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op andere boeken, zo leert de lite-
ratuurlijst achterin, en het had de 
schrijver dan ook gesierd wanneer 
hij in zijn kopij recht had gedaan aan 
althans de disciplinaire herkomst 
van zijn bronnen. Nu overheerst 
een zekere willekeur in hoe hij 
strooit met informatie. Daarbij 
wordt de laatste periode relatief 
overbedeeld: opeens worden 
hier kunstenaars en schrijvers 
(Mondriaan, Toorop, Nescio) en 
geleerden (Descartes, Newton, 
Taylor) opgevoerd om het verhaal 
te ondersteunen, personages die 
in de voorafgaande geschiedenis 
kennelijk in geen velden of wegen 
te bekennen waren. Die onbalans is 
ook in kwantitatieve zin uit te druk-
ken: in de eerste 80 pagina’s worden 
duizend jaar afgewerkt, in de laatste 
140 pagina’s twee eeuwen. 

Enige wispelturigheid kan ook 
opgemerkt worden in de politieke 
stellingname van de auteur, die 
exclusief gericht is op de actua-
liteit. Op pagina 175 rekent hij in 
een enkele zin af met de voortijdig 
gesneuvelde Vijfde nota ruimtelijke 
ordening uit 2000. Dat deze nota de 
overgang naar een nieuw kabinet 
niet overleefde, zou liggen aan 
het feit dat de consequenties van 
de lagenbenadering niet ten volle 
werden beseft. “Er lag nog een te 
zwaar accent op de ordening van 
de derde (occupatie)laag, terwijl 
de consensus aan het groeien was 
dat juist de ordening van deze laag 
meer een zaak van decentrale 
overheden en private organisaties 
zou moeten worden.” Dat werd 

beter begrepen door de schrijvers 
van de opvolgers van de Vijfde nota, 
meent Meyer, namelijk de Nota 
ruimte uit 2005 en de Structuurvisie 
infrastructuur en ruimte uit 2012, 
want die “zijn te beschouwen als 
pogingen om de nieuwe kerntaak 
van de Rijksoverheid, de zorg voor 
de twee basislagen, serieus vorm 
te geven.” Wie hiermee denkt in 
Meyer een gedreven aanhanger van 
de neoliberale doctrine te kunnen 
herkennen, moet zijn mening 
echter dertig pagina’s verderop 
herzien. Daar stelt hij namelijk dat 
de toestand van de delta in een 
merkwaardige spagaat is komen 
te verkeren, omdat het neoliberale 
adagium van een gereduceerde rol 
voor de staat verlammend werkt, bij 
gebrek aan enige vorm van initiatief 
en coördinatie. Na deze ideologische 
manoeuvre vraagt de lezer zich 
af waar de auteur hem nu precies 
hebben wil, politiek gesproken.   
              
De Staat van de Delta lijdt, kortom, 
enigszins aan een teveel aan 
onderwerpen, bedoelingen en 
benaderingen om een onmisbaar 
boek te kunnen zijn. Ongetwijfeld 
hangen de vorm, de functie en de 
toegekende betekenis van een land-
schap op enigerlei wijze met elkaar 
samen: dat was zo, dat is zo en dat 
blijft stellig zo. Maar hoe de eventuele 
causaliteiten en volgordelijkheden 
in de manifestaties van dit trio in het 
landschap opgespoord en vooral 
ook aannemelijk gemaakt kunnen 
worden, is een vraagstuk apart. Het is 
nog maar een halve eeuw geleden dat 
men zich vanzelfsprekend koesterde 

in de comfortabele, holistische zon 
die liet denken dat vorm, functie en 
betekenis zonder meer tot één familie 
behoorden. Mogelijk is dit nog altijd 
het vertrekpunt van Han Meyer. In 
postmoderne tijden zouden we echter 
moeten weten dat we niet op al te veel 
oorzakelijke verbanden over en weer 
hoeven te rekenen.   

Bernard Colenbrander 

(b.j.f.colenbrander@tue.nl) is hoogleraar 

Architectuurgeschiedenis en theorie aan de 

Technische Universiteit Eindhoven.

Ward Rauws 

Inspiratie voor de 
toekomstbestendige stad 

Bergevoet, T. & M. Van Tuijl (2016) 
The Flexible City. Sustainable 
Solutions for a Europe in Transition, 
Rotterdam: nai010 Publishers, 
216 p., ISBN 978-94-6208-287-8, 
€ 29,95

Onzekerheden in ruimtelijke ontwik-
keling vormen een uitdaging voor 
planologen en stedenbouwkundigen. 
De dynamische context, de inter-
acties tussen de vele verschillende 
functies, actoren en netwerken, 
en de impact van voorziene en 
onvoorziene veranderingen maken 
het lastig situaties geheel te 
doorgronden en tot effectieve en 
duurzame interventies te komen. 
Wetenschappers en professionals 
zoeken daarom manieren waarmee 
stedenbouw en ruimtelijke orde-
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ning slimmer kunnen inspelen op 
verandering en onzekerheid. Ze 
bouwen dynamische, zelf-evolue-
rende modellen (e.g. Batty, 2013), 
leggen meer nadruk op verkennen 
en leren (e.g. Kato & Ahern, 2008), 
en ontwikkelen adaptieve plan-
ningsmethoden (e.g. Rauws, 2015). 
Met The Flexible City, een vervolg 
op de op Nederland gerichte uitgave 
De Flexibele Stad (2013), leveren 
Bergevoet en Van Tuijl een bijdrage 
aan het laatstgenoemde. Hun doel 
is om beleidsmakers, ontwerpers, 
bouwers en bewoners te voorzien 
van concrete handvatten voor het 
flexibel ontwikkelen van dorpen en 
steden in Europa. 

Het boek start met een proloog, 
gevolgd door vier delen. In de 
proloog krijgt de lezer op een ver-
rassende wijze een indruk van de 
uitdagingen waar Europese dorpen 
en steden voor staan. Middels een 
zestiental voorbeeldcases van 
uiteenlopende omvang ontvouwt 

zich de centrale boodschap: de 
structurele groei loopt ten einde 
en verdichting, herontwikkeling en 
krimp zijn de opgaven voor de 21ste 
eeuw. In Deel  1 werken de auteurs 
deze opgaven verder uit. Duurzame 
oplossingen vragen volgens hen 
om compacte steden, meer zeg-
genschap voor de eindgebruiker, 
oplossingen op maat en vermogen 
om op onverwachte veranderingen 
in te spelen. Daarmee sluiten ze zich 
aan bij een bredere roep om een 
systeemverandering in de Europese 
ruimtelijke planning. 

In Deel 2 presenteren zij hun 
alternatief: De flexibele stad. Dit 
alternatief berust op drie pijlers: 
flexibiliteit op lokaal niveau, gebrui-
kersflexibiliteit en flexibiliteit in de 
tijd. Ze vormen de basis voor de rest 
van het boek waarin instrumenten 
worden gepresenteerd en voor-
beelden worden besproken om deze 
flexibiliteit te genereren. 

Deel 3 bevat 36 instrumenten, opge-
deeld in de categorieën organisatie, 
regelgeving, financieel en ruimtelijk. 
Elk instrument is verbonden aan 
één van de drie pijlers en de werking 
en mogelijkheden worden geïllu-
streerd met een voorbeeld. Dankzij 
de koppeling aan een logo zijn de 
instrumenten makkelijk te herken-
nen in Deel 4. In dit afsluitende deel 
worden zestien best practices voor 
de flexibele ruimtelijke ontwikkeling 
besproken. Per voorbeeld wordt 
de geschiedenis van het project 
kort geschetst. Vervolgens wordt 
uitgelegd hoe een combinatie van 

instrumenten de flexibiliteit op 
lokaal niveau, voor de gebruiker en 
in de tijd heeft vergroot. 

De kracht van The Flexible City is de 
focus op praktische oplossingen en 
de toegankelijke wijze waarop deze 
worden besproken. Veel voorstellen 
voor alternatieve planningsbenade-
ringen richten zich op de achterlig-
gende principes en besteden minder 
aandacht aan de implementatie 
van deze principes. Dit boek richt 
zich juist op de implementatie. Het 
biedt concrete handvatten om tot 
een meer flexibele ontwikkelwijze 
te komen en laat zien dat dorpen en 
steden daarbij van elkaar kunnen 
leren. De auteurs faciliteren dit 
leerproces dankzij een compacte 
en begrijpelijke schrijfstijl, de vele 
voorbeelden en het eenvoudige, 
maar effectieve analytisch raam-
werk. Daarmee maken zij hun 
ambitie voor een breed publiek te 
schrijven waar. 

De eenvoud en toegankelijkheid 
heeft ook haar keerzijde. Het boek 
mist reflectie. Zijn er opgaven waar-
bij een flexibele aanpak niet haal-
baar of gewenst is? Is het compacte 
stad ideaal wel zo vanzelfsprekend 
in een context van krimp en nieuwe 
technologische mogelijkheden? Wat 
zijn de moeilijkheden of kwetsbaar-
heden van de best practices? Het zijn 
vragen die in het boek niet aan bod 
komen. Er is ook weinig oog voor de 
verschillende planningsculturen en 
-systemen binnen Europa, terwijl 
deze verschillen medebepalend 
zijn voor kansen en beperkingen 

Recensies
Recensies
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van flexibele stadontwikkeling. 
Daarnaast hadden de auteurs  meer 
inzicht kunnen geven in de door hun 
gemaakte keuzes in de materiaal-
selectie. Waarom zijn de cases uit 
de proloog niet verbonden aan de 
best practices in Deel 4? En op basis 
van welke criteria zijn deze best 
practices gekozen? Hoewel een 
wetenschappelijke analyse niet het 
doel van het boek is, kan bij de lezer 
de indruk ontstaan dat praktische 
en/of marketingafwegingen leidend 
zijn geweest. 

Tenslotte hebben de auteurs zich 
ook op andere gebieden beperkt: er 
is weinig aandacht voor de sociale 
dimensie van duurzame ontwikke-
ling, de voorbeelden komen voorna-
melijk uit West- en Noord-Europa 
en het Nederlandse perspectief 
op zowel de opgaven als de rol van 
ruimtelijke planning en stedenbouw 
is dominant. 

Niettemin is The Flexible City een 
bron van inspiratie voor iedereen die 
wil bijdragen aan vitale steden en 
dorpen in een context van verande-
ring en onzekerheid. Bovenstaande 
kanttekeningen doen daar niets 
aan af en zijn deels een gevolg van 
de gekozen doelstelling voor het 
boek, dat in mijn ogen vraagt om een 
verdiepend vervolg.

Ward Rauws (w.s.rauws@rug.nl) is universitair 

docent planologie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen en gespecialiseerd in adaptieve 

stedelijke en regionale planning. 
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Stedenbouw, 152 p., Blauwdruk, 
Wageningen, ISBN 978-94-92474-
049, €27,50

Voor dit jaarboek van de Blauwe 
Kamer heeft de selectiecommissie 
de lat hoog gelegd. Om in aan-
merking te komen was een goed 
en beeldend verhaal niet genoeg. 
Projecten moesten laten zien dat 
het ontwerp, gebaseerd op kennis 
en onderzoek, een bijdrage levert 
aan maatschappelijke vraagstuk-
ken als de energietransitie of 
stedeljike vernieuwing. Volgens 
de commissie halen wethouders 
en investeerders nu te vaak de 
schouders op over verhalen die er 
mooi uit zien maar weinig gewicht 
hebben. Dit levert een boek op wat 
net als andere jaren vol prachtig 
in beeld gebrachte projecten 
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