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Het wordt bejubeld, “De Crisis is voorbij”, en ja hoor, we schieten allemaal weer in onze gangbare patronen. Het Blauwdruk-denken zit

in 2012 kreeg ik de eer met mijn bureau een een artikel

in het Tabula Rasa format te schrijven. Het artikel ‘Van Crisis Naar Sociale Transitie’,
benoemde de maatschappelijke veranderingen in het ruimtelijk domein die ten grondslag

er nog steeds goed in. Diverse organisaties schieten in hun oude rol en systemen. Overheden hebben een decennia geroepen dat de
maatschappij meer moet participeren. De komst van de Omgevingswet ondersteunt de participatieve gedachte, echter, hoeveel stem
krijgt de bewoner, de buurtstichting of de ondernemer eigenlijk, als het gaat om grotere ruimtelijke planvorming?
Hoopvol is dat zich de afgelopen 10 jaar in de maatschappij iets heeft voorgedaan waardoor het ‘blauwdruk’-denken en handelen niet
meer wordt geaccepteerd. Samenwerken is samen denken, samen tijd, kennis en enthousiasme investeren, gelijkwaardig. Het is het

zouden liggen aan het ‘volgende tijdperk’.

nieuwe uitgangspunt in tal van disciplines, ontwikkelingen en initiatieven.

Tijdens de crisis verkeerden we in een periode waar economische groei tornde aan
menselijk geluk, ecosystemen bezweken onder de druk van onze consumptie, we moesten
voorbij gaan aan de egocentrische kapitalistische ideologieën en aan alle systemen
die in de nabije toekomst niet meer voldeden. Kortom, het ging over de herdefinitie van
een statische, kapitalistische naar een dynamische, sociale omgeving, waarin we als
professional, consument, producent, ondernemer en mens moeten ombuigen, waarin we
door delen van tijd, bezit, kennis bij konden dragen aan meer gezondheid, vermogen en
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wijsheid voor allen.
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Concrete Blossom: tweede kamer verkiezingsdebat

verschuiving plaatsgevonden? Een beschouwing op de crisis in relatie tot het ruimtelijk
domein, we geven ze u op een briefje: 5 lessen in transitie.

VAN BLAUWDRUK
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STAD: GEBOUW of
GEBRUiK

DiGiTALE of
VROUWELiJKE REVOLUTiE

Gedurende de crisis bleek de gebouwde omgeving meer speculatie-materiaal dan ooit.
Zelfs als het in onbenutte toestand, grote maatschappelijke hiaten sloeg in het stedelijk weefsel, bleek het risico in

De digitale revolutie speelt inmiddels een ongekend belangrijke rol in het ruimtelijke domein.

beleggingsportefeuilles gedekt. De vraag rijst of gestapelde stenen slechts een investeringsproduct zijn of toch een maatschappelijke

We hebben geen sleutel meer nodig om in (een) huis te komen, een auto is een

doelstelling kennen. Juist nu de woningmarkt in crisis verkeert, biedt dit kansen voor de mensen die een woning wensen, eisen. De

abonnement, je weet wanneer de wasserette ’s avonds een restaurant is, voor de boodschap

binnenstedelijke verdichtingsopgave geeft complexe ruimte aan opgaven. Dat betekent bij voorbaat dat de Blauwdruk-vlieger hier

ga je naar de iPad en niet naar de winkel, we weten exact welk gereedschap de buurman

niet opgaat. Hoe maken wij als toekomstig bewoner en gebruiker van die dynamische gebieden kwalitatieve stad en ruimten, die van

in zijn kast heeft via SharedTools, we weten waar we zijn en belangrijker, waar de ander is.

privé overgaan in semi-privé-urbaan, naar hyper-stedelijk. In sommige steden in Nederland zie je dat gemeenten woongroepen en

We meten wat we aan energie verbruiken, we tellen onze stappen, eten onze omgeving en

bouwgroepen de voorkeur geeft boven de gevestigde ontwikkelaars, waarom? Omdat de eindgebruikers tevens verantwoordelijk zijn

bekijken ’s avonds voor het slapen gaan nog even naar de foodprint van deze dag.

voor het eindproduct. Er ligt bezieling in de

De digitale wereld brengt middels een kleine technische interventie gebruiker en gewenste

opgave, leuke buren, kwalitatieve gedeelde

omgeving makkelijker bij elkaar: de verdienstelijking. In hoeverre versterkt dit de sociale

tuinen, werkplekken, zorg en badhuis, dat telt.

cohesie in onze maatschappij, in hoeverre merken wij, afgezien van de food-delivery-bikes,

Naast het innovatieve Programma van Eisen

de Übers, de Albert bezorgservices, hiervan iets in het ruimtelijk domein? Is dit sociaal-

ligt de Excel. Die is ook belangrijk maar ligt

maatschappelijk of is dit comfort en a-sociaal?

niet bovenóp de lijst van prioriteiten. Het gaat

Een andere interessante verbinder die wel sociaal is, is ‘de vrouw’.

om de gebruikskwaliteit en de betrokkenheid

Gebiedsontwikkelingen, nieuwe coalities die tijdens de crisis tot volle glorie kwamen en
komen, Glamourmanifest, de Piushaven, het WIJKpaleis, de Ru Paré-community, REFILL,

candy chang

Swap-o-maat

met buurt én stad.

de Kleiburg-Flat, Urban Connectors, werden (en worden!) veelal bemand door vrouwen.
Zijn de complementaire vrouwelijke capaciteiten noodzakelijk om de verschuiving tussen de
systemen te bewerkstelligen? Is de man Mars en kapitalisme en de vrouw Venus en sociaal

Urban Connectors

bewogen? Is deze transitie eveneens de vrouwelijke revolutie?
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Feniks Food Factory

Social Solar Solution

LES 2: DIGITALE WEE (MOED)
Wijkhotel Kus&Sloop - 100% lokaal

Glamourmanifest
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Grote binnenstedelijke opgaven liggen ook veelal in de herstructurering van sociaal
vastgoed. Tijdens de crisis zijn overweldigende projecten tot stand gekomen in
pracht-/kracht-/aandachtswijken. Inzet, motivatie en enthousiasme bleken leidend.

ARCHiTECTUUR: STENEN of
MENSEN

Koppelingen tussen bewoners, betrokken ondernemers, studenten, slimme ruimtelijk
denkers en educatieve instellingen zetten wijken als de Afrikaanderwijk, Slotervaart,
Strijp-S, de Bijlmer middels sociale interventies, innovatief gebruik van materiaal alsook
ontwikkeling van materiaal, op de kaart.
Denk aan transformatie middels hergebruikte materialen uit de wijk alsook het
ontwikkelen van een baksteen van geperst papier, leer van mango’s en/of vissenhuiden.
De spelers in deze gebieden werden integer verkend, zo ontstond inzicht in de sociale
samenhang en een indruk van het imago. Door nieuwe koppelingen tussen bestaande
netwerken te leggen werd dit imago versterkt en middels ruimtelijke interventies in
product en materiaal zichtbaar gemaakt in het ruimtelijk domein. Het laat zien dat door
tijd en aandacht te hebben voor het bestaande sociale en ruimtelijk weefsel, interventies
kunnen worden uitgevoerd die de bestaande kwaliteiten van gebieden versterken,
sociaal, economisch en educatief.
Yksi Expo vissenhuiden leer
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LES 4: RUIMTELIJKE ONTWIKKELING:
50% IN MATERIAAL 50% IN LOKALE
EDUCATIE

ONTWiKKELEN: SNELHEiD of
TRAAGHEiD
Met de dringende woningnood lijkt het erop dat de bouwwereld naar de vijfde versnelling wil.
Omdat de noodzakelijke woningnood ook binnen de complexe stedelijke compositie dient te
worden ingevuld, staan we gelukkig nog even in de eerste versnelling. We maken veel geluid
maar weten nog niet goed hoe we kunnen opschakelen om tot uitvoering te komen.
Tegelijk vraagt de binnenstedelijke bedrijvigheid ook een luisterend oor. De almaar
oprukkende woonomgevingen drijven de bedrijvigheid de stad uit, maar waar naartoe?
en, wordt hun nieuwe plek dan weer de volgende ontwikkellocatie? Hoe werken we aan
een integraal antwoord op de huidige ruimtelijke vraagstukken waarin wonen, werken en
spannende functies samengaan.
De crisis gaf tijd aan ruimte. Elke locatie kent een bepaalde krachtige en waardevolle
eigenheid. Tijd gaf de ruimte om te verkennen waar het op die plek echt om gaat,
geschiedenis, bewoners, bedrijven, toen en nu. Op een locatie waar wonen, werken en
bedrijvigheid samen (zouden moeten) gaan is het interessant om traagheid in te zetten
in gebiedstransitie. Niet alles wegvegen, juist voortborduren op het bestaande essentiële
stedelijk weefsel. De architectuur uit de diverse tijden is de fysieke drager van een gebied,
de verschillende gebruikers (bewoners, bedrijven, ondernemers) zijn daarin de sociale
dragers, het startpunt van een ontwikkeling. Om een succesvolle transitie te bewerkstelligen
dienen de fysieke en sociale dragers gekend en geaccepteerd te zijn.
De crisis gaf ook tijd aan experiment. In de fase voorafgaand aan de definitieve ontwikkeling
spreekt men vaak over tijdelijke evenementenlocaties. ‘Tijdelijk gebruik’ is geen ‘evenement’.
Als de crisis ons iets geleerd heeft is het dat het tijdelijk gebruik essentieel onderdeel van
een succesvolle gebiedsontwikkeling is. Het is een dynamische ontwikkeling die zorg draagt
voor geleidelijke transitie en imago-verkenning middels groei en koppelingen van bewoners,
ondernemerschap en bedrijven.
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LES 5: KWALiTEiT DOOR TRAAGHEiD
(RUIMTE voor GROEIEND INNOVATIEF GEBRUIK)
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Het in 2007 door elisabeth boersma
opgerichte bureau planB richt zich, middels
innovatieve samenwerkingen op het zichtbaar
maken van maatschappelijke veranderingen
in het ruimtelijk domein.
Sinds maart 2018 is elisabeth werkzaam als
stadsontwikkelaar binnen het team BPDi bij
BPD Gebiedsontwikkeling.
De transitie naar de complexe opgave staat
hier voorop: hoe verenigen we in slimme en
ruimdenkende coalities maatschappelijke
vraagstukken als klimaatadaptatie,

collecto

Carnovsky

VERSCHILLENDE SPELERS
VERSCHILLENDE VERHALEN

energietransitie, voedsel en groen, circulair
bouwen, sociale inclusie, zorg, langer

DeFlat Kleiburg: oefenen met inrichting

thuiswonen, in de stad?!
Meedenken? Heel graag!

ir. elisabeth boersma
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