontwerpproces is dan een vorm van 

een socialisatie proces waarbij 

waarden en normen van gebruikers 

vertaald worden in de fysieke 

omgeving. 

Er zijn verschillende tussenvormen mogelijk. 

De wijze waarop en de mate waarin gebruikers 

worden betrokken, kan sterk verschillen. 

Hetzelfde geldt voor de rol van de 

verschillende bestuurslagen binnen de 

overheid, alsmede van private partijen. De 

aanpak dient afhankelijk te zijn van de mate 

van innovatie, de mate van onzekerheid, 

mogelijke weerstand tijdens beheer- en 

uitvoeringsfase, de creativiteit van de partijen 

en dergelijke meer. Voor zover mogelijk zijn 

de plannen geanalyseerd voor wat betreft de 

mate van innovatie in de procesaanpak 

In Figuur 2.3. is het conceptueel raamwerk 

van de innovativiteitstoets nog eens 

samengevat. 

Plan Creativiteit en Benodigde kennis en Type proces 
bruikbaarheid inzichten 

++ 
9 

+-
-hl-

+++ 
geen 

Figuur 2.3. Innovativiteitstoets 
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3 Beschrijving van de projecten: 

de beleidstoets 

Bij de beleidstoets wordt nagegaan in hoeverre 

de geleverde ideeën aansluiten bij het huidige 

beleid en of begrippen op inspirerende wijze 

worden uitgewerkt. Helpt het de beleidsmakers 

hun beleid verder uit te werken? Vanuit de 

algemene beleidsconcepten (' mainstream' 

begrippen) wordt naar de plannen gekeken. 

Centrale vraag is welke ideeën beleids-

versterkend en welke beleidsconfronterend 

zijn. De ingediende essays zijn daarom 

beoordeeld op de volgende criteria: 

1. Aansluiting bij huidig beleid 

2. Bouwstenen voor koppeling vakgebieden 

3. Lostrekken impasses uitvoering huidig 

beleid 

4. Realiteitswaarde 

5. Lokale aangrijpingspunten. 

Plannen die qua integraliteit hoog scoren 

worden gerelateerd aan actuele 

beleidsdoelstellingen. 

3.1 Water 

Algemene indruk: gezien de 

waterhuishoudkundige bril staan er bij de 

meeste essays niet veel bruikbare elementen in. 

Zowel niet vernieuwend als verbeterend. De 

opstellers van de essays zijn goed op de hoogte 

van wat er speelt op watergebied. Er zijn vier 

essays die bouwstenen aanreiken voor bestaand 

beleid. Het gaat dan om: 

• Food Valley Region 

3.1. 

3.1.1 Aansluiting bij huidig beleid 

Er ligt nogal wat beleid op het gebied van de 

waterhuishouding. We hebben een Vierde Nota 

Waterhuishouding, een Commissie Water

beheer 2 1 e eeuw, een Vijfde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening - die qua water goed 

overeind is gebleven - vele waterver

kenningen, de Europese Kaderrichtlijn Water, 

etc. Er worden vele integrale waterplannen 

gemaakt en vele overheden hebben gemerkt 

dat water een zeer aaibaar onderwerp is. Dat is 

ook wel terug te vinden in de essays. Vooral 

het principe "ruimte voor de rivier" is in veel 

essays terug te vinden. Het lijkt daarbij in de 

landschappelijke essays vrijwel een dogma dat 

je door het creëren van retentie - extra water -

extra functies kunt realiseren. De meeste 

onderkennen dat doch blijven erg vaag. 
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• Grenzenloos wonen 

• H2€ 

• Panta Rei 

In bijlage 1 zijn de karakteristieken van de 

inzendingen vanuit "water"perspectief weer

gegeven. Een selectie daavan staat in tabel 
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Bouwstenen voor koppeling vakgebieden 

De echte kracht van goede plannen ligt vaak in 

het feit dat verschillende vakgebieden worden 

gekoppeld en sprake is van synergie. 

Watervraagstukken kunnen bijvoorbeeld veelal 

niet zelfstandig worden opgelost, want de 

baten wegen meestal niet op tegen de kosten. 

Echter, als integraal wordt gedacht en het 

oplossen van watervraagstukken bijdraagt aan 

de oplossing van andere omgevings

vraagstukken, dan draagt dit daadwerkelijk bij 

aan de implementatie van beleid. Elke 

inzending gaat uit van een integrale aanpak en 

water wordt nauwelijks nog geïsoleerd van 

andere disciplines bekeken. Hoe de verbinding 

tussen disciplines echter tot stand komt, is niet 

uitgewerkt. Er worden geen nieuwe ideeën 

aangereikt. Vaak sluiten de ideeën aan op 

bestaande ideeën, zoals Plan Ooievaar. Toch 

zijn er ook enkele leuke toevoegingen. 

Lostrekken impasses uitvoering huidig 

beleid 

Vooral rond rivieren leven er vele ideeën over 

natuur, scheepvaart, veiligheid, etc. Vaak 

stagneren deze ideeën rond de klassieke 

impasse ecologie - economie. De inzendingen 

voor de EO Wijers prijsvraag leveren deels 

ideeën aan voor het doorbreken van deze 

impasse. In een aantal inzendingen wordt water 

expliciet als het ordeningsprincipe genoemd. 

De meeste essays richten zich op planologische 

aspecten en landschap. Er is weinig oog voor 

het proces. Uitsluitend Food Valley Region 
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stelt iets over platforms en driving forces. Dat 

biedt mogelijk perspectieven. 

Realiteitswaarde 

Het zijn alle dromen. En dat is goed. Te dicht 

tegen de realiteit van elke dag werken sluit de 

ogen voor kansen. Echter, het is wel prettig als 

we in wakkere toestand toch iets van die 

droom kunnen realiseren. Het realiseren van 

een gedachte in het verlengde van een principe 

van "Macht + Grondprijs + Emotie" (H2E) kan 

goed werken en ook de organisatie bij Food 

Valley Region biedt perspectieven. Vooralsnog 

betreffen de meeste essays leuke ideeën 

waarbij een gezonde balans tussen het haalbare 

en het aanvaardbare nog niet in beeld is 

gebracht. 

Lokale aangrijpingspunten 

Gezien de ontwikkelingen in de zomer

maanden van 2002 - Praag, Elbe, China, 

Rijssen, etc. - loont het de moeite te kijken 

naar mogelijkheden het moment te benutten 

om snel tot actie te komen. Nu is de tijd rijp 

extra aandacht te besteden aan waterbeheer. 

Daarbij gaat het vooral om kleinschalige 

maatregelen waarmee geen complexe 

procedures doorlopen hoeven te worden Over 

deze thematiek zijn geen punten gevonden in 

de inzendingen 

3.1.2 Water in EO Wijers inzendingen 

In deze notitie worden vier essays waarin water 

een belangrijke rol speelt kort 

gekarakteriseerd. Aangegeven wordt welke 
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Food Valley Region 

elementen interessant zijn om uit te voeren en 

hoe. 

Food Valley Region 

Idee 

In het essay wordt beschreven dat het gebied 

rond de grote rivieren tussen Utrecht en 

Oberhausen in een vacuüm terecht dreigt te 

komen. De kwaliteiten van het gebied worden 

onvoldoende onderkend en daardoor wordt het 

eerder een "spill over" van meer succesvolle 

gebieden - met veel ruimtegebruik, doch 

weinig waarde - dan dat het zelf een identiteit 

krijgt. De visie Food Valley Region richt zich 

op het benutten van kwaliteiten in het gebied, 

zodat het niet alleen aantrekkelijk wordt, maar 

ook goed economisch functioneert. 

De rivier de Rijn, en andere aantakkende 

rivieren, moeten ruimte krijgen. Vaak wordt dit 

gezien aan verlies van ruimte voor andere 

functies. Bij Food Valley River wordt een 

strook van 2 a 3 kilometer breed langs de 

rivieren gereserveerd voor "ruimte voor de 

rivier" én economisch benut. Op de vruchtbare 

aarde van de rivierdalen kunnen 

biotechnologie, ecologische landbouw en 

energieproductie dragers zijn voor een zichzelf 

onderhoudende economie. Gebruik in zomer 

en winter - als er hogere rivierstanden zijn -

kunnen verschillen. Niet alles wat 's zomers 

kan moet 's winters ook kunnen. 

Figuur 3.1. Een beeld van Peninsula Europe, een 

project geïnitieerd door Kasteel Groeneveld, met 

sterke raakpunten aan Food Valley Region (bron: 

www, kasteelgroeneveld. nl) 

13 
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Waarde 

In Food Valley Region wordt door het dogma 

heen gebroken dat ruimte voor de rivier ten 

koste gaat van economische functies. Er zijn 

mogelijkheden die de moeite waarde zijn te 

verkennen. Daarvoor is het van belang 

aspecten als cultuur en veiligheid verder uit te 

werken. Food Valley Region reikt bruikbare 

bouwstenen aan. Duidelijk is dat er via het 

principe van "learning by doing" ervaringen 

hiermee opgedaan moeten worden. Als 

eenmaal is aangetoond dat het kan - en dat is 

niet onwaarschijnlijk - wordt de haalbaarheid 

van het "ruimte voor de rivier" beleid groter. 

De gedachten uit Food Valley Region zijn niet 

volledig uniek. Het heeft grote overeen

komsten met de principes van Peninsula 

Europe, een project opgezet door de 

Amerikaanse kunstenaarsechtpaar Newton en 

Helen Harrison. Globale financiële 

verkenningen laten zien dat het ook in het 

huidige economische klimaat een reële 

mogelijkheid is hoogdynamische natuur

gebieden te exploiteren. 

Het reserveren van een strook voor de rivier is 

vele malen beter dan de plannen die de 

overheid zelf ontwikkelt met betrekking tot 

overstromingsgebieden. Alle onderzoeks

resultaten wijzen erop dat als berging voor 

water moet worden gerealiseerd, dit 

meestromende berging moet zijn. Dit maakt 

het extra belangrijk via experimenten de ideeën 

verder uit te werken. 
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Grenzenloos wonen 

Idee 

Grenzenloos bouwen speelt in op een reële 

dreiging. Er worden - vooral in Nederland -

vele studies uitgevoerd naar de meest optimale 

oplossingen voor het probleem van hoge 

rivierafvoeren en de toenemende kans op 

overstroming. Het is niet ondenkbaar dat die 

optimale oplossingen resulteren in grote 

uniformiteit. Hierdoor worden rivierendalen 

monotoon en saai. Grenzenloos bouwen reikt 

bouwstenen aan voor landschapsdeskundigen 

voor het vergroten van de landschappelijke 

diversiteit, door zorgvuldiger te kijken naar 

culturele waarden. Accenten die aanwezig zijn 

worden uitvergroot, waardoor landschap 

leesbaar wordt. 

Waarde 

De ideeën in het essay zijn globaal en nog niet 

sterk uitgewerkt. Toch is het zinvol de 

basisgedachte mee te nemen bij de 

rivierprojecten in uitvoering. De dialoog tussen 

rivierbeheerders, landschapsarchitecten en 

cultuurwetenschappers moet worden versterkt 

en diversiteit moet een parameter zijn waarop 

plannen worden beoordeeld. 

Er lopen plannen die sterk in het verlengde 

liggen van grenzenloos bouwen, althans voor 

water. Zo is er in het kader van Interreg lila, 

voor de Euregio Rijn-Waal, een initiatief voor 

het ontwerpen van een "readable river 

landscape", waarbij verhalen van bewoners 

over hoog water zichtbaar worden gemaakt in 
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het landschap. De ideeën uit grenzenloos 

bouwen kunnen hier worden ingevoegd. Ook 

bij studies naar het omgaan met de 

hoogwaterproblematiek worden aspecten van 

het leesbare landschap genoemd. 

H2€ 

Idee 

Qua waterhuishouding biedt H2€ niets nieuws. 

Het sluit aan op het vigerende beleid. Er moet 

meer berging komen. Daarbij wordt 

overzichtelijk gepresenteerd over hoeveel 

hectares het nu gaat. H2€ stelt niet de 

hoeveelheden ter discussie, maar wel de wijze 

waarop deze moeten worden gerealiseerd. Als 

daar niet goed over wordt nagedacht blijft 

"ruimte voor de rivier" een theoretische 

beleidsoptie. In H2€ wordt gewerkt met de 

volgende formule: 

Macht + Grondprijs + Emoties = Snelheid 

Door van de aspecten macht, grondprijs en 

emoties kaarten te maken, deze over elkaar 

Hoofdstuk 3 

Grenzenloos Wonen 

15 

Beschrijving van de projecten: de beleidstoets 

heen te leggen en te bewerken met GIS, wordt 

een beeld verkregen van waar je snel aan de 

slag kunt gaan met de realisatie van het beleid. 

Begin waar je kunt beginnen en wacht niet tot 

je alles in één keer kunt realiseren. 

Waarde 

Het ziet er - vooral aan de Nederlandse kant 

van het gebied - sterk naar uit dat de overheid 

immer blijft doorstuderen op optimale 

oplossingen, met als gevolg dat er in de 

praktijk weinig wordt gerealiseerd. De essay 

H2€ omschrijft een werkwijze die helpt. De 

beschreven GIS-exercitie is simpel in opzet en 

levert mogelijk een zeer bruikbaar beeld op. 

Het vereist een omslag in denken. In plaats van 

uitsluitend in problemen moet nu ook meer in 

kansen worden gedacht. Dit is voor de hand 

liggend, echter in de praktijk nog niet goed 

ontwikkeld. In de essay wordt er ook terecht op 

gewezen dat Nederland van Duitsland iets kan 

leren, hetgeen op zich als een zinvolle activiteit 

is. Nederland voelt zich toch op riviergebied 

superieur, waardoor nauwelijks oog is voor de 
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vorderingen die men in Duitsland maakt. 

Panta Rei 

Idee 

Panta Rei graaft de oude discussie op tussen 

Herakleitos en Parmenides. Stroming is een 

kracht en de schoonheid is de moeite waard te 

worden aanschouwd. Als de stromen van 

water, goederen en mensen immer als iets 

negatiefs worden gezien, wordt het nooit iets 

met het gebied. Voor het land langs de Rijn en 

de Waal zien de opstellers van het essay goede 

mogelijkheden voor wonen, recreatie, natuur 

en landbouw. Wat dat betreft sluit het sterk aan 

op Food Valley region. Wat verder is 

uitgewerkt is wonen. Via de overgang van 

"onbewoonbaar verklaard" naar 

"onverklaarbaar bewoond" stellen zij voor 

gebieden in het winterbed van de rivier in te 

richten als woongebied, met zes tot acht 

amfibisch-autarkische woningen per hectare. 

Deze zijn volledig zelfvoorzienend. 

Waarde 

Het is zinvol hier verder over na te denken. Het 

is niet helemaal nieuw, het idee. Er zijn 

wereldwijd reeds vele ervaringen mee 

opgedaan (zie onder andere figuur 3.2). 

Het vernieuwende zit in de 

zelfvoorzienendheid ervan. Gesteld wordt dat 

er geen leidingen of infrastructuur nodig is. 

Energie wordt gewonnen zon en wind, 

drinkwater wordt gewonnen uit opgevangen 

regenwater. Dit is de moeite van het uitzoeken 

waard. Juist energie en afvalwaterbe

handelingen zijn zwakke punten bij 

gerealiseerde projecten. 

Figuur. 3.2. Drijvende woningen in het winterbed van de Colombia 
River bij Portland (foto: Govert D. Geldof) 
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Essay Citaat Algemeen Aansluiting 
huidig beleid 

Bouwstenen 
koppeling 
vakgebieden 

Lostrekken 
impasses 

Realiteits-waarde Lokale 
aangrijpings 
punten 

Food Valley 
Region 

The territories and futures provides a perspective for the 
Food Valley Region. But the actual development will 
take place through a complex and largely unpredictable 
process of interaction between actors. (...) The key is to 
create platforms at which the stakeholders can forge their 
interests together in the form of projects. (...) In most 
development processes, their will be a 'driving force' that 
pushes for change. 

Essay geeft visie over gebied op 
basis van Europese krachtvelden, 
landschappelijke waarde, 
gebiedsbeschrijvingen en autonome 
ontwikkelingen. 

Ok integrale kijk op 
problematiek, 
uitwerking via 
accenten voor 
gebieden. 

Via oprichten 
van platforms 
van 
stakeholders en 
werken met 
'driving forces' 
in gebied. 

Hoge realiteitswaarde Biedt 
aanknopingsp 
unten om 
lokaal aan de 
slag te gaan. 

Grenzenloos 
wonen 

We streven daarbij naar een leesbaar landschap, waarin 
duidelijk plaats is gegeven aan de verschillende functies. 
(...) Een positieve benadering van het landschap. Functies 
komen niet daar, waar het landschap het minste wordt 
aangetast, maar daar, waar de functie en het landschap het 
meest aan elkaar kunnen toevoegen. 

Wat te doen met functies die wel 
noodzakelijk zijn, maar in geen 
enkel landschap passen? 

Werkend vanuit 
algemeen 
erkende 
problemen in 
gebied. 

Integrale 
benadering van 
problematiek 

Weinig 
aandacht voor 
proces. 

H2€ De Rijn en de Waal zijn beeldbepalend voor het 
studiegebied: water wordt daarom centraal gesteld in de 
uitwerking van deze opgave. 
Macht + Grondprijs + Emotie = Snelheid (van ingrepen in 
landschap) 

Emotie is slecht uitgewerkt, wordt 
achter bureaustoel bepaald. 
Volledig Essay 

Koppeling 
Nederlands en 
Duits beleid op 
sterke punten. 

Er moet veel energie in 
internationale samenwerking 
gestoken worden voor uitvoering 
van voorstel. 

Let's JIST 
again 

So if these fierce powers of flows can not be resisted, 
why don't we try and ride the promiscuous strategies of 
the genius flow? What are the underlying motives of 
flows and how could their directions be altered in more 
useful ways? 

Uitgangspunt is dat 'flows' het 
landschap overkomen (top-down) en 
dat de inrichting zich daar naar moet 
richten. Afstemming in tijd en 
ruimte. 

Leuk concept is inrichting van 
waterbank voor traag deel van de 
rijn (water afremmen). Inkomsten 
uit drinkwaterproductie, irrigatie, 
vervoer, recreatie. Uitgaven aan 
onderhoud. 

Meander of 
education, 
culture and 
landscape 

The emphasis lies in the creation of a joint consciousness 
and consequently the local players of the region have to 
be convinced of working together to make the region fit 
for the future. 

Interne tegenspraak: uitgangspunt is 
lokaal, organisatieschema is top-
down. 

Graven van kanalen om meer 
waterverbindingen mogelijk te 
maken en voor berging. 

Onland De bottom up benadering zegt in feite dat het grensgebied 
enorme ontwikkelingspotentie heeft, wordt er echter 
vanuit een hoger schaalniveau (en een groter belang) naar 
het gebied gekeken dan blijkt het deel uit te maken van 
een Europese hoofd groenstructuur (contramal). (...) 
Vanuit de top-down benadering is er dan ook verder 
gewerkt. 

De grensgebieden worden als en 
netwerk van groene en blauwe aders 
beschouwd. Daarvoor moeten zowel 
natuurlijke als economische 
richtlijnen voor worden ontwikkeld. 

Aansluiting bij 
Europese 
richtlijnen. 

beleid ontwik
kelen voor natuur 
en economie en 
zo beide in 
evenwicht kunnen 
houden. 

Gezien de groei van de invloed 
van Europa is de geschetste 
aanpak reëel. 

Geen 
handvatten 
om lokaal aan 
de slag te 
kunnen gaan. 

Panta Rei Het gebied bevindt zich in een cruciale fase. Of het slaagt 
erin om een transitie te bewerkstelligen en ontplooit zich, 
of het verstikt in zijn eigen omhulsel. (...) Een belangrijk 
uitgangspunt bij het zoeken naar oplossingen is dat water, 
spoor en weg geen hindernissen zijn bij de ruimtelijke 
ontwikkeling, maar juist kwaliteitsdragers. 

Een duidelijk uitgangspunt concreet 
doorvertaald naar de praktijk. Biedt 
zeker mogelijkheid voor verdere 
uitwerking. 

Biedt nieuwe 
beleidslijnen 
voor gebied. 

Sectorale 
benadering vanuit 
stroomassen. 

Zoekt oplossin
gen hiervoor 
op lokale 
schaal. 
Inventiviteit 
van burgers. 

Biedt handvatten voor concrete 
uitwerking 

Grootschalige 
ingrepen 
noodzakelijk. 

Tabel 3.1. De inzendingen beoordeeld op "water" 
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3.2 De bebouwde omgeving 

Gezien door de bouwbril staan er in de meeste 

essays geen echte beleidsconfronterende 

elementen, zowel niet vernieuwend als 

verbeterend. Toch zijn er enkele essays die de 

moeite zijn verder te bestuderen. Het gaat dan 

om: 

• Deltaflow 

• Grenzenloos wonen 

• Li vin' on the edge 

• Onland 

In bijlage II zijn de karakteristieken 

weergegeven vanuit genoemd perspectief. Een 

selectie daarvan staat in tabel 3.2. 

Hoofdstuk 3 
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3.2.1 Aansluiting bij huidig beleid 

De meeste inzendingen sluiten in grote lijnen 

aan bij bestaand beleid. Diverse elementen van 

de inzendingen vertonen overeenkomsten met 

de Vijfde Nota. Beleidsthema's die in de 

inzendingen meerdere malen worden genoemd 

zijn: 

• Het onderscheid tussen de snelle dynamiek 

van de stedelijke omgeving en de 'trage' 

dynamiek van de landelijke omgeving is 

belangrijk uitgangspunt voor meerdere 

plannen (de industriereservaten vs. de 

natuurcomplexen). Dit sluit aan bij het 

onderscheid tussen de rode en de groene 

contouren uit de Vijfde Nota. Een paar 

plannen doorkruisen echter dit beleid en 

pleiten veeleer voor een meer verspreide 

bebouwing. Deze sluiten als het ware beter 

aan bij de nieuwe beleidsuitgangspunten 

van minister Kamp. 

• Een tweede beleidsprincipe uit de Vijfde 

Nota dat als concept in diverse plannen naar 

voren komt is het organiseren in stedelijke 

netwerken: Rijnstad als grens

overschrijdende stad bestaande uit wijken 

Arnhem, Nijmegen en Eist, de 

Kulturlandstadt als een 'extensivering van 

het stedelijk weefsel', Infrastrukturelle 

Insein waar (combinaties van) stedelijke 

functies zijn geconcentreerd en de Stadt 

Allianz. 

• Enkele plannen benadrukken de rol van de 

E35 en de HSL (Arnhem als HSL station) 
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als motor voor economische en ruimtelijke 

ontwikkeling. 

• In diverse plannen wordt voorgesteld het 

plangebied op te delen in diverse gebieden 

die ieder hun eigen functie en identiteit 

hebben: de vijf territories van de Food 

Valley Region, de BA-Ports van 

Grenservaring, de gebruikslandschappen 

van H 2G. 

Bouwstenen voor koppeling vakgebieden 

De integratie tussen de vakgebieden wordt 

gezocht in de diverse proces beschrijvingen van 

de verschillende voorstellen. 

Lostrekken impasses uitvoering huidig beleid 

Er is nauwelijks oog voor de maatschappelijke 

dimensies van de plannen. Het zijn individuen 

die van de ruimte gebruik maken. Hoe ervaren 

zij de nieuwe concepten? Gebruikers lijken niet 

betrokken te zijn bij de ontwikkeling van deze 

concepten. 

Realiteitswaarde 

Veel plannen sluiten nauw aan bij bestaand 

beleid. Ten tijde van de prijsvraag was dit de 

Vijfde Nota. Dat wil echter niet zeggen dat deze 

ook direct realiseerbaar zijn. 

Lokale aangrijpingspunten 

Sommige projecten bieden gezien hun 

accentuering op gebieden lokale 

aangrij pingspunten. 
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3.2.2 De bebouwde omgeving in de EO 

Wijers inzendingen 

Deltaflow 

Idee 

Basisidee van Deltaflow is de ontwikkeling van 

zowel stedelijke als natuurlijke delta 

landschappen in één regio. Stedelijke en 

natuurlijke vormen van gebruik worden 

geclusterd. Centraal in dit concept staat de 

gemeente- en landsgrenzen overstijgende 

Rijnstad. Deze stad (bestaande uit o.a. de 

wijken Arnhem, Nijmegen, Eist) staat symbool 

voor wonen, werken, recreëren in de delta. 

Centraal in Rijnstad tussen Arnhem en 

Nijmegen ontstaat een nieuw woonwoud. Hier 

zijn in totaal zo'n 15.000 drijvende woningen 

aangemeerd die meefluctueren met de 

waterdynamiek. In deze stad is Arnhem door de 

aanleg van het HSL station een internationaal 

goed bereikbare wijk van de Rijnstad geworden. 

Nabij dit centraal station wordt een 

kantoorlocatie ontwikkeld. Eist heeft de functie 

van voorzieningencentrum en overstapplaats 

gekregen. Boven Zevenaar en Westervoort ligt 

een bedrijfswijk 

Waarde 

• Op een schaal van het gehele plangebied 

wordt grensoverschrijdende stedenbouw 

bedreven. De verschillende gebieden 

krijgen ieder hun eigen functie waarvan het 

woonwoud de meest opvallende is. Nieuwe 

woningen in de natte en droge bossen, 
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bedrijfsterreinen/terminals, kantoorlocaties, 

etc. combineren een aantrekkelijke 

woonomgeving met economische vitaliteit. 

• Verschil in bereikbaarheid is een 

randvoorwaarde voor de verschillende 

stedelijke gebieden. Goed bereikbare 

kantoorlocaties staan in contrast met wonen 

in een moerascipressenbos dat alleen via het 

water bereikbaar is. 

• Ontwikkeling van het gebied is mogelijk 

door allianties tussen participanten met 

schijnbaar tegengestelde belangen. Deze 

allianties vormen de basis voor de 

ontwikkeling van dit gebied. 

Grenzenloos wonen 

Idee 

In dit essay wordt het vrije wonen als middel 

gebruikt om diversiteit te creëren. Een 

belangrijk uitgangspunten is meer keuzevrijheid 

in wonen ten behoeve van het uitdragen van 

collectieve en individuele identiteiten en 

daarmee een versterking van regionale 

verschillen en diversiteit. Functies komen daar 
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Structuur Grenzenloos Wonen 

20 

Beschrijving van de projecten: de beleidstoets 

waar landschap en functies het meest aan elkaar 

toe kunnen voegen. Een integrale benadering 

staat centraal. 

Waarde 

Op verschillende niveaus staat de keuzevrijheid 

van het wonen centraal. De mate en vorm van 

vrij wonen wordt afgestemd op visuele en 

cultuurhistorische waarden van het 

desbetreffende landschapstype. Er worden soms 

letterlijk landschapstypen gecreëerd 

bijvoorbeeld in de vorm van terpen die bij hoog 

water als eilanden boven het water uitsteken. 

Cultuurhistorische elementen worden 

aangegrepen om woonomgevingen met 

specifieke eigen kwaliteiten te creëren waardoor 

de binding met de (historische) omgeving wordt 

vergroot. Voorbeeld zijn de collectieve 

woonforten. Collectieve woonforten of 

woonboerderijen zijn luxe appartementen

complexen met bijvoorbeeld een gezamenlijke 

(binnen-)tuin. Deze woonforten sluiten aan bij 

de Via Romana die door het gebied ten zuiden 

van de Rijn loopt. 
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Livin' on the edge 

Idee 

Verschillende edges zijn in het landschap van 

oudsher reeds aanwezig, zoals de bosranden, 

maar andere, zoals het wonen op de rand tussen 

overlaat en droog land, moeten nog worden 

gecreëerd. In het verleden vestigde mens zich 

op de grens van nat en droog, van hoog en laag, 

van open en gesloten. Aan de hand van de vraag 

naar woonruimte zullen de verschillende (huis-) 

kavels, uitgegeven of verkocht worden aan 

particulieren. In plaats van het breiden van een 

uitbreiding aan de bestaande bebouwing wordt 

de optimale locatie binnen een dominante 

corridor, de Cutting Edge benut, en er om heen 

een witruimte voor latere invulling gelaten. 

Waarde 

Bestaande grenzen en randen geven aanleiding 

tot bijzonder wonen. Livin' on the Edge kent 

verschillende vormen van landelijk wonen, 

maar allen hebben de rand, de grens tussen twee 

verschillende omgevingen als overeenkomst. 

High Style Housing wordt gesitueerd aan de 

randen van de natuurlijke doorsnijdingen van 

beekdalen, bossen en in de buurt van de 

stedelijke centra. Het Corridor principe wordt 

creatief ingevuld. De Cutting Edge is de 

landschappelijke ruggegraat voor stedelijke 

ontwikkeling. Verkeer en vervoer ontwikkelen 

zich in deze pipeline,. De Cutting Edge is snel 

en dynamisch, het landschap buiten deze 

corridor traag, stabiel en groot. 

Onland 

Idee 

De hypothese is dat een bottom-up benadering 

(schaalniveau grensgebied en uitgangspunt van 

de prijsvraag) een ander eindbeeld geeft dan een 

top-down benadering (wanneer er van een 

hoger schaalniveau wordt ingestoken). In 
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schematische kaarten is de ruimtelijk-

economische hoofdstructuur van het 

grensgebied tussen Nederland en Duitsland 

weergegven met en zonder bestuurlijke grens. 

Volgens het top-down principe valt op dat de 

stedelijke ontwikkeling zich meer en meer 

concentreert in de metropolen Rome, Parijs, 

Londen, Berlijn, het Ruhrgebied en in mindere 

mate in de Randstad. 

de stedelijkheid veel geconcentreerder plaats. 

Vanuit het top-down perspectief is het 

grensgebied dat centraal staat in de prijsvraag 

een groene wal tussen andere stedelijke 

gebieden en is verdere verstedelijking 

ongewenst. De twee benaderingen leveren 

interessante ideeën op voor de beleidsdiscussie. 

Waarde 

Het schaalniveau dat als uitgangspunt genomen 

wordt is van invloed op de beleidsvisie. Bij de 

bottom-up benadering richt het wonen zich van 

de grens af, waarbij er in Nederland vanwege de 

hogere dichtheid en de versnipperde 

stedelijkheid dichter bij de grens wordt 

gewoond dan in Duitsland. In Duitsland vindt 
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Essay Citaat Algemeen Aansluiting 
huidig beleid 

Bouwstenen 
koppeling 
vakgebieden 

Lostrekken 
impasses 

Realiteitswaard 
e 

Lokale 
aangrijpingspunte 
n 

Das ist der 
Niederrhein! 

Verfijning bestaand beleid 
Snelle vs. trage dynamiek 
versterken 

Stedelijke 
netwerken/ 
rood vs. Groen 

Coalities 
onderzoeken 
vele aspecten 

Hoog 

Deltaflow Stedelijke en natuurlijke vormen van gebruik worden dus 
geclusterd. 

Reële weergave Stedelijke 
netwerken 

Koppeling via 
allianties 

Hoog 

Food Valley 
Region 

The character of the different landscapes... provide the basis 
for the region to pronounce its profile. 
Easy living 
Food Valley Region caters the need by providing a range of 
easy living conditions 

Sterk uitgangspunt Territories Wisselende 
functie voor 
onderscheiden 
gebieden. 

Door accentuering 
gebieden locale 
aanknopingspunten 

Grenzenloos 
wonen 

Keuzevrijheid in wonen centraal Variant op het Wilde Wonen Geen aandacht 
voor proces. 

Cultuurhistorische 
elementen 

H2€ Water als generator voor verschillende 
'gebruikslandschappen' 

Doordacht en origineel essay Territories Nederlands en 
Duits beleid 
integraal 
benaderd 

Langsahm 
und Schnell 

Snelle wereld van snelweg en HSL versus de langzame 
wereld van de natuur en het dorp 

Sluit aan bij lopende discussies Rood vs groen Hoog 

Onland De bottom up benadering zegt in feite dat het grensgebied 
enorme ontwikkelingspotentie heeft, wordt er echter vanuit 
een hoger schaalniveau (en een groter belang) naar het gebied 
gekeken dan blijkt het deel uit te maken van een Europese 
hoofd groenstructuur (contramal). (...) Vanuit de top-down 
benadering is er dan ook verder gewerkt. 

Stedelijke 
netwerken 

Gezien de groei 
van de invloed 
van Europa is de 
geschetste 
aanpak reëel. 

Door centrale 
Europese 
benadering geen 
handvatten om 
lokaal aan de slag 
te kunnen gaan. 

Panta Rei Een belangrijk uitgangspunt bij het zoeken naar oplossingen 
is dat water, spoor en weg geen hindernissen zijn bij de 
ruimtelijke ontwikkeling, maar juist kwaliteitsdragers. Zij 
vormen het fundament van het gebied 

Concrete beleidsvoorstellen met 
bijbehorende 
sturingsmechanismen. Sterk geënt 
op water, weg en spoor. 
Locale beleidsautoriteit 

Sectorale 
benadering 
vanuit 
stroomassen. 

Biedt 
handvatten voor 
concrete 
uitwerking 

RE-
CREATE 

HSL als drager voor economische 
ontwikkeling Arnhem 

Centrum 
ontwikkeling 

Beauty and 
the Beast 

Pleinen en domeinen Integratie HSL en transferium. 
Enerzijds vage concepten, 
anderzijds zeer concrete 
aanknopingspunten. 

Rood vs groen Concrete 
handvaten 

Panta Rei Het gebied bevindt zich in een cruciale fase. Of het slaagt 
erin om een transitie te bewerkstelligen en ontplooit zich, of 
het verstikt in zijn eigen omhulsel. (...) Een belangrijk 
uitgangspunt bij het zoeken naar oplossingen is dat water, 
spoor en weg geen hindernissen zijn bij de ruimtelijke 
ontwikkeling, maar juist kwaliteitsdragers. 

Een duidelijk uitgangspunt 
concreet doorvertaald naar de 
praktijk. Biedt zeker mogelijkheid 
voor verdere uitwerking. 

Biedt nieuwe 
beleidslijnen 
voor gebied. 

Sectorale 
benadering 
vanuit 
stroomassen. 

Zoekt 
oplossingen 
hiervoor op 
lokale schaal. 
Inventiviteit van 
burgers. 

Biedt 
handvatten voor 
concrete 
uitwerking 

Grootschalige 
ingrepen 
noodzakelijk. 

Tabel 3.2. De inzendingen beoordeeld op "de bebouwde omgeving" 



3.3 Transport 

Algemene indruk: geen van de essays bevat 

vernieuwende ideeën op gebied van verkeer en 

vervoer (V&V). De V&V problematiek wordt 

vaak niet uitgewerkt, en is dit wel het geval, 

dan wordt het probleem gereduceerd tot het 

doorgaande verkeer. Het gaat dan om zowel 

personen als goederen. Grootschalige 

infrastructuurprojecten in het gebied (HSL en 

Betuwelijn) worden vaak als kapstok gebruikt. 

In werkelijkheid speelt het doorgaande verkeer 

slechts een zeer beperkte rol. De ruimtelijke 

vulling bepaalt voor een groot gedeelte de 

problemen op de weg. Het betreft hier dan niet 

zozeer de snelweg maar nog veel meer het 

OWN (Onderliggend WegenNet). 

De volgende drie essays zijn nader bekeken 

wat betreft transport: 

• Gerade! 

• Langsahm und schnell 

• Das ist der Niederrhein 

In bijlage III zijn de inzendingen 

gekarakteriseerd vanuit "transporf'perspectief. 

Een samenvatting staat in tabel 3.3. 

3.3.1 Aansluiting bij huidig beleid 

Die inzendingen waar verkeer een 

belangrijkere rol speelt wordt vrijwel zonder 

uitzondering het principe van ontvlechting 

gehanteerd. Het gaat dan vaak om ontvlechten 

van stromen naar hun herkomst en bestemming 

(lokaal versus internationaal), naar personen en 

vracht, of naar motief (van recreatief tot 

zakelijk). Door infrastructuur te reserveren 

voor bepaalde ontvlechte groepen worden deze 

gefaciliteerd. Dit principe is vaak geopperd en 

wordt zelden gehanteerd vanwege de 

inflexibiliteit, de onderbenutting van 

beschikbare capaciteit, en problemen qua 

equity. 

Vaak wordt het lokale verkeer vergeten, of 

komt er op zijn minst bekaaid af. Dit is ook in 

de inzendingen het geval. 

Probleemoplossend/probleem creërend 

vermogen 

Er wordt nagegaan in hoeverre de indieners 

hun plannen toetsen op probleemoplossend of 

creërend vermogen. De nadruk ligt dan op het 

gehele verkeerssysteem. Wat opvalt is dat een 

aantal inzenders het probleem van het 

doorgaande lange afstand verkeer oplossen. 

Echter, de problemen die ander verkeer als 

gevolg van de oplossing gaat ondervinden 

worden soms niet gesignaleerd, en derhalve 

ook niet opgelost. Ook komt het voor dat de 

verkeerskundige consequenties van een 

oplossing in het geheel niet in beeld worden 

gebracht. Er zijn eigenlijk geen oplossingen die 
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het geheel aan verkeerskundige consequenties 

van het voorstel beschouwen en proberen op te 

lossen. 

Bouwstenen voor koppeling vakgebieden 

Iedereen werkt integraal en verkeer wordt 

nauwelijks nog geïsoleerd van andere 

disciplines bekeken. Hoe de verbinding tussen 

disciplines tot stand komt, is niet uitgewerkt. 

Er worden geen nieuwe ideeën aangereikt. 

Lostrekken impasses uitvoering huidig 

beleid 

De meeste essays richten zich op planologische 

aspecten en landschap. Er is weinig oog voor 

het proces. De ideeën die naar voren komen 

sluiten aan bij al lang bestaand beleid. In 

diverse inzendingen wordt voorgesteld 

langzaam en snel transport te scheiden. Het 

snelle transport vindt plaats via snelwegen 

(waarvan een aantal afritten worden 

opgeheven), transportbundeling en pipelines. 

Secundaire wegen zijn bedoeld voor locaal 

verkeer. Ook het voorstel voor snel OV sluit 

aan bij lang bestaand beleid. 

Realiteitswaarde 

Iedereen met het openbaar vervoer, alle 

bewoners van locaties bij het water per bot 

naar hun werk, alle korte verplaatsingen met de 

fiets: het zijn prachtige ideeën, maar ze hebben 

(nog) geen realisteitswaarde. Alleen aansluiten 

bij huidige, bestaande transportsystemen en 

uitgaan van huidig gedrag geeft nieuwe ideeën 

misschien te weinig kansen, maar er moet ook 

niet geheel aan voorbij worden gegaan. 

Gerade! 

Interessant in deze bijdrage is de notie dat 

verdere inpassing negatieve effecten van een 

uitbreidende infrastructuur niet teniet kan 
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doen. Er moeten duidelijke keuzes worden 

gemaakt, en die worden dan ook gemaakt. Er 

wordt een ruimte aangewezen waar vervoer 

gebundeld mag plaatsvinden, en tegelijkertijd 

ontstaan hierdoor 'rustige' zones. 

Dit is een belangrijk uitgangspunt bij 

bijvoorbeeld het managen van een 

verkeersnetwerk, maar ook bij het duurzaam 

veilig concept: verkeer moet zich daar 

afspelen, waar de minste overlast wordt 

veroorzaakt. 

Verder wordt de bundel van vervoer nog 

bijzonder aardig 'verpakt'. Echter er wordt 

grotendeels voorbijgegaan aan het herkomst

en bestemmingsverkeer. Als we de regio 

beschouwen blijkt het doorgaande verkeer 

slechts een bescheiden omvang te hebben. 

Daarom biedt deze bijdrage slechts een 

oplossing die weliswaar creatief is, en 

aanknopingspunten biedt voor verdere 

bestudering, maar die slechts een gedeelte van 

het probleem benadert 

Langsahm und Schnell 

Ook in deze bijdrage wordt het studiegebied 

gezien als een doorgangsgebied van de 

Randstad naar het Ruhrgebied. De snelweg 

krijgt zijn oorspronkelijke functie terug, 

namelijk het verbinden van de landsdelen. In 

de bijdrage betekent dit dat aansluitingen 

zullen verdwijnen. Het onderliggend wegennet 

dient een gedeelte van de huidige taak van de 

autosnelweg over te nemen. 

Hier worden twee belangrijke concepten 

aangeroerd: de ruimtelijke ontwikkeling bij 

aansluitingen van autosnelwegen en een 

upgrade van het onderliggend wegennet. 

Het tweede concept wordt op dit moment 

verkend, en lijkt in eerste instantie grote 

mogelijkheden te hebben. Hiertoe dienen wel 

de nodige veiligheidsmaatregelen te worden 

genomen. Echter een belangrijk voordeel bij 

deze benadering is dat de enorme 

kwetsbaarheid van het huidige wegennet wordt 

verminderd doordat er betere alternatieve 

routes beschikbaar komen, ingeval van 

stremmingen op het hoofdwegennet. 

Een ander belangrijke notie is de ruimtelijke 

ontwikkeling van aansluitingen. Er wordt 

gesteld dat dit eenheidsworst oplevert in 

ruimtegebruik. Dit is zeker mogelijk. De 

bijdrage laat ons hernieuwd nadenken over de 

relatie infrastructuur en ruimtelijke 

ontwikkeling. Kennelijk is regulering 

onvoldoende in staat de ongewenste 'vlees 

noch vis' ontwikkeling tegen te gaan. 

Interessant hierbij is te onderzoeken of de 

aannames juist zijn, en verder hoe een andere 

26 

Plananalyse 

6e EO Wijers prijsvraag 

Hoofdstuk 3 

Beschrijving van de projecten: de beleidstoets 



27 

Hoofdstuk 3 Plananalyse 

6e EO Wijers prijsvraag 

infrastructuur een andere ruimtelijke invulling 

zou kunnen bewerkstelligen. 

Das ist der Niederrhein 

Deze bijdrage heeft kenmerken van hierboven 

reeds besproken. Met de huidige ontwikkeling 

van de infrastructuur raken stad en platteland 

vrijwel even (on-)bereikbaar en er worden 

nauwelijks keuzes gemaakt met een 

eenheidsworst als gevolg. Ook in deze bijdrage 

worden duidelijke keuzes gemaakt, d.w.z. 

steden beter bereikbaar maken ten koste van 

het platteland. Er wordt verondersteld dat 

ruimtelijke ontwikkeling duidelijk afhankelijk 

is van de bereikbaarheid. Als gevolg wordt het 

platteland weer een echt landelijk gebied, en 

zullen de steden beter floreren. Een 

interessante gedachte. 

Consequentie is dat de relatie bereikbaarheid 

en grondgebruik nader moeten worden 

onderzocht. 

Bovenstaande bijdragen initiëren een 

(hernieuwde) interesse in zogenaamde LUT 

(LandUse Transportation) modellen. Hierin 

worden de relaties beschreven hoe enerzijds 

grondgebruik, of ruimtelijke ontwikkeling, 

afhankelijk is van de infrastructuur en derhalve 

bereikbaarheid, en anderzijds hoe de 

infrastructuur zich ontwikkeld als gevolg van 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

Beschrijving van de projecten: de beleidstoets 



Essay Citaat Algemeen Probleem 
oplossend/ 
Creërend 

Koppeling 
vakgebieden 

Lostrekken 
impasses 

Realiteitswaarde 

Das ist der 
Niederrhein! 

Toegespitst op verkeer 
Steden beter bereikbaar maken 
dan landelijk gebied. 

Wordt duidelijk 
verwoord 

Nauwelijks Er worden wel 
duidelijke keuzes 
gemaakt 

Laag vanwege 
tegenspartelend platteland 

De mazen in 
het net 

Ruimtelijke ontwikkelingen worden direct opgehangen aan het 
theoretisch netwerkmodel. Ondanks de vele waardevolle inzichten is er 
geen eenduidig beleid voor het landelijk gebied te herleiden, het 
restgebied, de mazen van het net. 

Aardig idee, maar weinig 
uitgewerkt 

Wordt niet echt 
behandeld 

Redelijk goed Er worden wel 
keuzes gemaakt 

nihil 

Food Valley 
Region 

The territories and futures provides a perspective for the Food Valley 
Region. But the actual development will take place through a complex 
and largely unpredictable process of interaction between actors. (...) 
The key is to create platforms at which the stakeholders can forge their 
interests together in the form of projects. (...) In most development 
processes, there will be a 'driving force' that pushes for change. 

Essay geeft visie over gebied op 
basis van Europese 
krachtvelden, landschappelijke 
waarde, gebiedsbeschrijvingen 
en autonome ontwikkelingen. 

Wordt nauwelijks 
behandeld, nadruk 
ligt op 
grootschalige 
infrastructuur 

Integrale kijk op 
problematiek, 
uitwerking via 
accenten voor 
gebieden. 

Via oprichten van 
platforms van 
stakeholders en 
werken met 
'driving forces' in 
gebied. 

Hoge realiteitswaarde 

Gerade! Het conflict tussen groeiende infrastructuur en omgeving is op deze 
schaal niet met de oude vertrouwde argumenten over landschappelijke 
waarden en zorgvuldige inpassing op te lossen. (...) Het nieuwe 
landschap is de resultante van krachten die met de lokale ondergrond 
niets te maken hebben. 

Krachtig uitgangspunt, dit 
uitgangspunt geeft echter weinig 
ruimte aan bestaande structuur 
van rivier. Rijn krijgt alleen nog 
waterbeheer en natuurfunctie. 

Problematiek 
wordt goed 
beschreven, 
oplossing biedt 
weinig soelaas 

Redelijk goed. Er wordt 
aangehaakt op 
bestaande 
concepten 

Een iets te groot Chriet 
Titulaer gehalte. 

Grenzenloos 
wonen 

We streven daarbij naar een leesbaar landschap, waarin duidelijk plaats 
is gegeven aan de verschillende functies. (...) Een positieve benadering 
van het landschap. Functies komen niet daar, waar het landschap het 
minste wordt aangetast, maar daar, waar de functie en het landschap het 
meest aan elkaar kunnen toevoegen. 

Wat te doen met functies die 
wel noodzakelijk zijn, maar in 
geen enkel landschap passen? 

Veel aandacht voor 
hwn, regionale 
verplaatsingen met 
ov 

Integrale 
benadering van 
problematiek 

Weinig aandacht 
voor proces. 

Onhaalbaar, en onzinnig 

Langsahm 
und Schnell 

Gericht op verkeer & Vervoer. 
Rivier wordt zijdelings 
betrokken. 

Gehele 
problematiek komt 
aan de orde 

Nauwelijks Volgt een onlangs 
in zwang geraakte 
aanpak (OWN+), 
en wordt goed 
uitgewerkt. 

Niet goed uitvoerbaar. 

Let's JIST 
again 

So if these fïerce powers of flows cannot be resisted, why don't we try 
and ride the promiscuous strategies of the genius flow? What are the 
underlying motives of flows and how could their directions be altered in 
more useful ways? 

Uitgangspunt is dat 'flows' het 
landschap overkomen (top-
down) en dat de inrichting zich 
daar naar moet richten. 
Afstemming in tijd en ruimte. 

Volgt aanpak dat 
(ook) V&V niet te 
sturen is en zo 
goed mogelijk 
gefaciliteerd moet 
worden 

Leuk concept is inrichting 
van waterbank voor traag 
deel van de rijn (water 
afremmen). Inkomsten uit 
drinkwaterproductie, 
irrigatie, vervoer, recreatie. 
Uitgaven aan onderhoud. 

Livin' on the 
edge 

'Bij ruimtelijke planvorming, op welke schaal dan ook, wordt de 
aanwezigheid en vorm van de corridor onvoldoende in acht genomen en 
in veel gevallen rooskleuriger voorgesteld dan deze feitelijk is. ' 
'Juist dat verloren landschap tussen spoor en snelweg, een 
niemandslandschap, kan een ideaal kader bieden voor de groei van 
stedelijk functies 

Pleidooi voor krachtige 
overheid, sturing van bovenaf. 
Verstedelijking in corridors, 
behoud van kwaliteit in 
landschappen. 

Problemen noch 
oplossingen 
worden nauwelijks 
besproken 

Wel aandacht voor 
verschillende 
aspecten maar niet 
in hun samenhang 

Tabel 3.3 De inzendingen beoordeeld op "transport" 



3.4 Proces 

3.4.1 Sturingsm echanismen 

In de economische organisatie-literatuur 

worden drie basisvormen van sturing 

onderscheiden: centrale sturing (hiërarchie), 

netwerk en markt. Opvallend is dat in geen 

enkele inzending de markt alleen als 

sturingsmechanisme centraal staat. Veruit de 

meeste inzendingen gaan uit van een 

netwerkbenadering, al dan niet in combinatie 

met centrale sturing. 

Netwerk 

In veel inzendingen worden vormen van 

netwerksturing als uitgangspunt genomen. 

Uitgangspunt is dat diverse publieke en private 

partijen bij het ontwikkelingsproces te 

betrekken. Verschillende begrippen worden 

hiervoor gehanteerd: coalities, allianties en 

Public Private Partnerships. Doel van deze 

sturingsmechanismen is het bepalen van 

ontwikkelingsrichting op basis van de 

interactie met de betrokken burgers, 

overheden, bedrijven etc. In Panta Rei wordt 

vanuit de locale overheid geredeneerd. Deze 

gaat arrangementen met burgers en hun 

organisaties aan. 

Centrale sturing 

In enkele inzendingen wordt de hiërarchische 

of centrale sturing benadrukt. In deze 

inzendingen is het de overheid of een andere 

centrale actor die de planvorming in sterke 

mate reguleert. In Spring wordt gekozen voor 

een technocratische benadering en is het niet 

de overheid maar zijn het 'onafhankelijke 

professionals' die tot centrale sturing leiden. In 

Onland wordt een bottom-up benadering 

tegenover een top-down Europese benadering 

gezet. Deze top-down benadering heeft 

betrekking op de Europese ruimtelijke 

03084 Whole system approach; Stakeholders 
Nadruk op Public Private Partnership, netwerk benadering 
centraal 

De hartslag van het landschap De coalitie staat centraal 
De mazen in het net Dynamische planvorming als uitgangspunt 
Deltaflow Allianties 

Ontwikkelingsmaatschappij 
Proces geen item 

East of Eden Inwoners sterk bij proces betrekken 
Food Valley Region Public and private stakeholders; platforms 
Grenservaring Diskussionsprozesses; Regionalen Koordinierung; 

Privatrechtliche Vertrage 
Bottom up benadering centraal 

Panta Rei Locale beleidsautoriteit: overheden gaan arrangementen met de 
burger aan 

Rheingold Nieuwe coalities van proces beïnvloedende partijen 
Let's JIST again Geographic planning (gebiedsplanning) vs. network planning 

(planning van 'flows') 

Tabel 3.4. "Netwerk"elementen in de inzendingen 
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Das ist der Niederrhein! Top down benadering, sterke sturing op bereikbaarheid 
Livin' on the edge Centrale sturing door overheid 
Onland Uiteindelijk wordt vanuit de Europese ruimtelijke hoofdstructuur 

gewerkt 
Stadt und Fluss Lijkt centralistische benadering voor te staan. 
Spring Sterke proces focus. Technocratische benadering: 

'Onafhankelijke professionals zijn in staat om het stappenschema 
objectief toe te passen' 

Tabel 3.5 Elementen van centrale sturing 

hoofdstructuur waarvan verwacht wordt dat 

deze in de nabije toekomst meer dan nu het 

beleid zal bepalen. Livin' on the edge en Das 

ist der Niederrhein! Geven beide het belang 

van een centrale sturing door de overheid aan. 

Combinatie hiërarchie en netwerk/markt 

Een tweede categorie inzendingen bevat de 

combinatie van sturingsmechanismen tussen 

enerzijds hiërarchie en anderzijds markt en/of 

netwerk. In diverse plannen wordt de 

planvorming weliswaar centraal gestuurd maar 

het betreft een sturing van bottom-up cq. locale 

initiatieven {Statische Strukturen, Meander en 

Bruto Nationaal Geluk). Een andere invulling 

van de centrale sturing is een top-down 

benadering waarbij echter verschillende 

niveaus in de hiërarchie netwerken bepalend 

zijn voor de besluitvorming (0900-xxx, 

Netwerkenweb). H2€ stelt expliciet voor 

bepaalde gebieden centrale 

sturingsmechanismen voor te staan (de rode en 

oranje gebieden) en voor andere gebieden de 

markt zijn werk te laten doen. 

3.5 Categorisering van ideeën op 

creativiteit en bruikbaarheid. 

In deze paragraaf worden ideeën uit de 

inzendingen gecategoriseerd langs de 

dimensies creativiteit en bruikbaarheid zoals 

besproken in hoofdstuk twee. 

0900-xxx Sterke sturing met op de verschillende niveaus veel aandacht voor 
PPS 

Bruto Nationaal Geluk Duidelijke verantwoordelijkheden: centraal wat moet, decentraal 
wat kan; subsidiariteitsbeginsel 

Netwerkenweb Topdown benadering in netwerkhiërarchie: verschillende 
overheidsniveaus maar ieder niveau is constellatie van netwerken 

Statische Strukturen Steuerungsburo: Initierung, Koordination und Vernetzung des 
Regionalen Processes. Locale initiatieven worden centraal 
begeleid. 

Meander of education, 
and landscape 

culture Vertical co-operation: 
Interne tegenspraak: uitgangspunt zijn planningen van lokale 
groepen, organisatieschema is top-down (het Meander bureau) 

H2€ Sterke sturing: rood/oranje 
Markt: geel 

Tabel 3.6. Inzendingen combinatie centrale sturing en markt en/of netwerk 
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De rol van de rivier 

Bij Food Valley River wordt een strook van 2 a 

3 kilometer breed langs de rivieren 

gereserveerd voor "ruimte voor de rivier" in de 

vorm van meestromende berging. Dit idee is 

niet uniek maar zeer bruikbaar. Als eenmaal 

ervaringen hiermee zijn opgedaan wordt de 

haalbaarheid van het "ruimte voor de rivier" 

beleid groter. 

Een variant op de meestromende berging is het 

concept van de waterbank in Let's JISTagain. 

De waterbank wordt ingericht voor een traag 

deel van de Rijn (water afremmen). 

Drinkwaterproductie, irrigatie, vervoer en 

recreatie gaan hier samen. Voor zowel de 

waterbank als de meestromende berging geldt 

dat experimenten noodzakelijk zijn om deze 

ideeën verder uit te werken 

In Grenzenloos wonen is de dialoog tussen 

landschapsarchitecten en cultuur weten

schappers een van de uitgangspunten. Deze 

dialoog moet leiden tot een readable (river) 

landscape. Cultuurhistorische elementen 

worden aangegrepen om (woon-)omgevingen 

met specifieke eigen kwaliteiten te creëren. 

Visies op de functie wonen 

In Panta Rei wordt voorgesteld de rivier als 

woongebied te gaan gebruiken. Het 

vernieuwende zit in de zelfvoorzienendheid 

ervan. Gesteld wordt dat er geen leidingen of 

infrastructuur nodig is. Het realiteitsgehalte 

van het zelfvoorzienend karakter is vooralsnog 

laag, maar als idee zeer bruikbaar voor verdere 

uitwerking. 

Op een schaal van het gehele plangebied wordt 

Bruikbaarheid 

Figuur 3.3. Bruikbaarheid versus creativiteit 
Creativiteit 
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in Deltaflow grensoverschrijdende stedenbouw 

bedreven. De verschillende gebieden krijgen 

ieder hun eigen functie waarvan het woonwoud 

tussen Arnhem en Nijmegen de meest 

opvallende is: nieuwe woningen in de natte en 

droge bossen. Het voorstel heeft een hoge 

realiteitswaarde. 

In Livin' on the edge geven bestaande grenzen 

en randen aanleiding tot bijzonder wonen. 

High Style Housing wordt gesitueerd aan de 

randen van de natuurlijke doorsnijdingen van 

beekdalen, bossen en in de buurt van de 

stedelijke centra. 

Het grensoverschrijdende perspectief 

In H2€ ligt sterk de nadruk op de koppeling 

van Nederlands en Duits beleid. Vraag is wat 

we van de Duitse watermanagement modellen 

kunnen leren. Met behulp hiervan wordt 

gestreefd naar realisering van beleid. 

In Onland wordt er vanuit een Europees 

schaalniveau (en een groter belang) naar het 

plangebied gekeken. Vanuit dit perspectief 

blijkt het deel uit te maken van een Europese 

hoofd groenstructuur (contramal). Het 

grensgebied dat centraal staat in de prijsvraag 

is een groene wal tussen andere stedelijke 

gebieden en is verdere verstedelijking 

ongewenst. Gezien de toenemende rol van 

Europa is de geschetste top-down benadering 

reëel. 
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Transport concepten 

In Gerade! wordt een ruimte aangewezen 

waar vervoer gebundeld mag plaatsvinden, en 

tegelijkertijd ontstaan hierdoor 'rustige' zones. 

Dit is een belangrijk uitgangspunt voor een 

duurzaam veilig verkeersconcept', verkeer moet 

zich daar afspelen, waar de minste overlast 

wordt veroorzaakt. 

In Gerade!, Langsahm and Schnell en Das ist 

der Niederrhein wordt aandacht besteed aan 

zogenaamde LUT (LandUse Transportation) 

modellen. Hierin worden de relaties 

beschreven hoe enerzijds grondgebruik, of 

ruimtelijke ontwikkeling, afhankelijk is van de 

infrastructuur en derhalve bereikbaarheid, en 

anderzijds hoe de infrastructuur zich 

ontwikkelt als gevolg van ruimtelijke 

ontwikkelingen. 
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4 Van idee tot realisatie 

4.1 Beleid 

Bruikbaarheid versus creativiteit 

In hoofdstuk 3 zijn de inzendingen en ideeën 

gecategoriseerd langs de dimensies creativiteit 

en bruikbaarheid.. De plannen kunnen gezien 

worden als toekomstbeelden of -verkenningen. 

In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe de ideeën 

verder uitgewerkt kunnen worden. Hoe kunnen 

creatieve en op het eerste gezicht bruikbare 

ideeën beklijven of vertaald worden naar 

uitvoerbare projecten. Belangrijke 

randvoorwaarden voor uitvoerbaarheid zijn: 

• bruikbaarheid voor beleid, zowel op 

rijksniveau, provinciaal en gemeentelijk 

niveau. 

• aansluiten bij wensen en eisen van burgers, 

maatschappelijke groeperingen, maar ook 

bij eisen van private partijen. Bij de eerste 

twee groepen gaat het met name om de 

legitimiteitsvraag en het creëren van 

draagvlak. Bij de laatste groep om de vraag 

of het project financieel uitvoerbaar is en 

welke eisen gesteld worden ten aanzien 

van de projectorganisatie. Om dit laatste te 

achterhalen zou een nadere 

marktconsultatie moeten plaatsvinden. Dit 

viel echter buiten de opdracht. 

Bruikbaarheid voor het beleid kent 

verschillende gradaties (Dewulf en Becker, 

1991): 

a) situatie-verhelderend: in hoeverre kunnen de 

plannen leiden tot verheldering van de 

probleemsituatie; 

b) visie- en inzichtvorming: in hoeverre bieden 

de plannen nieuwe inzichten; 

c) mobiliserend van steun, actiegerelateerd: in 

hoeverre kunnen de inzendingen leiden tot het 

mobiliseren van steun bij politiek of het brede 

publiek; 

Grensoverschrijdend beleid 

Naar Europese maatstaven hebben de opbouw 

en structuur van de planning van de ruimtelijke 

ordening in Nederland en Duitsland grote 

overeenkomsten (zie Figuur 4.1.). Het 

belangrijkste verschil is de federale 

Niveau Nederland Duitsland 

Macro Rijk - nota's 
- structuurschetsen 
-PKB's 

Federatie 

Deelstaat 

- federaal programma voor 
de R.O. 
- orienteringskader voor de 
R.O. politiek 

- deelstaatontwikkelingsplan 
Meso Provincie - streekplan Regerings

district 
- gebiedsontwikkelingsplan 

Micro Gemeente - structuurplan 
- bestemmingsplan 

Gemeente - structuurplan 
- bestemmingsplan 

Figuur 4.1. Opbouw en structuur van de planning van de ruimtelijke ordening in Nederland en 
Duitsland 
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staatsopbouw, die voorziet in een wijd vertakte 

wetgeving en bevoegdheidsverdeling. Andere 

verschillen hebben in het bijzonder betrekking 

op bepaalde onderwerpen, in het bijzonder de 

planningen met betrekkring tot natuur- en 

milieubescherming. Daarnaast zijn in 

Duitsland allerlei procedures vastgelegd m.b.t. 

bijvoorbeeld de inspraak. 

In de literatuur worden twee modellen van 

integratie van ruimtelijke ordeningsbeleid van 

Nederland en Duitsland voorgesteld: 

Model 1: een grensoverschrijdende regionale 

planning waarbij een transnationaal orgaan een 

ontwerp maakt dat vervolgens in nationaal 

recht wordt omgezet. Pas deze omzetting 

verleent aan het ontwerp rechtskracht. 

Model 2: een supranationaal orgaan maakt een 

ontwerp dat onmiddellijk rechtskracht heeft. Er 

vindt geen aanpassing aan de nationale 

rechtssystemen plaats. 

Vraag is in hoeverre geleverde ideeën richting 

geven voor nieuw beleid op de diverse niveaus 

in de twee landen. Opvallend is dat in de 

inzendingen het grensoverschrijdende karakter 

van het plangebied en bijbehorend beleid 

nauwelijks aan de orde komt. Een positieve 

uitzondering is H2€ waarin een koppeling 

tussen Nederlands en Duits beleid wordt 

voorgestaan. Tevens wordt aangegeven dat 

veel energie in internationale samenwerking 

moet worden gestoken voor uitvoering van het 

voorstel. Dit sluit aan bij het genoemde model 

1. In Onland wordt vanuit Europees perspectief 

naar het plangebied gekeken. Hier staat niet 

zozeer de Nederlands-Duitse 

beleidsafstemming centraal maar Europees 

Bruikbaarheid 

creativiteit 

Figuur 4.2 Bruikbaarheid versus creativiteit 
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beleid. De EU is het in model 2 genoemde 

supranationale orgaan. 

De prijsvraag was vooral bedoeld tot het 

genereren van nieuwe inzichten. Een prijsvraag 

is succesvol als deze nieuwe ideeën heeft 

gegenereerd, maar vooral als de ideeën 

uiteindelijk hun weerslag vinden in beleid of 

ruimtelijke projecten. 

Om de vertaalslag richting beleid te maken, zal 

steun gemobiliseerd moeten worden van 

beleidsmakers en bestuurders. Het droppen van 

abstracte ideeën leidt niet tot een gewenst 

resultaat. Meestal is een incrementele aanpak 

gewenst. Er wordt gestart vanuit de vigerende 

beleidsstrategie. De beleidsmakers worden via 

kleine stappen geconfronteerd met inzichten 

dat het ook anders kan. Bijvoorbeeld, er mag 

worden verondersteld dat het idee van de 

waterbank niet onmiddellijk met veel 

enthousiasme door lokale bestuurders 

verwelkomd zal worden doordat dit teveel 

afwijkt van lokale strategieën. Het te 

vroegtijdig lanceren van dit idee zal dan leiden 

tot afwijzing. De timing van het idee is dan 

ook erg belangrijk. 

Er is echter niet een beste aanpak om ideeën te 

lanceren. De aanpak zal afhangen van: 

de mate van creativiteit van lokale 

bestuurders en andere belanghebbenden 

de overtuigingskracht van het idee/plan 

zelf, alsmede de steun die het heeft van 

belangwekkende partijen; 

de mate van urgentie om te komen tot een 

oplossing. Het gevoel van 'met de rug 

tegen de muur' kan tot gevolg hebben dat 

het roer drastisch wordt omgegooid. Bij 

nieuwe overstromingen zal het idee van de 

waterbank sneller kans krijgen gerealiseerd 

te worden. 

De mate waarin het idee aansluit bij de 

perceptie van het ruimtelijk probleem. Het 

is dan ook noodzakelijk dat concreet 

inzichtelijk gemaakt wordt welk probleem 

met dit idee mogelijk wordt opgelost. 

Bestuurders denken veelal vanuit concrete 

problemen. 

4.2 Ruimte 

Uit de analyse van de inzendingen blijkt dat de 

plannen vooral betrekking hebben op de 

waterproblematiek. Deels is dit te verklaren op 

basis van de actuele ruimtelijke problematiek. 

Water krijgt in pers en vakliteratuur volop 

aandacht. Ook de keuze van de casus verklaart 

het accent op de waterproblematiek. Het 

gebied is bijvoorbeeld niet te typeren als een 

belangrijk verkeer- en vervoersknelpunt. 

Bij met name de 'water' inzendingen is 

opvallend weinig gebruik gemaakt van 

bestaande historische kennis. Tevens is er 

weinig gebruik gemaakt van bestaande 

wetenschappelijke inzichten of theorieën. 
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Voorbeelden van deze inzendingen zijn 

Rheingold, Let 's JIST again, Panta Rei . Met 

andere woorden, vele inzendingen kunnen 

getypeerd worden als pure speculatie. Het zijn 

mogelijke alternatieven die nog getoetst 

moeten worden op hun haalbaarheid. Wat de 

impact mogelijk kan zijn, is op dit moment niet 

vast te stellen. De bruikbaarheid is dan ook 

vooralsnog gering te noemen. 

In het algemeen zijn over verkeer en vervoer 

veel meer historische gegevens en theoretische 

kennis bekend. In dat opzicht kan gesteld 

worden dat er minder ruimte is voor de 

ontwerper. In het geval van verkeer en vervoer 

gaat het meer om het schetsen van 

alternatieven die rekening houden met reeds 

bestaande inzichten. Als bruikbaar 

toekomstonderzoek gaat het dan om het 

voorspellen of het opstellen van prognoses dan 

om het ontwerpen van verkenningen. 

Mogelijkerwijs was hierdoor de 

ontwerpvrijheid te beperkt en het animo voor 

ontwerpen gering. 

Tegelijkertijd kan bij de weinige 

' verkeersgerichte' inzendingen afgevraagd 

worden wat het realiteitsgehalte is. Opvallend 

bij deze plannen is dat weinig rekening 

gehouden is met reeds bestaande inzichten, 

data of onderzoeksresultaten. Het zijn 

speculaties terwijl in het geval van verkeer en 

vervoer de toekomstvisies meer gebaseerd 

hadden moeten zijn op theoretische inzicht en 

data. Voorbeelden van deze inzendingen zijn 

0900-XXX, Das ist der Niederrhein!, 

Langsahm und Schell, East of Ede(n), Gerade! 

en Stadt im Fluss. Gegeven de beschikbare 

Theoretische 

Kennis 

Historische Kennis 

Figuur 4.3. Indeling inzendingen o.b.v. theoretische en historische kennis 
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historische kennis waren bij deze inzendingen 

prognoses of projecties meer op hun plaats 

(d.w.z. inzendingen in het rechter kwadrant 

onder). Het uitschrijven van een prijsvraag 

zonder gedegen haalbaarheidsonderzoek is ons 

inziens dan ook geen goed instrument om te 

komen tot nieuwe oplossingen. 

Bij de 'bouw'projecten zijn toekomst

verkenningen meer op haar plaats. Er is relatief 

veel literatuur beschikbaar over de markt van 

B&U, maar de betrouwbaarheid van de 

gegevens valt te betwisten. Zo zijn er weinig 

objectieve gegevens over vraag en aanbod op 

de kantorenmarkt en zeker over 

bedrijventerreinen. Tegelijkertijd staan we 

mogelijkerwijs voor een belangrijke 

trendbreuk. Verschillende economen (Rifkin, 

2001) en architecten (Dufify, 1997; Becker, 

2002) voorzien een drastische ommezwaai in 

de vastgoedmarkt. Door de ontwikkelingen op 

ICT gebied zal de ruimtewaag teruglopen, 

verandert het vestigingskeuzegedrag en 

verschijnen nieuwe vormen van kantoren. 

Volgens anderen (Wheaton et al., 1996) zal 

ICT nauwelijks invloed hebben op de vraag. 

Hiermee verwijzen ze naar voorbeelden als de 

invoering van de telefoon dat nauwelijks leidde 

tot een andere vastgoedvraag. Typische 

voorbeelden van inzendingen waarover veel 

theoretische inzichten maar weinig historische 

informatie bestaat zijn Delftaflow, Grenzenloos 

Wonen, Livin' on the Edge, Netwerkenweb, 

03084 en De Mazen van het Net. 

In een situatie waarin we aan de vooravond 

staan van een mogelijke trendbreuk bieden 

historische gegevens nauwelijks houvast 

(Dewulf, 1991). Prognoses of projecties (op 

basis van trend-analyses) blijken dan niet 

bruikbaar. Gewerkt dient te worden met 

Theoretische 

Kennis 

Historische Kennis 

Figuur 4.4 Indeling inzendingen o.b.v. theoretische en historische kennis 
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theoretische inzichten of expert opinions. 

Creativiteit bij deze verkenningen is een 

belangrijke voorwaarde. 

Voor het verrichten van (toekomst)onderzoek 

naar de haalbaarheid van de plannen zijn 

verschillende methoden op hun plaats. 

Interessante elementen uit de 

' verkeersgerichte' inzendingen, LandUse 

Transportation modellen en duurzame 

verkeersconcepten, zijn gebaseerd op reeds 

bestaande inzichten, data en 

onderzoeksresultaten. Hetzelfde geldt voor 

Duitse watermanagementmodellen. Met deze 

concepten zijn dus voorspellingen te doen t.a.v. 

enerzijds de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen van het plangebeid en 

anderzijds hoe de infrastructuur zich 

ontwikkelt als gevolg van ontwikkelingen. 

Voor de interessante elementen uit de 

'water'projecten zijn toekomstverkenningen 

meer op haar plaats. Er zijn nog weinig 

historische gegevens beschikbaar voor de 

werking van concepten als Meestromende 

berging, de Waterbank en de Rivier als 

woongebied. 

Er zijn relatief veel historische data over de 

werking en ontwikkeling van de vastgoedmarkt 

beschikbaar. Projecties o.b.v. deze data is 

gegeven de huidige stand van onderzoek het 

meest op zijn plaats voor de concepten 

Woonwoud en High Style Housing. 

Hoofdstuk 4 
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4.3 Sturing en organisatie 

Veelal wordt een onderscheid gemaakt tussen 

planvorming en besluitvorming. Planvorming 

is gericht op het voorbereiden en 

besluitvorming op het nemen van beslissingen 

(Dammers, 2000). Planvorming of het 

voorbereiden van beslissingen bestaat uit 

ontwerpactiviteiten die ondersteunend zijn aan 

het vormgeven van een beleidsstrategie. Bij 

ruimtelijke beslissingen zien we vaak dat de 

overheid in de planvormingsfase burgers, 

belangengroeperingen laat participeren. Men 

spreekt dan van een consultatiemodel (Pröpper, 

1999). Op basis van dit participatief proces 

beoogt de overheid draagvlak te creëren en 

beter aan te sluiten bij wensen en eisen van 

burgers. Bij de uitvoering van het plan en na 

het nemen van het planbesluit vervalt de 

overheid weer in een autoritaire rol. Top-down 

worden zaken uitgevoerd. De totstandkoming 

en uitvoering van grote infrastructuurprojecten 

(Tracéwetprocedure) is hier een duidelijk 

voorbeeld van. 

Tussen de planfase en uiteindelijke realisatie 

van plannen veranderen de belangen en doelen 

van burgers. Tegelijkertijd worden plannen 

concreter en wordt de impact voor burgers en 

groeperingen duidelijker. Maar ook de burgers 

veranderen. Zo is in Amsterdam de afgelopen 

tien jaar tweederde van de bevolking 

vervangen. Er is dan ook geen garantie dat de 

participerende burger ook de toekomstige 

bewoner is. Interactie met burgers is dan ook 
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een continu proces en in de besluitvorming zal 

rekening gehouden moeten worden met 

verschuivende belangen. 

In de inzendingen wordt nauwelijks aandacht 

besteed aan de wijze waarop burgers betrokken 

worden alsmede de mate van invloed die ze 

hebben op het besluitvormingsproces. Het 

accent bij de prijsvraag ligt vooral op het 

ontwerp en niet op het ontwerpproces. In de 

ontwerpliteratuur is nu volop aandacht voor 

open of collaborative design. Het ontwerp 

komt tot stand door middel van interactie met 

de gebruiker. De ontwerper heeft als dusdanig 

een meer faciliterende dan sturende rol* De 

functie van de ontwerper is: 

door middel van (schets) ontwerpen 

achterhalen van de daadwerkelijke wensen 

en eisen van betrokkenen; 

vertaling van wensen en eisen in ontwerp 

het toetsen van de consequenties van het 

ontwerp voor die wensen en eisen. 

Planvorming is immers het achterhalen van de 

daadwerkelijke doelen en strategieën en het 

afstemmen van de doelen en belangen van de 

verschillende belanghebbenden (Dewulf, 

2001). Planvorming bestaat vooral uit 

communicatie. 

Naast de relatie tussen planvormer/ontwerper 

en gebruikers is in de plannen nauwelijks 

aandacht besteed aan de haalbaarheid: 

technische uitvoerbaarheid van de plannen 

(relatie ontwerp en uitvoering) 

financiële haalbaarheid 

politieke haalbaarheid 

procesmatige haalbaarheid (organisato

rische uitvoerbaarheid, logistiek, etc.) 

In toenemende mate zal voor de uitvoering een 

beroep gedaan worden op private partijen voor 

de uitvoering en financiering van de plannen. 

Dit kan door middel van andere 

contractvormen zoals DBFM, concessies, of 

PPS. 

Toch moet ook opgepast worden om niet te 

veel eisen te stellen aan de prijsvraag. Zoals 

eerder gesteld, kan prescriptie of het stellen 

van randvoorwaarden de ontwerpvrijheid 

drastisch verminderen. Creativiteit moet 

gestimuleerd worden. Maar creativiteit zonder 

realiteitszin leidt tot onbruikbare inzendingen. 
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5 Naar de volgende prijsvraag: 

Aanbevelingen 

Bij het eind van deze analyse is een reflectie 

van de prijsvraag op zijn plaats. De Eo Wijers 

prijsvraag biedt jonge ontwerpers de kans om 

zich te profileren. Er wordt vrij veel 

ruchtbaarheid aan gegeven via de pers maar 

ook via de expositie. Tevens leidt de prijsvraag 

tot het genereren van nieuwe inzichten. De 

vorige hoofdstukken gingen hierop in. 

Geconstateerd is dat de prijsvraag geleid heeft 

tot een beperkt aantal nieuwe inzichten en dat 

vooral de aansluiting tot de ruimtelijke 

(beleids-) problematiek onvoldoende is 

uitgewerkt. In dit laatste hoofdstuk formuleren 

we enkele aanbevelingen voor een meer 

succesvolle prijsvraag. We maken hierbij een 

onderscheid tussen het proces van de 

prijsvraag en de inhoudelijke vraagstelling. 

5.1 Het proces van de prijsvraag 

De prijsvraag zou ons inziens meer 

gecombineerd moeten worden met 

ontwerplaboratoria waarin ontwerpers, 

planologen, opdrachtgevers en belang

hebbenden in participeren. Er zou dan meer 

sprake kunnen zijn van een trapsgewijze 

benadering. Gestart worden met een algemene 

prijsvraag. Teams worden gevraagd te komen 

met een ontwerp voor een vooraf bepaald 

ruimtelijk probleem. Door middel van een 

prijsvraag wordt dan een eerste selectie 

gemaakt van de inzendingen. Dit kan 

geschieden op basis van de in dit rapport 

gehanteerd analysekader. Dit kader is 

gebaseerd op de criteria: bruikbaarheid en 

innovativiteit. 

Hier zou het echter niet moeten bij blijven. Een 

aantal genomineerden krijgen de kans om 

samen met studenten van een ruimtelijke 

(civiel, planologie, of bouwkunde) opleiding 

de prijsvraag verder uit te werken. Naast de 

uitwerking van het ontwerp dient tevens een 

procesaanpak geschetst te worden. In de 

procesaanpak dient aandacht besteed te worden 

aan de wijze waarop het plan of ontwerp 

verder uitgewerkt kan worden. Een belangrijk 

probleem bij het vinden van oplossingen voor 

de ruimtelijke problematiek is de scheiding 

tussen ontwerp en uitvoering. Innovatieve 

ontwerpen blijken veelal in de praktijk niet 

uitvoerbaar en worden dan uiteindelijk niet 

gerealiseerd. Daarnaast wordt het accent in 

prijsvragen te vaak gelegd op innovatieve 

technieken of concepten, terwijl voor het 

vinden van ruimtelijke oplossingen grote 

behoefte bestaat aan innovatieve 

procesaanpakken. Inhoud en Proces dienen in 

samenhang uitgewerkt te worden. Hieruit blijkt 

tevens de noodzaak voor de samenstelling van 

een multi-disciplinair team. 

Op basis van de uitgewerkte voorstellen wordt 

uiteindelijk de eerste prijs bepaald. Het zou 

wenselijk zijn om naast een geldelijke prijs 
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tevens een startsubsidie beschikbaar te stellen 

voor de uitwerking van het plan: bijvoorbeeld 

het houden van een workshop met 

belanghebbenden of het starten van een pilot. 

5.2 Aandacht in de prijsvraag voor het 

proces 

Er is al gewezen op het feit dat in de prijsvraag 

meer aandacht voor het proces geschonken 

moet worden. Met name de wijze waarop 

burgers, belanghebbenden, lokale overheden 

en private partijen betrokken dienen te worden 

om het succes van de uitvoering te vergroten. 

Draagvlak en legitimiteit zijn belangrijke 

thema's in het huidige overheidsdenken. Het 

zou wenselijk zijn deze onderwerpen in de 

prijsvraag te benoemen. Tegelijkertijd zien we 

dat de overheid in toenemende mate 

afhankelijk is van private partijen. 

Samenwerkingsverbanden zoals Publiek-

Private Samenwerking en contracten zoals 

Design Build Finance Maintenance worden 

vaak verkozen boven meer traditionele relaties. 

Bruikbaarheid van de inzendingen hangt niet 

langer enkel af van de aansluiting bij 

(overheids)beleid, maar tevens van de wensen 

van een uiteenlopend scala aan 

belanghebbenden. 

In de analyse van de plannen is meerdere 

malen gewezen op het feit dat weinig 

inzendingen aansloten bij nieuwe theoretische 

inzichten en data. De 'geloofwaardigheid' van 

de plannen wordt daardoor niet versterkt. 

Tevens is het niet altijd duidelijk welk 
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ruimtelijk probleem wordt aangepakt of er kan 

zelfs de vraag worden gesteld of er sprake is 

van een ruimtelijk probleem. 

5.3 Naar een betere benutting of 

bruikbaarheid van de prijsvraag 

Tot nu toe hebben we ons afgevraagd hoe de 

bruikbaarheid van de individuele inzendingen 

of ideeën verhoogd kan worden. Het moment 

waarop de prijsvraag uitgeschreven wordt 

alsmede de casus bepalen natuurlijk ook de 

bruikbaarheid. Het gekozen gebied is vanuit 

verkeerskundig oogpunt niet problematisch. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 

inzendingen weinig boeiende inzichten 

genereren op dit terrein. Dat ligt anders voor 

wat betreft het watermanagement. De 

prijsvraag heeft verschillende interessante 

waterideeën opgeleverd. 

Tegelijkertijd is het moment van het 

uitschrijven belangrijk. Na veel wateroverlast 

bestaat grote kans dat het accent van de 

inzendingen op water ligt. Tevens zal de 

bruikbaarheid voor het beleid groter zijn als de 

beleidsdoelstellingen voor een bepaald gebied 

nog niet vaststaan: bijvoorbeeld in een 

voorbereidingstraject van een streekplan of 

ambtelijke nota. In dit geval is het voor 

makkelijker om de publieke opinie of 

beleidsmakers te mobiliseren voor nieuwe 

inzichten. 
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Bijlage I: Achtergrond wetenschappers 

Prof. Dr. G.P.M.R. Dewulf 

Hoogleraar Bouw/infra: planvorming en conceptontwikeling 

Afdeling Bouwprocesmanagement 

Civiele Techniek, Universiteit Twente 

Werkzaam als hoogleraar planvorming en conceptontwikkeling aan de 

Universiteit Twente. Naast zijn werk op de Universiteit is Geert Dewulf 

tevens werkzaam bij het kenniscentrum P3BI. 

Op een groot aantal gebieden heeft hij onderzoek verricht en publicaties 

geschreven. Enkele voorbeelden hiervan zijn de publiek-private 

samenwerking, strategisch huisvestingsmanagement, interactieve 

planvorming, parkmanagement en vastgoedontwikkeling. 

Voordat hij bij de Universiteit Twente is gestart was Geert Dewulf eerder 

werkzaam bij TU Delft, Harvard, TNO en de Universiteit Utrecht. 

Dr. J.T. Voordijk 

Universitair Hoofddocent 

Afdeling Bouwprocesmanagement 

Civiele Techniek, Universiteit Twente 

Vanaf 2000 werkzaam als hoofddocent op het gebied van Supply Chain 

Management. Van 1997 tot 2000 werkzaam geweest als onderzoeker en 

projectmanager bij TNO Inro. Van 1994 tot 2000 werkzaam geweest als 

universitair docent bij de afdeling Organisatie en Strategie aan de 

Universiteit van Tilburg. In 1996 gewerkt aan de universiteit van Asmara 

te Eritrea. Van 1989 - 1994 promotieonderzoek uitgevoerd bij 

onderzoeksinstituut MERIT (Maastricht Economie Research Institute on 

Innovation and Technology) van de Universiteit van Maastricht 
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Dr. Ir. G.D. Geldof 

Universitair docent 

Afdeling Waterbeheer 

Civiele Techniek, Universiteit Twente 

Sinds 1993 werkzaam als Universitair Docent aan de Universiteit Twente. 

Tevens bezig met onderzoek onder de titel; omgaan met complexiteit. Het 

op basis van de complexiteitsleer uitwerken van een adaptieve benadering 

voor integrale omgevingsvraagstukken. Van 1993 tot 1999 tevens als 

promotieonderzoek aan de TU Delft. Vanaf 1999 voortzetting van dit 

onderzoek aan de UT. 

Van 1986 tot 1993 adviseur waterbeheer geweest bij Tauw in Deventer. 

In 1986 aan de TU Delft afgestudeerd in Civiele Techniek 

In 1979 aan de HTS in Leeuwarden afgestudeerd in Verkeerstechniek 

Prof. Dr. Ir. E.C. van Berkum 

Hoogleraar Operationele en Strategische Verkeersbeheersing 

Afdeling Verkeer, Vervoer en Ruimte 

Civiele Techniek, Universiteit Twente 

In 1998 benoemd tot deeltijdhoogleraar Strategisch en Operationeel 

Verkeersmanagement. Zijn onderzoek spitst zich toe op het ontwikkelen van 

verkeersmanagementsystemen voor het gehele wegennet. Speciale aandacht 

daarbij voor het inwinnen van verkeersgegevens, het ontwikkelen van 

verkeersinformatie, het bestuderen van variabiliteit in verkeersafwikkeling, 

het ontdekken en herkennen van patronen daarin en het kwantificeren van 

betrouwbaarheid van het transportsysteem. 

Na de studie Toegepaste Wiskunde aan de Universiteit Twente gaan werken 

bij resp. Cap Gemini en daarna Goudappel Coffeng, een adviesbureau op 

gebied van verkeer en vervoer.In 1993 promotie aan de Technische 

Universiteit Delft, op de invloed van verkeersinformatie op routekeuze en 

vertrek tijdstipkeuze. 
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Bijlage I: De inzendingen bezien vanuit "water" 

Essay Citaat Algemeen Aansluiting 
huidig beleid 

Bouwstenen 
koppeling 
vakgebieden 

Lostrekken 
impasses 

Realiteitswa 
arde 

Lokale 
aangrijpings 
punten 

03084 'The economy is about the services it provides, not 
about the goods it produces. ' 

Erg vaag en abstract. 

0900-xxx 'Ontleedt men het landschap van alle 
bebouwingslagen, dan wordt duidelijk dat 
natuurgebieden en waterwegen de landschappelijk 
dragers moeten zijn van alle ruimtelijke 
ontwikkelingen.' 

Toepassing van netwerkconcept. 

Bruto 
Nationaal 
Geluk 

'Om de relaties tussen mens en omgeving weer in 
balans te krijgen, moeten we weer direct in contact 
staan met de omgeving en ons weer 
verantwoordelijk voelen voor ons handelen.' 

Geen aandacht voor een 
oplossingsrichting. Vaag 

Das ist der 
Niederrhein! 

Toegespitst op verkeer 
Steden beter bereikbaar maken 
dan landelijk gebied. 

De hartslag 
van het 
landschap 

Organisatieschema Geen praktische waarde. 

De mazen in 
het net 

Ruimtelijke ontwikkelingen worden direct 
opgehangen aan het theoretisch netwerkmodel. 
Ondanks de vele waardevolle inzichten is er geen 
eenduidig beleid voor het landelijk gebied te 
herleiden, het restgebied, de mazen van het net. 

Goed uitgewerkt ankerpunt, 
maar water wordt er niet in 
betrokken (is lijnvormig) 

Deltaflow Gebaseerd op bestaande en potentiële kwaliteiten 
van gebieden, internationale economische en 
ecologische krachten wordt een keuze voor ofwel 
stedelijk ofwel natuurlijke deltalandschappen 
gemaakt. Stedelijke en natuurlijke vormen van 
gebruik worden dus geclusterd. 

Gaat niet in op proces om ruimte 
voor rivier te verwerkelijken. 

Food Valley 
Region 

The territories and futures provides a perspective for 
the Food Valley Region. But the actual development 
will take place through a complex and largely 
unpredictable process of interaction between actors. 
(...) The key is to create platforms at which the 
stakeholders can forge their interests together in the 

Essay geeft visie over gebied op 
basis van Europese 
krachtvelden, landschappelijke 
waarde, gebiedsbeschrijvingen 
en autonome ontwikkelingen. 

ok integrale kijk 
op 
problematiek, 
uitwerking 
via accenten 
voor 

Via oprichten 
van platforms 
van 
stakeholders 
en werken 
met 'driving 

Hoge 
realiteitswaar 
de 

Biedt 
aanknopingsp 
unten om 
lokaal aan de 
slag te gaan. 



form of projects. (...) In most development 
processes, there will be a 'driving force' that pushes 
for change. 

gebieden. forces' in 
gebied. 

Gerade! Het conflict tussen groeiende infrastructuur en 
omgeving is op deze schaal niet met de oude 
vertrouwde argumenten over landschappelijke 
waarden en zorgvuldige inpassing op te lossen. (...) 
Het nieuwe landschap is de resultante van krachten 
die met de lokale ondergrond niets te maken hebben. 

Krachtig uitgangspunt, dit 
uitgangspunt geeft echter weinig 
ruimte aan bestaande structuur 
van rivier. Rijn krijgt alleen nog 
waterbeheer en natuurfunctie. 

Grenzenloos 
wonen 

We streven daarbij naar een leesbaar landschap, 
waarin duidelijk plaats is gegeven aan de 
verschillende functies. (...) Een positieve benadering 
van het landschap. Functies komen niet daar, waar 
het landschap het minste wordt aangetast, maar daar, 
waar de functie en het landschap het meest aan 
elkaar kunnen toevoegen. 

Wat te doen met functies die wel 
noodzakelijk zijn, maar in geen 
enkel landschap passen? 

Werkend 
vanuit 
algemeen 
erkende 
problemen in 
gebied. 

Integrale 
benadering 
van 
problematiek 

Weinig 
aandacht voor 
proces. 

H2€ De Rijn en de Waal zijn beeldbepalend voor het 
studiegebied: water wordt daarom centraal gesteld in 
de uitwerking van deze opgave. 
Macht + Grondprijs + Emotie = Snelheid (van 
ingrepen in landschap) 

Emotie is slecht uitgewerkt, 
wordt achter bureaustoel 
bepaald. 
Volledig Essay 

Koppeling 
Nederlands 
en Duits 
beleid op 
sterke punten. 

Er moet veel 
energie in 
internationale 
samenwerkin 
g gestoken 
worden voor 
uitvoering 
van voorstel. 

Langsahm 
und Schnell 

Gericht op verkeer & Vervoer. 
Rivier wordt zijdelings 
betrokken. 

Let's JIST 
again 

So if these fïerce powers of flows cannot be resisted, 
why don't we try and ride the promiscuous strategies 
of the genius flow? What are the underlying motives 
of flows and how could their directions be altered in 
more useful ways? 

Uitgangspunt is dat 'flows' het 
landschap overkomen (top-
down) en dat de inrichting zich 
daar naar moet richten. 
Afstemming in tijd en ruimte. 

Leuk concept 
is inrichting 
van 
waterbank 
voor traag 
deel van de 
rijn (water 
afremmen). 
Inkomsten uit 
drinkwaterpro 
ductie, 
irrigatie, 
vervoer, 
recreatie. 
Uitgaven aan 
onderhoud. 

Livin'on the 'Bij ruimtelijke planvorming, op welke schaal dan Pleidooi voor krachtige 



Bijlage II: De inzendingen bezien vanuit "de bebouwde omgeving" 

Essay Citaat Algemeen Aansluiting 
huidig beleid 

Bouwstenen 
koppeling 
vakgebieden 

Lostrekken 
impasses 

Realiteitswaa 
rde 

Lokale 
aangrijpingsp 
unten 

03084 'Our proposal means a further hierarchization of the 
landscape' 'Natural environments vs urban realm' 

Sluit aan bij actuele PPS 
discussies 

Rood vs. 
groen 

Gezocht in 
PPS 

0900-xxx Op verschillende plaatsen in het gebied ontstaan 
nieuwe netwerkknooppunten 

Distributienetwerken staan 
centraal 

Stedelijke 
netwerken 

Niet 
vernieuwend 

Bruto 
Nationaal 
Geluk 

Ruimtelijke verschuivingen (bruggen) Duidelijke 
verantwoordelijkheden: erg vaag 

Das ist der 
Niederrhein! 

Verfijning bestaand beleid 
Snelle vs. trage dynamiek 
versterken 

Stedelijke 
netwerken/ 
rood vs. groen 

Coalities 
onderzoeken 
vele aspecten 

Hoog 

De hartslag 
van het 
landschap 

Processchema centraal 

De mazen in 
het net 

'De definitie van een autonoom gebied van vlakken 
biedt het noodzakelijke kader voor de ruimtelijke 
ordening 
Ingekaderde ruimte/twee vlakken: Industriereservat 
vs. Naturcomplex 

Doordacht concept Rood vs groen 

Deltaflow Stedelijke en natuurlijke vormen van gebruik 
worden dus geclusterd. 

Reële weergave Stedelijke 
netwerken 

Koppeling via 
allianties 

Hoog 

East of Eden Infrastruktur Insein Inwoners sterk bij proces 
betrekken. Veel aandacht voor 
de bebouwde omgeving 

Stedelijke 
netwerken 

Food Valley 
Region 

The character of the different landscapes.. . provide 
the basis for the region to pronounce its profile. 
Easy living 
Food Valley Region caters the need by providing a 
range of easy living conditions 

Sterk uitgangspunt Territories Wisselende 
functie voor 
onderscheiden 
gebieden. 

Door 
accentuering 
gebieden 
locale 
aanknopingsp 
unten 

Gerade! Scherpe analyse problematiek 
Vervoerscorridor als 
uitgangspunt 

Nieuwe 
stedelijke 
knoopppunten 

Grenservari 

ng 

Fokussiering des Entwicklungsdruckes auf einzelne 
Punkte in BA-Ports 

Diskussionsprozesses 
Regionalen Koordinierung 

BA-Ports 
Territories 



edge ook, wordt de aanwezigheid en vorm van de corridor 
onvoldoende in acht genomen en in veel gevallen 
rooskleuriger voorgesteld dan deze feitelijk is. ' 
'Juist dat verloren landschap tussen spoor en 
snelweg, een niemandslandschap, kan een ideaal 
kader bieden voor de groei van stedelijk functies 

overheid, sturing van bovenaf. 
Verstedelijking in corridors, 
behoud van kwaliteit in 
landschappen. 
Water komt niet aan bod. 

Meander of 
education, 
culture and 
landscape 

The emphasis lies in the creation of a joint 
consciousness and consequently the local players of 
the region have to be convinced of working together 
to make the region fit for the future. 

Interne tegenspraak: 
uitgangspunt is lokaal, 
organisatieschema is top-down. 

Graven van 
kanalen om 
meer 
waterverbindi 
ngen 
mogelijk te 
maken en 
voor berging. 

Netwerkenw 
eb 

Vaag en abstract. Toegespitst op 
verkeer en vervoer. 

Onland De bottom up benadering zegt in feite dat het 
grensgebied enorme ontwikkelingspotentie heeft, 
wordt er echter vanuit een hoger schaalniveau (en 
een groter belang) naar het gebied gekeken dan 
blijkt het deel uit te maken van een Europese hoofd 
groenstructuur (contramal). (...) Vanuit de top-down 
benadering is er dan ook verder gewerkt. 

De grensgebieden worden als en 
netwerk van groene en blauwe 
aders beschouwd. Daarvoor 
moeten zowel natuurlijke als 
economische richtlijnen voor 
worden ontwikkeld. 

Aansluiting 
bij Europese 
richtlijnen. 

beleid 
ontwikkelen 
voor natuur 
en economie 
en zo beide in 
evenwicht 
kunnen 
houden. 

Gezien de 
groei van de 
invloed van 
Europa is de 
geschetste 
aanpak reëel. 

Geen 
handvatten 
om lokaal aan 
de slag te 
kunnen gaan. 

Panta Rei Het gebied bevindt zich in een cruciale fase. Of het 
slaagt erin om een transitie te bewerkstelligen en 
ontplooit zich, of het verstikt in zijn eigen omhulsel. 
(...) Een belangrijk uitgangspunt bij het zoeken naar 
oplossingen is dat water, spoor en weg geen 
hindemissen zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling, 
maar juist kwaliteitsdragers. 

Een duidelijk uitgangspunt 
concreet doorvertaald naar de 
praktijk. Biedt zeker 
mogelijkheid voor verdere 
uitwerking. 

Biedt nieuwe 
beleidslijnen 
voor gebied. 

Sectorale 
benadering 
vanuit 
stroomassen. 

Zoekt 
oplossingen 
hiervoor op 
lokale schaal. 
Inventiviteit 
van burgers. 

Biedt 
handvatten 
voor concrete 
uitwerking 

Grootschalige 
ingrepen 
noodzakelijk. 

RE-
CREATE 

Niet goed gekopieerd, daarom 
onleesbaar 

Rheingold Vaag en onbruikbaar 

Schepselen 
borg / hof 

Vaag en onbruikbaar 



Privatrechtliche Vertrage 

Grenzenloos 
wonen 

Keuzevrijheid in wonen centraal Variant op het Wilde Wonen Geen aandacht 
voor proces. 

H2€ Water als generator voor verschillende 
1 gebruikslandschappen' 

Doordacht en origineel essay Territories Nederlands en 
Duits beleid 
integraal 
benaderd 

Langsahm 
und Schnell 

Snelle wereld van snelweg en HSL versus de 
langzame wereld van de natuur en het dorp 

Sluit aan bij lopende discussies Rood vs groen Hoog 

Let's JIST 
again 

Intertwining different paces. Planning van de 'flows' 
in plaats van de 'paces ' 

Origineel en prikkelend maar 
tegelijkertijd vaag 

Livin'on the 
edge 

Wonen op de 'edge' van de overgangnen. 
'Livin'on the Edge kent verschillende vormen van 
landelijk wonen, maar hebben allen de rand, de 
grens tussen twee verschillende, als overeenkomst 

Prikkelende confrontatie met 
bestaand beleid 

Juist geen 
rood vs groen 

Meander of 
education, 
culture and 
landscape 

Focus of the plans are the natural state of the 
landscape, places of cultural interest and the field of 
higher education. 

Netwerkenw 
eb 

Mede door de hoge hiërarchie en de onverwevenheid 
met de lagere netwerken is een dergelijk netwerk 
geen onderdeel van het betreffende landschapstype 

Een uniforme (centralistische) 
aanpak doet geen afbreuk aan 
het gebiedseigen karakter. 
Centrale sturing 

Rood vs. 
groen 

Onland De bottom up benadering zegt in feite dat het 
grensgebied enorme ontwikkelingspotentie heeft, 
wordt er echter vanuit een hoger schaalniveau (en 
een groter belang) naar het gebied gekeken dan 
blijkt het deel uit te maken van een Europese hoofd 
groenstructuur (contramal). (...) Vanuit de top-down 
benadering is er dan ook verder gewerkt. 

Stedelijke 
netwerken 

Gezien de 
groei van de 
invloed van 
Europa is de 
geschetste 
aanpak reëel. 

Door centrale 
Europese 
benadering 
geen 
handvatten om 
lokaal aan de 
slag te kunnen 
gaan. 

Panta Rei Een belangrijk uitgangspunt bij het zoeken naar 
oplossingen is dat water, spoor en weg geen 
hindemissen zijn bij de ruimtelijke ontwikkeling, 
maar juist kwaliteitsdragers. Zij vormen het 
fundament van het gebied 

Concrete beleidsvoorstellen met 
bijbehorende 
sturingsmechanismen. Sterk 
geënt op water, weg en spoor. 
Locale beleidsautoriteit 

Sectorale 
benadering 
vanuit 
stroomassen. 

Biedt 
handvatten 
voor concrete 
uitwerking 

RE-
CREATE 

HSL als drager voor 
economische ontwikkeling 
Arnhem 

Centrum 
ontwikkeling 

Rheingold Pleidooi voor nieuwe 
ecologische ethiek Vaag en 
onbruikbaar 

Schepselen Toenadering mens en dier 



borg / hof centraal. Vaag en onbruikbaar 

Spring Sterke procesfocus 

Stadt im 
Fluss 

Kontraste zwischen einzelne Teilgebiete Deltastad als nieuw stedelijk 
netwerk tussen Randstad en 
Ruhrgebied 

Stedelijke 
netwerken 

Statische 
Strukturen 

Stadt-Landschaft 
Land-Wirtshaft 
Regionale Vernetzung oder Stadteallianz 

Nadruk op 'regionale 
Vernetzung' 

Rood vs groen 
Stedelijke 
netwerken 

Beauty and 
the Beast 

Pleinen en domeinen Integratie HSL en transferium. 
Enerzijds vage concepten, 
anderzijds zeer concrete 
aanknopingspunten. 

Rood vs groen Concrete 
handvaten 

Time and 
Space Game 



Bijlage III: De inzendingen bezien vanuit "transport" 

Essay Citaat Algemeen Probleem 
oplossend/ 
Creërend 

Koppeling 
vakgebieden 

Lostrekken 
impasses 

Realiteitswaarde 

03084 'The economy is about the services it provides, not 
about the goods it produces. ' 

Erg vaag en abstract. 

0900-xxx 'Ontleedt men het landschap van alle 
bebouwingslagen, dan wordt duidelijk dat 
natuurgebieden en waterwegen de landschappelijk 
dragers moeten zijn van alle ruimtelijke 
ontwikkelingen.' 

Het gaat om scheiden van vracht 
en personen verkeer en om de 
inzet van light rail 

Vracht wordt 
gefaciliteerd, 
personenverkeer 
zeker niet 

Bruto 
Nationaal 
Geluk 

'Om de relaties tussen mens en omgeving weer in 
balans te krijgen, moeten we weer direct in contact 
staan met de omgeving en ons weer 
verantwoordelijk voelen voor ons handelen.' 

Geen aandacht voor een 
oplossingsrichting. Vaag 

Das ist der 
Niederrhein! 

Toegespitst op verkeer 
Steden beter bereikbaar maken 
dan landelijk gebied. 

Wordt duidelijk 
verwoord 

Nauwelijks Er worden wel 
duidelijke keuzes 
gemaakt 

Laag vanwege 
tegenspartelend 
platteland 

De hartslag 
van het 
landschap 

Organi sati eschema Geen praktische waarde. 

De mazen in 
het net 

Ruimtelijke ontwikkelingen worden direct 
opgehangen aan het theoretisch netwerkmodel. 
Ondanks de vele waardevolle inzichten is er geen 
eenduidig beleid voor het landelijk gebied te 
herleiden, het restgebied, de mazen van het net. 

Aardig idee, maar weinig 
uitgewerkt 

Wordt niet echt 
behandeld 

Redelijk goed Er worden wel 
keuzes gemaakt 

nihil 

Deltaflow Gebaseerd op bestaande en potentiële kwaliteiten 
van gebieden, internationale economische en 
ecologische krachten wordt een keuze voor ofwel 
stedelijk ofwel natuurlijke deltalandschappen 
gemaakt. Stedelijke en natuurlijke vormen van 
gebruik worden dus geclusterd. 

Erg vaag en abstract 

Food Valley 
Region 

The territories and futures provides a perspective for 
the Food Valley Region. But the actual development 
will take place through a complex and largely 
unpredictable process of interaction between actors. 
(...) The key is to create platforms at which the 
stakeholders can forge their interests together in the 

Essay geeft visie over gebied op 
basis van Europese 
krachtvelden, landschappelijke 
waarde, gebiedsbeschrijvingen 
en autonome ontwikkelingen. 

Wordt nauwelijks 
behandeld, nadruk 
ligt op 
grootschalige 
infrastructuur 

Integrale kijk op 
problematiek, 
uitwerking via 
accenten voor 
gebieden. 

Via oprichten van 
platforms van 
stakeholders en 
werken met 
'driving forces' in 
gebied. 

Hoge 
realiteitswaarde 



form of projects. (...) In most development 
processes, there will be a 'driving force' that pushes 
for change. 

Gerade! Het conflict tussen groeiende infrastructuur en 
omgeving is op deze schaal niet met de oude 
vertrouwde argumenten over landschappelijke 
waarden en zorgvuldige inpassing op te lossen. (...) 
Het nieuwe landschap is de resultante van krachten 
die met de lokale ondergrond niets te maken hebben. 

Krachtig uitgangspunt, dit 
uitgangspunt geeft echter weinig 
ruimte aan bestaande structuur 
van rivier. Rijn krijgt alleen nog 
waterbeheer en natuurfunctie. 

Problematiek wordt 
goed beschreven, 
oplossing biedt 
weinig soelaas 

Redelijk goed. Er wordt 
aangehaakt op 
bestaande 
concepten 

Een iets te groot 
Chriet Titulaer 
gehalte. 

Grenzenloos 
wonen 

We streven daarbij naar een leesbaar landschap, 
waarin duidelijk plaats is gegeven aan de 
verschillende functies. (...) Een positieve benadering 
van het landschap. Functies komen niet daar, waar 
het landschap het minste wordt aangetast, maar daar, 
waar de functie en het landschap het meest aan 
elkaar kunnen toevoegen. 

Wat te doen met functies die wel 
noodzakelijk zijn, maar in geen 
enkel landschap passen? 

Veel aandacht voor 
hwn, regionale 
verplaatsingen met 
ov 

Integrale 
benadering van 
problematiek 

Weinig aandacht 
voor proces. 

Onhaalbaar, en 
onzinnig 

H2€ De Rijn en de Waal zijn beeldbepalend voor het 
studiegebied: water wordt daarom centraal gesteld in 
de uitwerking van deze opgave. 
Macht + Grondprijs + Emotie = Snelheid (van 
ingrepen in landschap) 

Geen aandacht voor verkeer en 
vervoer 

Langsahm 
und Schnell 

Gericht op verkeer & Vervoer. 
Rivier wordt zijdelings 
betrokken. 

Gehele 
problematiek komt 
aan de orde 

Nauwelijks Volgt een onlangs 
in zwang geraakte 
aanpak (OWN+), 
en wordt goed 
uitgewerkt. 

Niet goed 
uitvoerbaar. 

Let's JIST 
again 

So if these fierce powers of flows cannot be resisted, 
why don't we try and ride the promiscuous strategies 
of the genius flow? What are the underlying motives 
of flows and how could their directions be altered in 
more useful ways? 

Uitgangspunt is dat 'flows' het 
landschap overkomen (top-
down) en dat de inrichting zich 
daar naar moet richten. 
Afstemming in tijd en ruimte. 

Volgt aanpak dat 
(ook) V&V niet te 
sturen is en zo goed 
mogelijk 
gefaciliteerd moet 
worden 

Leuk concept is 
inrichting van 
waterbank voor 
traag deel van de 
rijn (water 
afremmen). 
Inkomsten uit 
drinkwaterproducti 
e, irrigatie, vervoer, 
recreatie. Uitgaven 
aan onderhoud. 

Livin'on the 
edge 

'Bij ruimtelijke planvorming, op welke schaal dan 
ook, wordt de aanwezigheid en vorm van de corridor 
onvoldoende in acht genomen en in veel gevallen 
rooskleuriger voorgesteld dan deze feitelijk is. ' 
'Juist dat verloren landschap tussen spoor en 
snelweg, een niemandslandschap, kan een ideaal 
kader bieden voor de groei van stedelijk functies 

Pleidooi voor krachtige 
overheid, sturing van bovenaf. 
Verstedelijking in corridors, 
behoud van kwaliteit in 
landschappen. 

Problemen noch 
oplossingen 
worden nauwelijks 
besproken 

Wel aandacht voor 
verschillende 
aspecten maar niet 
in hun samenhang 



Bijlage IV: Inzendingen bezien vanuit "proces" 

Essa£ Proces 

03084 Whole system approach; Stakeholders 
Nadruk op Public Private Partnership, netwerk benadering centraal 

0900-xxx Sterke sturing met op de verschillende niveaus veel aandacht voor PPS 

Bruto Nationaal Geluk Duidelijke verantwoordelijkheden: centraal wat moet, decentraal wat 
kan; subsidiariteitsbeginsel 

Das ist der Niederrhein! Top down benadering, sterke sturing op bereikbaarheid 

De hartslag van het landschap De coalitie staat centraal 
De mazen in het net Dynamische planvorming als uitgangspunt 

Deltaflow Allianties 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Proces geen item 

East of Eden Inwoners sterk bij proces betrekken 

Food Valley Region Public and private stakeholders; platforms 
Grenservaring Diskussionsprozesses; Regionalen Koordinierung; Privatrechtliche 

Vertrage 
Bottom up benadering centraal 

H2€ Sterke sturing: rood/oranje 
Markt: geel 

Let's JIST again Geographic planning (gebiedsplanning) vs. network planning (planning 
van 'flows') 

Livin'on the edge Centrale sturing door overheid 
Meander of education, culture and 
landscape 

Vertical co-operation: 
Interne tegenspraak: uitgangspunt zijn planningen van lokale groepen, 
organisatieschema is top-down (het Meander bureau) 

Netwerkenweb Topdown benadering in netwerkhiërarchie: verschillende 
overheidsniveaus maar ieder niveau is constellatie van netwerken 

Onland Uiteindelijk wordt vanuit de Europese ruimtelijke hoofdstructuur 
gewerkt 

Panta Rei Locale beleidsautoriteit: overheden gaan arrangementen met de burger 
aan 

Rheingold Nieuwe coalities van proces beïnvloedende partijen 
Spring Sterke proces focus. Technocratische benadering: 'Onafhankelijke 

professionals zijn in staat om het stappenschema objectief toe te passen' 
Stadt im Fluss Lijkt centralistische benadering voor te staan. 
Statische Strukturen Steuerungsburo: Initierung, Koordination und Vernetzung des 

Regionalen Processes. Locale initiatieven worden centraal begeleid. 
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