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DE URGENTIE VAN DE 
LANGE TERMIJN

Voorbij de horizon van de toekomst kijken naar de inrichting van ons land.  
Dat is wat onderzoeker Sociale Geografie dr. Peter Pelzer doet met zijn thema 

Imagination and futuring. Zoals hij stellig beweert: het gaat om wat  
de maatschappij nodig heeft en vraagt.

Essay



NA DE TWEEDE Wereldoorlog moest 
Nederland opnieuw opgebouwd 
worden. Ideeën die al langer lagen te 
wachten konden nu worden uitgevoerd. 
De landbouw werd hervormd en streng 
gereguleerd. ‘Nooit meer honger’ werd 
het adagium. Amsterdam stofte het 
Algemeen Uitbreidingsplan (1934) af 
en gebruikte het als blauwdruk om 
de woningnood te lijf te gaan. De 
op modernistische leest geschoeide 
Westelijke Tuinsteden verrezen. En in 
Drenthe had Jacob Wiersema tijdens de 
oorlog diep nagedacht over hoe de mid-
denklasse ook een woning zou kunnen 
bezitten. Nadat de vrede getekend was, 
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richtte hij met een aantal anderen de 
Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten 
op. Drentenaren konden vanaf nu 
gemakkelijk sparen voor een koopwo-
ning. Het ontstaan van de voorloper van 
BPD was een feit.   

In het huidige tijdsgewricht zijn andere 
ideeën wederom nodig. Eén miljoen 
woningen moeten er voor 2030 komen, 
en wel op zo’n manier dat ze voor 
iedereen betaalbaar zijn. Minder 
tastbaar, maar daarom niet minder 
pregnant is de klimaatcrisis; de wonin-
gen zullen CO₂-neutraal moeten zijn. 
Maar dat is vermoedelijk niet genoeg. 

Wanneer er geen enorme technolo-
gische doorbraak komt, zoals het op 
massale schaal afvangen van CO₂ of 
de ontwikkeling van een zeer efficiënte 
hernieuwbare energiebron, moeten we 
ook onze leef- en consumptiepatronen 
radicaal veranderen. 
Alleen dan lukt het om de opwarming 
van de aarde binnen anderhalve graad 
of zelfs twee graden te houden. Daarbij 
zullen we de natuur anders moeten 
beschouwen. Niet als iets wat we als 
moderne planologen overwinnen, maar 
als iets waar we mee samenwerken en 
samenleven. We zullen er veel meer 
belang aan moeten hechten hoe we 
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 > In het geval van planning 
en gebiedsontwikkeling 
is de wijk een cruciaal 
schaalniveau. Groter dan de 
woning of het individu. 

 > Het is heel prettig wonen in 
wijken met een hoge dicht-
heid, zeker als die gecom-
bineerd wordt met een mix 
van functies. 100 tot 150 
inwoners per hectare blijkt 
een aangename dichtheid 
voor wijken te zijn. 

 > Vaak zonder dat we het 
doorhebben wordt de korte 
termijn nogal voorgetrokken. 
Daar moeten we veel  
scherper op zijn.
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aantal green points kiezen hoe het ont-
werp van hun woningen er precies uit 
kwam te zien, maar dát de wijk groen 
zou worden, stond niet ter discussie. 

AANGENAME DICHTHEID

De voorbeelden laten ook zien dat het 
heel prettig wonen is in wijken met een 
hoge dichtheid, zeker als die gecombi-
neerd wordt met een mix van functies. 
100 tot 150 inwoners per hectare is 
een aangename dichtheid voor wijken 
van de toekomst. Veel hoger dan de 
30 tot 60 mensen per hectare in de 
meeste vinex-wijken, maar nog ruim 
beneden de Parijse arrondissementen. 
Er zijn duidelijke klimaatvoordelen door 
bouwen in hoge, gemengde dichtheden, 
bijvoorbeeld omdat ze tot minder  
(auto)mobiliteit leiden. Bovendien is 
een hoge dichtheid een sleutel voor de 
oplossing van het knellende ruimte-
vraagstuk in onze krappe delta of je nou 
voorstander bent van binnenstedelijke 
ontwikkeling of geheel nieuwe wijken in 
het weiland.
Zulke uitspraken over dichtheden 
en goede voorbeelden zijn natuurlijk 
allemaal prachtig, maar hoe geef je dat 
vorm in de praktijk van planning en 
gebiedsontwikkeling? Om wijken voor 
de lange termijn te realiseren moet je 
een wijkecologie (programma) verweven 
met een wijkarrangement (sturings-
filosofie). Voor beide komen we tot 
vier criteria, die betrokkenen kunnen 
gebruiken bij het vormgeven, verbeteren 
en evalueren van wijken (zie figuur). 
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‘INSPIRERENDE WIJKEN ZIJN  
NIET GEMAAKT OM SNEL GELD  
TE VERDIENEN’

onze planeet achterlaten voor onze kin-
deren en kleinkinderen. Ideeën ontwikke-
len waarin de lange termijn centraal staat. 

DE WIJK VAN DE TOEKOMST

In het geval van planning en gebiedsont-
wikkeling is de wijk daarbij een cruciaal 
schaalniveau. Groter dan de woning of 
het individu en dus in staat om vaart 
te maken met de benodigde transities. 
Tegelijkertijd is de wijk klein genoeg om 
voor bewoners tastbaar te zijn. Niemand 
kan een wijk fatsoenlijk definiëren, maar 
toch kan iedereen je direct vertellen uit 
welke wijk zij of hij komt. Voor ons boek  
Neighbourhoods for the Future: a Plea for 
a Social and Ecological Urbanism (2020) 
onderzochten we wijken met grote ambi-
ties in Europa en Noord-Amerika. Ze zijn 
allemaal niet perfect, maar we kunnen er 
wel van leren. 
Een van die wijken is Hunziker Areal in 
Zürich, waar bewoners het principe van 
de ‘2000-watt society’ hanteren, het idee 
van een laag energiegebruik zonder aan 
leefkwaliteit in te boeten. De woningen 
zijn klein, wasmachines worden gedeeld, 
een auto mag je alleen bij hoge uitzonde-
ring bezitten en natuurlijk zijn de gebou-
wen uitstekend geïsoleerd. Bewoners zijn 
er heel tevreden. Van Vauban in Freiburg, 
het GWL-terrein in Amsterdam en de 
plannen voor Merwede in Utrecht leren 
we dat het prima mogelijk is om in de 
stad te leven zonder privéauto.  
Bo01 in Malmö laat zien dat biodiversiteit 
als harde eis meegegeven kan worden. 
Ontwikkelaars mochten daar zelf uit een 
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Wijkecologie staat voor de vier componenten waar een 
goede wijk uit bestaat:
1. Duurzame prestaties: qua energie, biodiversiteit 

en materiaalgebruik moet een wijk ruim binnen 
de planetaire grenzen passen. Denk aan de 
2000-watt society in Hunziker Areal (Zürich) of de 
biodiversiteitseisen in Bo01 (Malmö).

2. Sociale interactie: een wijk moet de condities creëren 
om prettig met elkaar om te gaan. Op het GWL-terrein 
(Amsterdam) zijn de heggen verplicht laag, waardoor 
inwoners elkaar zien.

3. Betaalbaarheid en inclusiviteit: woningen en 
voorzieningen zijn toegankelijk voor alle bevolkings-
groepen. In Regent Park in Toronto, mochten 
oorspronkelijke bewoners niet alleen terugkeren maar 
kreeg ook het voorzieningenniveau een kwaliteitsimpuls. 

4. Aanpasbaarheid: een wijk moet zich kunnen 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Nabij Bo01 
experimenteren ze met parkeergarages die later van 
functie kunnen veranderen. Terwijl in het modernistische 
Regent Park alleen de sloophamer voor verandering kon 
zorgen. 

Vier componenten dus. Hoe krijg je dat voor elkaar, 
hoe stuur je daarop? Daartoe introduceren we het 
begrip wijkarrangement. Die bestaat wederom uit vier 
componenten, die in samenhang moeten optrekken:
5. Actoren met skin in de hood, oftewel actoren 

die zich jaren of zelfs decennia committeren aan 
een wijk. Denk aan de bewoners van Vauban, de 
woningbouwcorporaties in GWL of de ontwikkelaar in 
Regent Park.

6. Kapitaal dat zo veel mogelijk in de wijk blijft; denk aan 
een fonds waarvan de baten weer terugvloeien naar 
de wijk, of een wind- of zonne-energiesysteem op 
wijkniveau.

7. Regels die simpel zijn en sturen op de uitkomst, niet 
op de weg ernaartoe, zodat de creativiteit van de 
betrokkenen optimaal benut kan worden. Hunziker 
Areal laat zien dat het werken met energie- of 
koolstofbudgetten op wijkniveau zelfs een haalbare 
richting kan zijn.

8. Een discours of verhaallijn die een wijk samenbrengt. 
In Malmö werd de ontwikkeling van Bo01 bijvoorbeeld 
verbonden met de herrijzenis van de stad als duurzame 
feniks. Dat bracht, in ieder geval in institutionele kringen, 
actoren bij elkaar.
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‘aantrekkelijk’, ‘duurzaam’ en ‘competi-
tief ’. Maar ook de academische plano-
logie waartoe ikzelf behoor, waarin we 
vooral incrementele wetenschappelijke 
inzichten publiceren in moeilijk Engels, 
in plaats van het maatschappelijk debat 
over ruimtelijke toekomsten te voeden 
met onderbouwde en prikkelende ideeën. 
 
LANGETERMIJNDENKEN  

VERDIENT WAARDERING

Het gaat er dus om dat we bestaande 
verbeeldingen kritisch onder de loep 
nemen. Onze toekomst zit ingebakken  
in allerlei manieren van werken, reken- 
modellen en projectplannen. Vaak 
zonder dat we het doorhebben wordt de 
korte termijn daarin nogal voorgetrokken. 
Daar moeten we veel scherper op zijn. 
Tegelijkertijd moeten we onze verbeel-
dingskracht ontketenen. Ongetwijfeld 
ziet dat er anders uit dan na de weder-
opbouw. Verbeeldingskracht komt tot 
uiting in inspirerende voorbeelden van 
duurzame wijken, maar ook in onze 
planologische en ontwerptraditie, die 
smeekt om een reveil. Daarbij gaat het 
in deze tijd nadrukkelijk ook om nieuwe 
ideeën over eigenaarschap, samenwer-
king en regelgeving – bijvoorbeeld over 
hoe je de belangen van toekomstige 
generaties kunt borgen. De lange termijn 
vergt een voortdurende afweging, waarin 
niet alleen de belangen van degenen die 
in het heden het luidst schreeuwen wor-
den meegewogen. Dat is hard werken, 
verdomd ingewikkeld en verdient veel 
meer waardering. 

bestaan hier niet, maar in elk geval is 
het belangrijk om de energie van de 
korte termijn te verbinden met de emo-
tionele distantie van de lange termijn. 
In Brabant zullen de komende tien 
jaar vermoedelijk veel boeren door de 
overheid uitgekocht worden vanwege de 
stikstofproblematiek. Dat creëert ont-
wikkelruimte op hooggelegen Brabantse 
grond. Waarom zou je die posities niet 
ruilen met posities in laaggelegen delen 
van Nederland, gecoördineerd door een 
nationale grondbank? Noem het de 
grote ruilverkaveling van de 21ste eeuw. 
Opdat miljardeninvesteringen door de 
generatie na ons (zoals versterking en 
aanleg van dijken) om droge voeten  
te houden in 2100 in mindere mate 
nodig zijn.  
Zo’n idee van een grote ruilverkaveling 
zullen velen nogal radicaal, luchtfietserij 
of totaal onvoorstelbaar vinden. Dat 
brengt me bij de derde en laatste reden 
waarom langetermijndenken het moei-
lijk heeft. We zijn het in de planologie 
namelijk verleerd om verre toekomsten 
denkbaar te maken. Er is een crisis 
van de verbeelding. We missen de 
toekomstgeletterdheid, maar ook de 
organisatorische ruimte om ons voor-
stellingsvermogen serieus aan te boren. 
Dat mag iedereen zich aantrekken. 
Ontwikkelaars die ‘nu eenmaal bouwen 
wat de consument wil’ (alsof vraag niet 
deels vormgegeven kan worden, kijk 
eens naar autoreclames!). Gemeenten 
die in Omgevingsvisies niet verder 
komen dan nietszeggende concepten als 
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Future: a Plea for a Social and 
Ecological Urbanism. Maarten 
Hajer, Peter Pelzer, Martijn van 
den Hurk, Chris ten Dam en 
Edwin Buitelaar. Trancity×Valiz, 
Haarlem/Amsterdam 2020. 

 > De Goede Voorouder: Lange-  
termijndenken voor een korte- 
termijnwereld. Roman Krznaric. 
Ten Have, Utrecht 2021. 

belangrijke rol: de kosten en baten in de 
toekomst wegen minder zwaar dan de 
kosten en baten in het heden. De Britse 
filosoof Roman Krznaric stelt daarover 
onomwonden: ‘Disconteren is een wapen 
voor intergenerationele onderdrukking, 
vermomd als een rationele economische 
methodologie.’ Bovendien wringt de lange 
termijn soms met onze representatieve 
democratie. De ‘representatie’ is van 
mensen die nú stemmen, niet van hen die 
in de toekomst stemmen. Politici leggen 
dus verantwoording af aan de huidige 
generatie. Een wethouder wil in de 
beperkte vier jaar die zij of hij heeft graag 
daadkrachtig zijn en iets nalaten. Vier jaar 
goed nadenken over beslissingen of iets 
juist níét doen, is veel minder aantrek-
kelijk. En dat terwijl interventies in onze 
ruimtelijke orde vaak onomkeerbaar zijn 
en decennia na-ijlen. 
Ten tweede is het heel moeilijk om de 
urgentie van de lange termijn tastbaar te 
maken en er vervolgens iets mee te doen. 
Rapporten van Deltares laten overtuigend 
zien dat het verstandig is om nu al na  
te denken over wat zeespiegelstijging 
betekent voor Nederland in 2100. 
Planprocessen duren immers lang en  
wijken bestaan tientallen, zo niet hon-
derden jaren. Dit roept bijvoorbeeld de 
vraag op of we nog wel in de laaggelegen 
gebieden van Nederland moeten bouwen. 
En dan wordt het direct spannend, want 
ontwikkelaars, gemeenten en corporaties 
hebben veel grondposities in de rand- 
stedelijke weilanden beneden NAP. 
Wat te doen? Eenvoudige antwoorden 

‘WE ZIJN HET IN DE PLANOLOGIE 
VERLEERD OM VERRE TOEKOMSTEN 
DENKBAAR TE MAKEN. ER IS EEN  
CRISIS VAN DE VERBEELDING’

DE LANGE TERMIJN KOMT ER 

BEKAAID VANAF

De inspirerende wijken die we voor ons 
boek vonden zijn niet gemaakt om snel 
geld te verdienen, maar hadden een  
langetermijnperspectief. Bijvoorbeeld 
door klimaatneutraliteit centraal te 
stellen, zodat toekomstige generaties 
niet de lasten ondervinden van ons 
woongenot. Of door sociale menging na 
te streven, omdat een goede stad op de 
lange termijn niet is gebaat bij eenvor-
migheid maar juist bij diversiteit. In 
Regent Park, Toronto, verbond ontwik-
kelaar The Daniels Cooperation zich voor 
decennia aan de wijk. Skin in the hood 
dus, en geen flitstransactie met een winst 
van veertien miljoen, zoals we zagen in 
de Merwedekanaalzone. Dit Utrechtse 
voorbeeld is extreem, maar raakt wel aan 
een breder probleem: de lange termijn 
komt er in onze gebiedsontwikkeling en 
ruimtelijke ordening over het algemeen 
bekaaid vanaf. Ik geef er drie redenen 
voor.

WAAR WONEN WE IN 2100?

Ten eerste is de korte termijn ingebakken 
in de manier waarop planologie werkt. 
Grondbedrijven zijn binnen gemeenten 
vaak op afstand van de organisatie 
geplaatst en dienen commercieel te 
opereren. Het selectiecriterium bij de 
verkoop van grond is meestal de prijs en 
niet of een koper zich voor decennia aan 
een gebied committeert. Daarbij speelt 
in de rekenmodellen van overheden 
en ontwikkelaars de discontovoet een 


