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D
it proefschrift gaat over het spanningsveld tussen bewuste plannings-
interventies en onzekerheden die onderdeel zijn van ruimtelijke ont-
wikkelingsprocessen. Daarbij richt het zich in het bijzonder op de 

fundamentele onzekerheden die zijn verbonden aan de ontwikkelingspaden van 
urbane en peri-urbane gebieden en de vraag hoe planologen slim kunnen 
inspelen op deze onzekerheden. Bij urbane gebieden gaat het om de ontwikke-
ling van wijken en steden en peri-urbane ontwikkelingen vinden plaats in de 
overgangszone tussen stad en land. 

in contrast met andere onzekerheden kunnen fundamentele onzekerheden 
niet worden weggenomen door meer kennis of betere informatie. Ze zijn een 
intrinsiek onderdeel van ontwikkelingspaden en komen voort uit de veelheid van 
processen die in interactie vorm geven aan urbane en peri-urbane ontwikkeling. 
hoe deze processen precies doorwerken is moeilijk zo niet onmogelijk te 
voorspellen. Zowel onverwachte gebeurtenissen als het toevallig samenvloeien 
van geleidelijke veranderingen kunnen tot onvoorziene transformaties leiden. 
Bij de eerste gaat het bijvoorbeeld om een natuurramp of een economische 
crisis. De laatste behelst bijvoorbeeld een serie veranderingen verbonden aan de 
introductie van nieuwe technologie.

fundamentele onzekerheden vormen een uitdaging voor planologen en hun 
streven urbane en peri-urbane transformaties te begeleiden met behulp van 
ruimtelijk beleid en strategieën. van planologen wordt verlangd dat ze in spelen 
op voorziene én onvoorziene vraagstukken door de positieve effecten te om-
armen en de effecten die als negatief worden beschouwd te reduceren. 
Bestaande planningspraktijken bieden hiervoor vaak onvoldoende mogelijk-
heden. Ze zijn sterk gericht op het verminderen of vermijden van onzekerheden 
in plaats van deze te accepteren en waar mogelijk te benutten. Daarnaast sluiten 
planningsinstrumenten en wetgeving slechts gedeeltelijk aan op het dynamische 
karakter van wijken, steden en regio’s.

in dit proefschrift wordt onderzocht wat planologen kunnen leren van het com-
plexiteitsdenken in de omgang met combinaties van verwachte en onverwachte 
veranderingen. Drie vragen staan hierin centraal. 

1 Wat zijn de kenmerken van complexiteit en waarom kunnen zij van betekenis  
 zijn voor de planning van urbane en peri-urbane gebieden? 

2  hoe kunnen concepten uit het complexiteitsdenken helpen de veranderings-
 processen die ten grondslag liggen aan urbane en peri-urbane ontwikke- 
 lingen beter te begrijpen? 
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3 hoe kunnen planningsstrategieën voor urbane en peri-urbane gebieden  
 helpen inspelen op veranderingen en tegelijkertijd het ontstaan van maat- 
 schappelijk gewenste ontwikkelingsrichtingen waarschijnlijk maken?

Complexiteitstheorieën schetsen een wereld die voortdurend in beweging is. Ze 
veronderstellen dat de configuraties van systemen, bijvoorbeeld wijken, steden 
of regio’s, tijd- en plaatsgebonden zijn en worden vormgegeven door een groot 
aantal processen dat op elkaar ingrijpt. Daarmee wordt afstand gedaan van het 
idee dat veranderingen zijn terug te leiden tot directe oorzaak-gevolg relaties 
tussen systeemelementen die onafhankelijk van de tijd gekend kunnen worden. 
het complexiteitsdenken veronderstelt dat veranderingen zich voltrekken met 
een variabele snelheid en impact en op basis van wisselende configuraties. 
Dit betekent dat veranderingsprocessen naast lineair ook vaak niet-lineair 
verlopen. in zulke processen kunnen oorzaak en gevolg onevenredig zijn; een 
kleine verandering kan grote impact hebben of andersom. onzekerheden 
zijn daarmee een intrin-siek onderdeel van ontwikkeling. Kortom, systemen 
veranderen continu en hun ontwikkelingspaden zijn grotendeels onvoorspelbaar. 
Tegelijkertijd zorgt juist die bewegelijkheid ervoor dat systemen zich kunnen 
aanpassen aan een veranderende omgeving en kunnen ‘overleven’.

Er zijn tenminste twee redenen waarom het complexiteitsdenken relevant is 
voor planners in het omgaan met onzekerheden. Beide worden in dit proefschrift 
verkend. Ten eerste spoort het planners aan tot het ontwikkelen van een dyna-
misch, tijdsgevoelig perspectief op urbane en peri-urbane ontwikkelingspaden. 
Dit draagt bij aan beter begrip van de oorsprong van onzekerheden en maakt 
een kritische evaluatie van hoe wordt omgegaan met deze onzekerheden in 
hedendaagse planningspraktijken mogelijk. Ten tweede en hierop aansluitend, 
kan het complexiteitsdenken bijdragen aan het ontwerpen van ruimtelijke 
plannen en institutionele kaders die het aanpassingsvermogen van gebieden 
versterkt. Alternatieve conceptualiseringen van veranderingsprocessen bieden 
hier de aanknopingspunten voor.

in hoofdstuk 2 en 3 wordt een dynamisch, tijdsgevoelig perspectief op urbane 
en peri-urbane ontwikkelingspaden verkend. het betreft een situationeel begrip 
van ruimtelijke ontwikkelingen dat wordt bestudeerd aan de hand de concepten 
transitie en zelforganisatie. 

in hoofdstuk 2 wordt de transformatie van functioneel gescheiden naar geïnte-
greerde stedelijke en landelijke gebieden geanalyseerd. Deze transformatie 
leidt tot het ontstaan van een derde type landschap: het peri-urbane gebied. op 
basis van casestudie onderzoek in de stedelijke regio’s van Leipzig, Montpellier, 
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Den haag en Warschau en uitgaande van het concept van transitie, maakt de 
analyse inzichtelijk dat verschillende fasen van niet-lineaire ontwikkeling in 
peri-urbane gebieden kunnen worden onderscheiden. De analyse laat ook zien 
dat elk van deze fasen een unieke mix van onderling verbonden veranderings-
processen kent. Sommige daarvan zijn geïnduceerd door planologen en andere 
voltrekken zich autonoom. Dit illustreert de beperkte mogelijkheden voor plano-
logen om de wijze waarop peri-urbane gebieden zich ontwikkelen te beheersen. 
het voorstel is daarom de rol van planologen te herzien. Zij dienen hun focus 
op beheersing los te laten en meer nadruk te leggen op het versterken van het 
vermogen van peri-urbane gebieden om in te spelen op een verscheidenheid aan 
mogelijke ontwikkelingspaden. 

in hoofdstuk 3 staat zelforganisatie centraal, een kernconcept binnen het com-
plexiteitsdenken in het begrijpen van spontaniteit en autonome verandering 
in transformatieprocessen. De waarde van het concept voor de analyse van 
burgerinitiatieven wordt onderzocht en vergeleken met het concept zelfbestuur. 
Dit leidt tot een raamwerk waarmee de twee concepten worden onderscheiden 
op basis van discriminerende kenmerken. Zelforganisatie, in contrast met 
zelfbestuur, wordt gekenmerkt door individuele in plaats van collectieve in-
tenties, de afwezigheid van interne coördinatie en door veranderingen in 
stedelijke configuraties die niet bewust zijn geïnitieerd maar spontaan tot stand 
komen. Met behulp van twee casussen uit de nederlandse planningspraktijk, 
collectief particulier opdrachtgeverschap bij de realisatie van woonproject 
Achter de Reitdijk en de organische ontwikkeling van stadsdeel oosterwold, 
worden nog twee lessen getrokken. Ten eerste het belang van schaal bij het 
bestuderen van processen van zelforganisatie. Ten tweede het verschil in 
uitgangspunten voor het maken van beleid in ruimtelijke ontwikkelingen die 
gekenmerkt worden door zelforganisatie dan wel zelfbestuur. 

Gezamenlijk dragen hoofdstuk 2 en 3 bij aan een tijdsgevoelig, dynamisch begrip 
van urbane en peri-urbane ontwikkelingen. Zij verhelderen de verwevenheid en 
het veranderlijke en niet-lineaire karakter van de processen die ten grondslag 
liggen aan deze ontwikkelingen. vervolgens verkent dit proefschrift een adap-
tieve planningsbenadering die het vermogen van urbane en peri-urbane gebieden 
op deze dynamiek in te spelen verbetert. Er wordt een pleidooi gehouden voor 
een benadering die vooral gericht is op het beïnvloeden en genereren van 
condities waaronder ontwikkelingspaden zich ontvouwen. het gaat daarbij 
om het versterken van condities die het adaptieve vermogen van gebieden 
vergroten en het mitigeren van condities die het adaptieve vermogen beperken. 
Tegelijkertijd dient een adaptieve planningsbenadering planners in staat te 
stellen kansen voor maatschappelijk gewenste ontwikkelingen te benutten en 
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ongewenste ontwikkelingen zo veel mogelijke te voorkomen. Daarmee biedt een 
adaptieve planningsbenadering een opening voor het wegnemen van de spanning 
tussen bewuste planningsinterventies en onzekerheden die onderdeel zijn van 
urbane en peri-urbane ontwikkelingen. 

hoofdstuk 4, 5 en 6 verkennen de betekenis van een adaptieve plannings-
benadering voor het ontwerpen van ruimtelijke plannen en het vormgeven 
van institutionele kaders. het onderzoek betreft de rol van visievorming 
en ruimtelijke ontwikkelingsplannen als mede de inzichten die organische 
ontwikkelingsstrategieën opleveren voor het genereren van condities voor 
adaptief vermogen. De hoofstukken worden ondersteund met analyses van 
nederlandse planningspraktijken.

in hoofdstuk 4 wordt gepleit voor door ontwerpers gesteunde visievormings-
processen als een methode om ontwikkeling in de vaak gefragmenteerde peri-
urbane gebieden te begeleiden. het maken van gedeelde toekomstbeelden kan 
de percepties van actoren beïnvloeden en daarmee ook de typen activiteiten 
die deze actoren opzetten. ontwerpers, zoals stedenbouwkundigen of land-
schapsarchitecten, kunnen door hun manier van werken en denken een 
belangrijke rol spelen in visievormingsprocessen. Ze kunnen bijdragen aan het 
openbreken van een enkelvoudige probleemstelling, het verbinden van proces 
en inhoud en aan een gemeenschappelijk leerproces van de betrokken actoren. 
Als onderdeel van een adaptieve planningsbenadering kan visievorming helpen 
mogelijkheden voor synergie tussen ontwikkelingen te identificeren, nieuwe 
initiatieven uit te lokken en een collectief kader te generen voor beslissingen 
over toekomstige investeringen. 

hoofdstuk 5 onderzoekt hoe de verbindende, motiverende en coördinerende 
functie van visievorming onderdeel kan zijn van een adaptief ruimtelijk ont-
wikkelingsplan. De vraag is hoe planologen gebruik kunnen maken van deze 
functie zonder dat het concretiseren van toekomstbeelden het vermogen van 
gebieden om op onverwachte ontwikkelingen te kunnen reageren ondermijnt. 
ondersteund door de casus Blauwestad, die de consequenties van een rigide 
ontwikkelingsplan laat zien voor de ontwikkeling van een uitbreidingslocatie 
in noord-nederland, wordt een onderscheid bepleit tussen de visionaire 
elementen en de uitvoeringsmaatregelen van een plan. vervolgens kunnen 
ontwerpprincipes voor uitvoeringsmaatregelen de flexibiliteit van een plan 
op uitvoeringsniveau vergroten. Deze principes omvatten onder andere een 
incrementele ontwikkelwijze, het ontwerpen van deelplannen die onafhankelijk 
kunnen functioneren en het begeleiden van ontwikkeling op basis van generieke, 
vaak kwalitatief geformuleerde regels. De aanpak biedt aan de ene kant de 
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mogelijkheid de waardevolle functie van visievorming te benutten. Terwijl aan de 
andere kant de capaciteit van gebieden om op veranderingen te reageren tijdens 
het ontwikkelproces behouden blijft. 

hoofdstuk 6 verkent de inzichten die organische ontwikkelingsstrategieën 
opleveren voor het genereren van condities die het adaptief vermogen van 
gebieden vergroten. Een analyse van deze ontwikkelingsstrategieën leidt tot 
de volgende suggesties: het creëren van open-einde ontwikkelingspaden 
in combinatie met leidende ontwikkelprincipes, het minimaliseren 
van voorinvesteringen in publieke faciliteiten en het ontwikkelen van 
ondersteunende structuren voor doe-het-zelf initiatieven. De analyse laat ook 
zien dat condities zo kunnen worden vormgegeven dat gewenste ontwikkelingen 
waarschijnlijker worden. Een voorbeeld is een conditie die de bouwdichtheid 
beperkt, maar de wijze waarop grondgebruik ruimtelijke wordt georganiseerd 
open laat. Uiteindelijk is het de uitdaging voor planologen om een goede balans 
te vinden tussen ruimte laten voor experimenten en het borgen van collectieve 
waarden, tussen ruimtelijke diversiteit en ruimtelijke samenhang en tussen het 
vergroten van adaptief vermogen en het najagen van gewenste resultaten.

vanuit het perspectief van complexiteit levert dit proefschrift een bijdrage 
aan het begrijpen van en omgaan met de spanning tussen bewuste 
planningsinterventies en fundamentele onzekerheden die onderdeel zijn van 
urbane en peri-urbane ontwikkelingen. De belangrijkste conclusies zijn: 

A Een complexiteitsperspectief biedt conceptualiseringen van veranderings-
 processen die tot een beter begrip leiden van de mechanismen die ten  
 grondslag liggen aan onzekerheid. 

B het vermogen van urbane en peri-urbane gebieden om in te spelen op 
 verwachte en onverwachte veranderingen kan worden vergroot door in 
 planning de nadruk te leggen op het beïnvloeden en genereren van condities 
 waaronder ruimtelijke ontwikkelingspaden zich ontvouwen. het gaat daarbij 
 om het versterken van condities die het adaptieve vermogen van gebieden 
 vergroten en het mitigeren van condities die het adaptieve vermogen 
 beperken.

C Planologen kunnen een dergelijke adaptieve planningsbenadering vormgeven 
 door andere ontwerpprincipes te hanteren en plannen en regels zo op te 
 stellen dat ze verschillende ontwikkelingspaden kunnen faciliteren. De 
 opgave is dit zo te doen dat dit zowel het aanpassingsvermogen van gebieden 
 versterkt als gewenste ontwikkelingen meer waarschijnlijk maakt. 
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D En tot slot, dat het dynamische en deels autonome karakter van urbane en 
 peri-urbane ontwikkelingen vraagt om een herijking van de rol van  plano-
 logen. Zij worden uitgenodigd om naast de meer traditionele rol van expert of  
 mediator te functioneren als ‘trendwatcher’, verbinder en ‘facilitator’.
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