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Terug naar de tekentafel

I
sNederlandaf, of smeekthet om
mooieplannen?Landschaps-
architect enplanoloogHan
Lörzing is die laatstemening
toegedaan. ZijnboekEen land

waarover isnagedacht is eenodeaanhet
ruimtelijkeplan, eenoptimistischpam-
flet voor collectief zelfvertrouwen, de
opmerking vanDescartes indachtig dat
‘Dieucréa lemonde,mais lesHollandais
créèrent laHollande.’

Het is te hopendat de informateur en
de zeven voorzitters vandeTweedeKa-
merfracties dit boekophunnachtkastje
hebben liggen, opengeslagenopdepagi-
na’swaaropLörzing eenhartstochtelijk
pleidooi houdt voordeontwikkeling
van visionair beleid voorde ruimtelijke
ordening.Hij slaat precies ophet juiste
momentde spijker op zijn kop,wantwe
kunnenwel een ‘echtedoordouwer’ en
eendoortimmerdplangebruiken,met
allemaatschappelijke opgaven voor ons.

De verteltrant is overzichtelijk: Lör-
zing vindt datwe een zwaar stempel
moetendrukkenopdeontwikkeling van
de ruimte inNederland, vanuit het histo-
rischperspectief van eeneeuwverstan-
digplannen.

Deauteurheeft aandit procesuitvoe-
rig bijgedragenen staat in zijn oproep
niet alleen.Collega-landschapsarchitect
AdriaanGeuze schetste vorigemaand
eendoembeeld: ‘Alsweniet oppassen,
gaat ons landeruitzien als hetRuhrge-
bied.’Deze zogehetenurbansprawl, die
eeuwenoude stadscentramet industrie-
parkenen voorsteden vervlecht, levert
wel interessant theater ophet grensvlak
tussen industrialisering en romantiek
op: deRuhrtriennale is al tweedecennia
eenklinkend succes.Maarplanmatig is
het er een ratjetoe.

LatenweNederlanddusniet vol rom-
melen,maar zorgendat depublieke
zaak aanhet roer staat, betoogt Lörzing.
Nederland ismaar eenpostzegeltje,
maarwel eenuitmuntend ingericht post-
zegeltje. Lörzingnoemthet resultaat
daarvaneen ‘monument vande twintig-
ste eeuw’.Het is een ‘groots bouwwerk
vanplannen,wetten enontwerpendat
alleenkonopkomen in een tijdwaarin
deNederlandseoverheidde verantwoor-
delijkheid voorde inrichting vande
ruimtekrachtignaar zich toe trok.’

De verregaande coördinatie vande
overheid vande inrichting vanNeder-
landnameenaanvang toen volkshuis-
vesting een themawerd. In 1901werdde
Woningwet vankracht en indedecennia
daarna trokkenbevlogenmannenam-
bitieuzeplannenomvooral de arbei-
dersklasse ende lageremiddenklasse
beter te behuizen.Onder leiding vande
sociaaldemocratischewethouder Floor
Wibautbouwdedehoofdstadde eenna

deanderewijk inde stijl vande vooruit-
strevendeAmsterdamseSchool, vande
Rivierenbuurt inZuid endeBaarsjes in
West tot het Vogeldorp inNoord. ‘Wie
bouwt?Wibaut!’ luidde een slogan.Het
heeft de emancipatie vande armere
stedelingengoedgedaan.

Is het voor zo’n grandscheme, dat ove-
rigensook in andere steden vandegrond
kwam,niet juist nuhoog tijd?De vraag
naarwoningen is enorm, endekoop- en
huurprijzen rijzendepanuit, zodat het
nauwelijks eenoptie is voormensenmet
bescheidenmiddelenomnaarde grote
stad te verhuizen. Tegelijk roept de ener-
gietransitie omgroots aangepakte inno-
vatie. Beste politiek leiders, is dat niet
iets voorhet regeerakkoord?

Degrootstedelijkeuitbreidingsplan-
nen vanweleer kunnenals voorbeeld
dienen: ze laten zowel een ronkende
ambitie als beleidsmatigdoorzettings-
vermogen zien.De randvoorwaarden
stondenals eenpaal bovenwater. In een
rapport in 1958werddegrote lijn vande
inrichting vanhetwesten vanons land
helder omschreven: hetGroeneHart
moest groenblijven, de steden inde

Randstadmochtenniet aanelkaar groei-
en ennieuwe verstedelijkingmoest naar
buitengericht plaatsvinden.Hetwas
eengoudengreep, net als de sindsde
jaren zestig populairewoonervenwaar
honderdduizenden spelendekinderen
zijn opgegroeid. En toenmoestende
Vinexwijkennogkomen.

Watnu?Dewoningmarkt zit op slot,
burgers roepen ‘Nimby’ (not inmyback
yard) bij elk groot plan, torens aankan-
toorruimte staan leeg.Hoemoetenwe
demodernenoden vanNederlands
inwoners lenigen?HetRuimtelijk Plan-
bureau is ook al opgeheven!

Lörzing eindigt gelukkighoopvol.Hij
constateert tevredendat steedsmeer
toonaangevendearchitecten enplano-
logenoproepen totnationale actie.Nu
moet depolitieknog evenmee. Enals
dat gelukt is, hoopthij vurig dat een fon-
kelnieuweRijksdienst voorRuimtelijke
Plannenhet vertrouwen inDutch ruim-
telijkDesignkanbezegelen. Terugnaar
de tekentafel!

Farid Tabarki is oprichter van Studio
Zeitgeist.

MEER LEZEN

‘Willen we over
honderd jaar nog
bestaan?’ Op deze
vraag volgde in 2014
een lange stilte bij
Decathlon, maar hij
leidde zes jaar later
tot een nieuwe sa-
menwerkingsvorm
met autonomie van
alle werknemers. In
Decathlon, ons ver-
haal vertellen zij hoe
ze dit ervaren.

Het ergste moet nog
komen is het in brief-
vorm vertelde ver-
haal van oud-hoog-
leraar Amerikaanse
geschiedenis Alfons
Lammers over zijn
wederwaardigheden
op de Veluwe. On-
dertussen stelt hij
vast dat Amerika met
Donald Trump ern-
stig in verwarring is
geraakt.

Aan de hand van
verhalen van de in-
woners van een Ti-
betaans dorp vertelt
Barbara Demick in
De laatste prinses
hoe de Tibetanen
sinds de Culturele
Revolutie van 1958
pogen hun cultuur,
geloof en taal te
behouden tegen de
onderdrukking door
supermacht China.

Veel leiders vluch-
ten of vechten als
ze voor complexe
problemen staan. De
auteurs vanWaarom
zou ik je moeten ver-
trouwen? zien in toe-
nemende mate lei-
ders die de oplossing
kiezen die daar pre-
cies tussenin ligt: ze
creëren vertrouwen
en laten zien wat dat
werkelijk waard is.

lHan Lörzing
(1946) werkte in de
landschapsarchitec-
tuur, de stedenbouw
en de ruimtelijke
ordening.

lEerder verschenen
van zijn hand ‘Grens-
koorts’ en ‘Jaren van
verandering’.
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