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Kunst

Wat we willen:
momenten
van helderheid
of beter nog: van grote
klaarheid

Schaars zijn die momenten
en ook nog goed verborgen

zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe

Martin Bril, 20022

2  ‘verzameld werk’, Amsterdam: Uitgeverij 521 
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Z
oals Martin Bril schrijft, zijn momenten van helderheid, of nog beter van 
grote klaarheid, schaars en goed verborgen. Toch zijn het deze momenten 
die je als onderzoeker zielsgelukkig maken. op zo’n moment vertraagt de 

tijd, verdwijnen omgevingsgeluiden naar de achtergrond en vallen redeneerlijnen 
zo in elkaar dat zij een overtuigende logica vormen. het geeft een impuls en leidt 
tot euforie, totdat de twijfel opnieuw toeslaat en de zoektocht naar een verdere 
verfijning voort gaat. 

Bril stelt ook dat het de kunst is zo te leven, dat die bijzondere momenten je 
overkomen. Je kunt ze niet afdwingen, hoe frustrerend dat soms ook is. Wel 
kunnen de condities waaronder je leeft, werkt, en in mijn geval onderzoek doet, 
het ontstaan van deze momenten waarschijnlijker maken. Zie hier de parallel 
met de adaptieve planningsbenadering die in dit proefschrift wordt voorgesteld. 

vanuit dit gegeven ben ik gezegend met de fantastische mensen met wie ik werk 
en m’n leven deel. Zij dragen allen bij aan die momenten van grote klaarheid die 
mij af en toe ten deel vallen, zeker waar het gaat om dit promotieonderzoek. 
Een aantal van hen wil ik hier graag in het bijzonder bedanken. ik begin met m’n 
promotieteam. 

Gert, je was voor mij een belangrijke reden om aan dit promotietraject te 
beginnen. het gaf me de kans intensief met jou samen te werken. Je bent een 
enthousiasmerend en inspirerend denker die graag bouwt aan vernieuwende 
conceptuele kaders. Dat prikkelt m’n nieuwsgierig en geeft me energie. Je hebt 
daarnaast een onbegrensd vertrouwen in de mensen met wie je werkt. Je gaf me 
de vrijheid en de mogelijkheden om te werken met de dynamiek die bij me past 
en omarmde de initiatieven die hier uit voort kwamen. Je bent ook kritisch en 
legt de lat hoog. het dwong mij tot het uiterste te gaan, vooral waar het ging om 
het abstracte en conceptuele debat. Tot slot, je hebt me geholpen een plek te 
verwerven in de academische gemeenschap. Daar ben ik je zeer dankbaar voor. 

Terry, jij zorgt voor rust, overzicht en helpt me keuzes te maken. Gefascineerd 
door de kracht van beeldtaal worden door jou papers en onderzoeksontwerpen 
omgezet in verhelderende illustraties die helpen koers te houden. Je staat 
gereserveerd ten opzichte van de potentie van het complexiteitsdenken voor de 
planologie. Daarmee was je een belangrijke tegenkracht in mijn fascinatie voor 
deze denkwijze en hielp je me kritisch te reflecteren op m’n eigen onderzoek. ik 
heb tevens genoten en veel geleerd van de ontwerpateliers die we samen hebben 
verzorgd.   
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I 
would like to express my sincere thanks as well to all people that were 
willing to share their knowledge and experience during interviews, 
discussion meetings and field visits. your openness and enthusiasm have 

been essential for this PhD project. Also many thanks to the members of the 
assessment committee, who have invested a lot of time and energy in reviewing 
this thesis.

Many more people have been involved in my PhD project. i truly believe these 
rich collaborations have contributed to the quality of the research as they 
certainly did contribute to the fun of doing research. first of all, i would like to 
express my thanks to Matthew for being co-author on Chapter 4 and for the very 
productive discussions we had in Groningen and in Milton Keynes. i would like 
to thank the members of AESoP’s thematic group on Complexity & Planning for 
sharing their ideas and provide me with feedback on my research. in particular i 
enjoyed the successful collaboration with Paulo, Ulysses and Jenni in organizing 
our yearly meetings. Academic collaboration can also result in new friendships: 
Beitske and Matthias, i look forward to having many more brainstorm sessions 
on the beach and i hope our friendship will continue to develop. The same is true 
for Bas and Martine; i take much joy in our get-togethers. 

Also a big thanks to my colleagues at the faculty, an organization i work for 
with great pleasure. This is amongst others due to the inspiring and enjoyable 
debates with Chris, Jasper and ferry, and former colleagues Delik and Shuhai. 
Thanks for making me look at things from a different perspective now and 
then. in addition, i express my gratitude to Sarah, Johan, Paul, Margo and Jan-
Stephan, Katharina, Wendy, niels, Tim, Justin, Laksmi, Jannes and heike in 
supporting me with practical advice, personal support during difficult moments, 
and for taking over some of my other responsibilities during critical phases in 
the research project. Thanks as well to those with whom i had the pleasure to 
take part in survival runs and to play beach volleyball. in addition, thanks for 
the evenings we spent together in the pub or playing board games. it all very 
much contributed to feeling at home at the faculty and of being a member of a 
wonderful team. 

next to colleagues, my students offer me a great deal of inspiration. i feel 
privileged having the opportunity to work with you as your intellectual curiosity 
brings to the front new questions and perspectives. in particular i express my 
gratitude to Mark, Mieke, Rens, and Aleksandr for their support in the analysis of 
cohousing projects as well as Anke, Bart, frank, ingmar, Lars, and nick for their 
contribution to the research on organic development strategies. 
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Z
oals in elk groot project zijn er fasen waarin in het moeilijk is de volgende 
stap te zetten. Dan is het fijn als je mensen ontmoet die je helpen in 
balans te blijven. Agaath, hartelijk dank daarvoor. ook Ekistics heeft 

hierin een belangrijke rol gespeeld. Als een planologische denktank van bevlogen 
vakgenoten, is Ekistics voor mij een plek waar ik ideeën kan aanscherpen en 
energie kan opdoen.  

De kunst is zo te leven dat het je overkomt, die klaarheid af en toe, dicht Bril. 
Daar de ruimte in vinden, ontspanning ervaren en vertrouwen in krijgen, berust 
op meer dan een inspirerende onderzoeksomgeving. Buitengewoon belangrijk is 
de warme gemeenschap van vrienden en familie waartoe ik behoor en waarin we 
allen delen wat ons bezig houdt. ik prijs me hier gelukkig mee. Een aantal wil ik 
in het bijzonder noemen. 

Eelco, Stefan, nanda, irene en Judith, na een gezamenlijke middelbare 
schooltijd in de polder zijn we elkaar niet meer uit het oog verloren. het is 
bijzonder vrienden te hebben die al zo lang meelopen. En ik vind het gaaf dat jij, 
Judith, de cover van dit proefschrift hebt ontworpen. Dank daarvoor! 

Dan de ‘Bierend Bootje familie’. Wat twaalf jaar geleden begon als roeiploeg 
is uitgegroeid tot een  hechte vriendengroep. Mannen en meiden, wat hebben 
we een rijk leven met elkaar! En Ruud, je bent één van m’n beste maatjes. 
Goudeerlijk, betrokken en altijd in voor een stuk roeien of een avond klimmen. 
Dat geldt ook voor Bram en Jasper. ik kijk uit naar meer avonturen op het water 
of in de Ardennen. Eveneens bijzonder zijn de alpiene klimtochten met neef 
Auke. Sinds ik me kan heugen zwerf ik met jou door de bergen. Eerst aan de 
handen van onze ouders en sinds ons 16de jaar gaan we voor het échte werk. Dat 
zijn spannende ondernemingen die ik alleen aan ga omdat ik weet dat we een 
ijzersterk team vormen. 

Malou, Mayte, Lieke, Annalies, Tim, Ellen, Elise, Lilian, Corien, Daya, Janna, 
Pieter, Garrelt, Rudolf, ingemarie en Kristborg, dank aan ieder van jullie voor 
de goede gesprekken over successen en tegenslagen, voor jullie positiviteit en 
relativeringsvermogen, en voor de vele momenten van ontspanning en samen 
leuke dingen doen. Tsjitske, wij vonden steun in elkaar bij de afronding van ons 
beider proefschriften en sindsdien heeft onze vriendschap zich snel ontwikkeld. 
Je nuchterheid en enthousiasme voor spontane acties vind ik heerlijk. 

Marc en Mark, wat fijn dat jullie mijn  paranimfen zijn. Marc, met jou is het 
enthousiasme voor het doen van onderzoek begonnen, zo hebben we 
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fantastische tijden beleefd in Montpellier en Warschau. het bleek een opstapje 
te zijn tot een hechte vriendschap. Dank voor je grenzeloze bereidheid mee te 
denken en te lezen de afgelopen zes jaar. Mark, van bootgenoten werden we 
al snel huisgenoten. De band die toen is ontstaan is gebleven, ook toen je aan 
de andere kant van de wereld woonde. We delen veel interesses en kunnen 
eindeloos bomen, maar hebben even zo vaak aan een paar woorden genoeg. 

Lieve familie Weekenborg, wat voel ik me gelukkig met zulke ooms, tantes, 
neven en nichten. Margot, je bent een waanzinnig stoer mens en ik dank je voor 
de mooie verhalen over de afgelopen eeuw. Lieve Linda, je bent me altijd jaren 
vooruit, eerst als student, nu met je gezin. ik geniet van onze momenten samen 
in Amsterdam. floor, je bent zo ongelofelijk belangrijk voor me. Je bent m’n 
maatje, m’n klankbord, m’n reisgenoot en bovenal m’n lieve zusje. Geweldig dat 
Siem tegenwoordig deel is van het team. 

Lieve Judit en Roelof, jullie betrokkenheid is ongekend. Jullie nieuwsgierigheid 
naar wat me boeit in combinatie met de onvoorwaardelijk steun voor de keuzes 
die ik maak, stimuleert me uit het leven te halen wat er in zit. ik draag dit boek 
dan ook op aan jullie.  

Querida Constanza, mi vida se ha vuelto inmensamente divertida desde que 
formas parte de ella. Me has ayudado muchísimo con mi tesis del doctorado. 
Pero más importante ha sido que podemos descubrir y asombrarnos juntos 
del mundo y que sabemos disfrutar tanto de nosotros como de las cosas que 
hacemos.

Ward
Groningen,  april 2015
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Spatial development processes 
carry fundamental uncertainties that 
challenge spatial planners. Fundamental 
uncertainties cannot be reduced by 
improved knowledge or information, 
unlike other uncertainties. This translates 
into limited opportunities for planners 
to direct development trajectories of 
neighbourhoods, cities and regions. 
Therefore planning approaches are 
needed with less focus on control and 
with more emphasis on enhancing the 
capacities of these areas to respond to 
both foreseen and unforeseen change.

Why Planning Needs Complexity examines 
how planners can intelligently deal with 
fundamental uncertainties, particularly 
in guiding urban and peri-urban 
transformations. Taking a complexity 
science perspective, this publication 
presents a dynamic, time-sensitive 
understanding of spatial transformations 
that helps to clarify the interconnected 
and changeable nature of the underlying 
processes. Supported by multiple case 
studies in the Netherlands and across 
Europe, this publication continues 
by exploring an adaptive approach to 
planning that strengthens the ability 
of an area to respond to such dynamic 
processes. This approach includes, 
for example, the formulation of plans 
and rules that accommodate a range 
of potential development trajectories. 
The approach also invites planners to 
take up the roles of trend-watchers, 
matchmakers and facilitators alongside 
their more traditional roles as experts or 
mediators. 

Ward S. Rauws (1985) is a 
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