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I   De crisis verklaard: 
  De planningscultuur is onze   
  blokkade 

 

	  



Crises zijn van alle tijden 

•  De ontwikkeling van de Amsterdamse Grachtengordel heeft honderd 

jaar geduurd en langdurig stilgelegen 

•  “De gevolgen van de bankencrisis van 1825, uiterst belangrijk voor 

een groep die zo’n gebrek aan eigen geldmiddelen had als de 

Londense bouwspeculanten, maakte een abrupt einde aan de 

speculatierage die Regenstreet had voortgebracht, en die nog zoveel 

andere monumentale verfraaiingen en aanwinsten voor Londen in 

petto had.” Donald Olsen, in The City As A Work Of Art (1986) 

I  De planningscultuur is onze blokkade 



De Nederlandse planningscultuur 

•  Een van bovenaf geleid proces (“De zorg van de overheid is gericht op de 

bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het 

leefmilieu”, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, artikel 21) 

•  Een behoefte om strak en gedetailleerd te plannen, naar analogie van de 

Waterwerken (woud van wet- en regelgeving) 

•  Na WO II: een eendimensionale focus op groei  

•  Het Rijk financierde het beleid 

•  Zelfbouw wordt geassocieerd met ‘Belgische toestanden’ of ‘witte 

schimmel’ 

I  De planningscultuur is onze blokkade 



Wie waren onze partners? 

•  Met de introductie van de Woningwet (1901) – en dus de ‘toegelaten 

instelling’ – werden particuliere instanties toegelaten in het publieke 

speelveld, als uitvoerder van het Rijksbeleid 

•  De inzet van marktpartijen bleef lange tijd beperkt tot pensioenfondsen, tot 

het verschijnen van de Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig (nota 

Heerma) in 1995 

•  Vanaf dat moment: opkomst van projectontwikkelaars, de “groep die zo’n 

gebrek had aan eigen middelen” 

•  En de burger? In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland en België kiest 

Nederland ervoor om voor de burger te ‘zorgen’ 

I  De planningscultuur is onze blokkade 



Met de crisis stort het ingesleten 
financieringsmodel in 
•  Er is sinds 20o8 een kredietcrisis, een financiële en economische crisis  

•  Maar de crisis is primair institutioneel van aard. Wegens een “gebrek aan 

eigen middelen” valt de bouw stil 

•  Dit leidt tot debat binnen de Nederlandse politiek, maar niet met de juiste 

focus; het gaat vooral om een sanering van de Rijksbegroting 

•  De werkelijke hervorming van de woningmarkt schuilt in een radicaal 

andere benadering van het wonen; wij hebben het dan over een 

structuurverandering in het systeem en de actoren zelf 

I  De planningscultuur is onze blokkade 



II  “Sterft, gij oude vormen en     
  gedachten (…) De wereld steunt op  
  nieuwe krachten”:  

 
  ‘Zelf doen’, ‘kom met een plan’ 

	  



De zelfredzame burger is dichterbij 
gekomen	  
•  Aliso-Jo: Twee van de eerste, echt 

volledige woorden die zij uitsprak 

kwamen tijdens het eten. “Zelf doen”, 

was haar besliste, dwingende reactie. 

Verwonderd keek ik op. “Zelf doen? 

Maar ik help wel!”. “Zelf doen”, zei ze 

nogmaals, en pertinent duwde ze mijn 

hand weg.  

•  Daan Roosegaarde: “Ik heb geen 

behoefte aan een mening; ik heb liever 

dat je met een plan 

komt” (Zomergasten 2013) 

II  ‘Zelf doen’, ‘kom met een plan’ 



The Garden, Los Angeles	  
“Rising from the ashes of the LA 
riots… 

We have not found a larger inner city 
garden anywhere in the U.S. 

In the middle of downtown, you have 

thirteen acres, people growing food! 

It’s a pretty simple idea: land, people, 
food, happy days! 

And then comes the notice to vacate, 
and the struggle continues.” 

II  ‘Zelf doen’, ‘kom met een plan’ 



Lima, Peru 
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II  ‘Zelf doen’, ‘kom met een plan’ 



Grachtengordel, A’dam 
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1671/1672 1685 
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Particulier opdrachtgeverschap, 
Almere 
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II  ‘Zelf doen’, ‘kom met een plan’ 



Spontaneous interventions, 
Verenigde Staten 
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II  ‘Zelf doen’, ‘kom met een plan’ 



III  Profiel van een faciliterende     
  stad: 
   
  De rol van de burger en de overheid 

 
	  



Belang van de stad 

•  Athene (Griekenland) > Democratie 

•  Rome (Italië) > Westerse beschaving 

•  Florence (Italië) > Renaissance, relatie stadsontwikkeling en cultuur 

•  Parijs (Frankrijk) > Revolutie, Verlichting 

•  Berlijn (Duitsland) > Modernisme 

•  New York (VS) > “Recent college graduates are flocking to Brooklyn not 

merely because of employment opportunities, but because it is where some 

of the most exciting things in the world are happening—in music, art, 

design, food, shops, technology, and green industry” (Michael Bloomberg) 

III  Profiel van een faciliterende stad 



De steden zijn maakbaar 

•  Steden nemen in belang toe  

•  Stedelijke conglomeraten 

•  70% van de wereldbevolking leeft in 2050 in steden (op circa 4% van het 

aardoppervlak) 

•  Ook in krimpgebieden wordt de stad belangrijker (Groningen)  

•  The City As A Work Of Art, Donald Olsen (1986) 

•  Verandering in ons planningsmodel is nodig 

•  Opgave voor bestuurders en ontwerpers 

•  De burger en ondernemer als centrale actor 

III  Profiel van een faciliterende stad 



De faciliterende stad als ruimtelijk 
ordeningsmodel 
Wat is die faciliterende stad? 

•  Met name onze planners en gemeentebestuurders zouden ervoor moeten kiezen 

om het concept faciliterende stad uit te gaan werken in verschillende modellen 

•  We moeten al werkend ontdekkend hoe de burger in staat is zelf en inhoud te 

geven aan de eigen woon-, werk- en leefomgeving 

•  Eigenkracht, ‘zelf doen’ of het recht op initiatief zouden een basisbeginsel in het 

overheidsbeleid moeten zijn, nationaal, regionaal, lokaal 

•  Dit betekent: de schaal van de ruimtelijke interventies moet worden aangepast 

aan de investeringsmogelijkheden van een veelvoud van kleine initiatiefnemers, 

de overheid beperkt zicht tot het creëren van kaders, neemt drempels weg in 

wet- en regelgeving en nodigt burgers uit zelf te komen met plannen 

III  Profiel van een faciliterende stad 



Almere Oosterwold als illustratie	  
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Generiek kavel 
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Alleen of met anderen 
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Iedere gewenste maat 
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Iedere gewenste vorm 
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Rol van de overheid 

•  Borgen publiek belang 

•  Stad mag mooi zijn: “Vroegere beschavingen beschouwden de 

stad niet als iets beschamends of onvermijdelijks, maar als 

bewuste scheppingen voor wier aanleg, onderhoud en 

verfraaiing men zich terecht offers getroostte” Donald Olsen, 

in The City As A Work Of Art (1986) 
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“The right to the city” 

•  “The freedom to make and re-make our cities is one of 

the most precious and neglected of our human 

rights” (Henri Lefebvre, 1968 & David Harvey, 2008) 

•  “Mensen maken de stad” (Almere Principles, 2008) 

III  Profiel van een faciliterende stad 


