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Woord vooraf
Stad en land zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. De stad heeft het platteland nodig voor zijn 
voedsel, zijn energie, voor waterberging en als plek 
voor ontspanning. Omgekeerd heeft het platteland 
de stad nodig als afzetmarkt voor zijn producten en 
diensten. Die wederzijdse relatie wordt nu onvol-
doende gezien en daardoor blijven er kansen liggen 
die nu en in de toekomst relatief eenvoudig benut 
kunnen worden.

Dat is de reden voor het initiatief Renaissance van 
het Platteland, een platform voor het creëren van 
nieuwe en duurzame verbindingen tussen stad en 
platteland. Het platform wil steun en inspiratie bie-
den aan mensen en organisaties die in hun regio 
deze kansen zien en daarmee aan de slag willen 
gaan. Inmiddels zijn er ruim 200 personen betrokken  
bij de ontstane beweging, zowel uit het bedrijfsleven  
als studenten en onderzoekers.

In dat kader heeft de initiatiefgroep van Renaissan-
ce van het Platteland aan professor Dirk Sijmons, 
voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, ge-
vraagd een essay te schrijven over dit onderwerp. 
Wij hebben hem daar geheel de vrije hand gegeven. 
Hij heeft zijn essay de titel ‘Stadlandgoed - Nieuwe 
relaties tussen stad en platteland’ meegegeven. Uit 
de inhoud komt naar voren dat hij het gedachtegoed 
van het platform in hoge mate onderschrijft*. Enkele 
citaten uit zijn essay onderstrepen dit:

“Passief toekijken zal voor zowel de stedelijke als de 
landelijke component kansen om zeep helpen om de 
duurzaamheidstransities met succes te bekronen”.

“In Nederland zijn we door onze ligging in de Noord-
west-Europese Delta, door de specifieke ruimtelijke 
geschiedenis én door de sterke band met ons land-
schap nog in de positie zijn om deze ontwikkelingen 
ten goede te keren door een rood-groen-blauwe sym-
biose te bouwen in de vorm van een vitaal Stadsland-
schap”.

In onze woorden: als we vol energie gaan werken 
aan de relatie tussen stad en platteland kunnen we 
de huidige ontwikkelingen, van krimp en leegloop 
van het platteland tot en met het steeds voller raken 
van de steden, een andere wending geven. Als we 
het slim aanpakken en de verbindingen herstellen 
kunnen we er echt wat moois van maken.

Bent u geïnspireerd door deze woorden? Lees dan 
het hierna volgende essay van Dirk Sijmons. Wilt u 
met ons in contact komen, meer informatie of idee-
en en suggesties uitwisselen? Kijk dan op:
www.renaissancevanhetplatteland.nl of mail naar
info@renaissancevanhetplatteland.nl.

Namens de Initiatiefgroep Renaissance van het Plat-
teland,

Hans Hillebrand

* Opmaak en foto’s zijn onder de verantwoordelijkheid van de 
initiatiefgroep Renaissance van het Platteland tot stand gekomen 3



Dirk Sijmons studeerde Bouwkunde aan de TU Delft. 
In 1990 is hij een van de drie grondleggers van H+N+S 
Landschapsarchitecten waaraan hij nog steeds als 
adviseur verbonden is. Sijmons ontving in 2002 de 
Rotterdam Maaskantprijs; ter gelegenheid daarvan 
verscheen het boek ‘Landkaartmos en andere 
beschouwingen over het landschap’. Zijn laatste 
boek is Landschap en Energie uit 2014. In 2004 werd 
Sijmons benoemd tot de eerste Rijksadviseur voor 
het Landschap. In 2007 ontving hij de prestigieuze 
Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan de 
‘waarachtig Nederlandse cultuur’ en in 2014 was 
Sijmons curator van IABR-2014-URBAN BY NATURE 
in de Kunsthal, Rotterdam. Sijmons was hoogleraar 
landschapsarchitectuur aan de TU-Delft tot 2015.

De initiatiefnemers van
Renaissance van het Platteland:

Erik Droogh  Leisurelands
Jan Hak   Brabants Particulier   
   Grondbezit
Hans Hillebrand  STIRR, Stichting Innovatie  
   Recreatie & Ruimte
Hans Huijbers  ZLTO
Dick Pouwels   HAS Den Bosch
Roel Robbertsen  Federatie Particulier   
   Grondbezit
Ger Swinkels  Vrijetijdseconomie,   
   Innocity

De initiatiefnemers van Renaissance van het 
Platteland willen snelheid en beweging brengen 
door regio’s te inspireren, overheden te prikkelen en 
waar mogelijk een duwtje in een bepaalde of andere 
denkrichting te geven. Met onze brede achtergrond 
in de sectoren landbouw, recreatie & horeca, 
particulier grondbezit, onderwijs, natuurbeheer en 
ruimtelijke innovatie kunnen wij horizontaal denken, 
buiten de gebaande paden. Graag inspireren wij u 
op de zoektocht naar een nieuwe verhouding tussen 
stad en platteland.



Samenvatting
Het is hoogst noodzakelijk de relatie tussen stad 
en platteland te herijken. De stad kan helpen een 
deel van de gevoelde problemen op het platteland 
te verminderen zoals vergrijzing, ontgroening, krimp, 
industrialisatie landbouw, minder werkgelegenheid, 
afname biodiversiteit. Het platteland kan de proble-
men van de stad verminderen door ecosysteem dien-
sten te verlenen om de stad - ook in een veranderend 
klimaat - leefbaar te houden.

Om de relatie te revitaliseren moeten we allereerst 
onder ogen zien dat onze bewoonde delta in feite 
een groot stadslandschap is. Vooral onder de denk-
beeldige lijn Alkmaar-Arnhem-Aken zien we één 
groot artefact dat niet alleen bestaat uit bebouwde 
delen, maar ook uit landbouwgebieden, bedrijventer-
reinen, watersystemen, dagbouwmijnen, vliegvel-
den, bossen, waterzuiveringsinstallaties, industriële 
gebieden en zelfs ingesloten natuurgebieden bevat. 
En dit alles wordt aaneengeregen door grote bundels 
infrastructuur, buisleidingenstraten, hoogspannings-
lijnen et cetera. Het traditionele onderscheid tussen 
stad en platteland lijkt hiermee zijn betekenis te ver-
liezen.

Dit essay gaat over het Nederland ten zuiden van 
deze AAA-lijn. Het lijkt een cliché, maar er wordt ook 
in dit verstedelijkte deel van ons land in het beleid 
nog steeds doorgeborduurd op dit vervagende on-
derscheid. Dat is een vorm van fantoompijn die het 

zicht beneemt op nieuwe mogelijkheden. Er komt 
een nieuwe verscheiden ruimtelijke typologie voor in 
de plaats en een scala aan nieuwe soorten relaties 
tussen de elementen. In ‘Stadslandgoed’ wordt de 
stelling betrokken dat het kijken naar de stofstromen 
van onze industriële samenleving, ook wel het ste-
delijke metabolisme genoemd, kansrijke openingen 
biedt om die nieuwe relaties te activeren.

De meeste van de mondiale milieuproblemen heb-
ben hun wortels in het slecht ‘afgesteld’ zijn van het 
metabolisme van deze stadslandschappen. Drie van 
deze metabolische processen worden even aange-
raakt, water, voedsel en energie. Dit sterk op elkaar 
betrokken drietal wordt wel aangeduid als de ‘Nexus’ 
van het milieubeleid.

Water
Werkt in alle opzichten verbindend tussen stad en 
land, tussen bebouwd en onbebouwd. Van waterwin-
ning, zuivering tot en met het bufferen van overvloe-
dig water. In het verharde oppervlak van de steden 
is, zeker met het oog op de veranderende neerslag-
patronen, veel te weinig bergingscapaciteit aan-
gelegd. In het landelijk gebied kan deze capaciteit 
worden gerealiseerd. Dusdanig in te richten dat op 
recreatief en ecologisch gebied het landelijk gebied 
verrijkt wordt. Via de waterschapslasten is er nu al 
een sterke economische band tussen stad en om-
meland.

Voedsel
Hoe lang blijft de keten van 65.000 boeren naar vijf 
inkoopkantoren van supermarktkantoren, die vooral 
inkopen op prijs, nog ‘volhoudbaar’? De trend is 
zichtbaar dat boeren en burgers zich gaan bevrijden 
(Marqt, versboxen, regionale specialiteiten, duur-
zame landbouw). De ‘stroom‘ van voedsel kan weer 
veelbetekenend worden in de relatie tussen stad 
en land. Dat begint bij het weer persoonlijker wor-
den van de band tussen producent en consument. 
Voor het vernieuwen van de stad-land verhoudingen 
moeten we het hebben van (een combinatie van) 
culinaire hoogstandjes, regionale specialiteiten, mi-
lieubewustzijn bij boer en consument en de transitie 
naar een duurzame landbouw.
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Energie
Voor de omschakeling van fossiel naar hernieuw-
baar is veel ruimte nodig voor de bronnen wind, zon 
en biomassa. De stad kan wat dat betreft onmogelijk 
in haar eigen behoefte voorzien. Meer ruimte is er in 
het buitengebied, waarmee de steden geholpen kun-
nen worden om hun milieudoelen te halen.

Voorwaarde is dat de lusten en lasten gelijkmatig 
over stad en platteland worden verdeeld. De energie-
transitie zal zowel de stad als het landelijke gebied 
veranderen. De stad vanwege de dominante invloed 
van besparingen en het niet bebouwde deel van het 
stadslandschap niet alleen doordat de infrastructuur 
van stromingsbronnen (wind, zon, biomassa) overal 
zichtbaar zal zijn maar ook omdat de landbouw on-
der invloed van de transitie wezenlijk van kleur zal 
verschieten en daarmee het landschap zal doen ver-
anderen.

Dat gaat allemaal niet vanzelf. Het komt er op aan 
deze nieuwe ‘programmapunten’ in een vorm van 
regionale planning te gieten die het stadslandschap 
als geheel kan bekijken. Denk daarbij aan het schaal-
niveau van de metropoolregio Amsterdam. Voor het 
landschap komt het erop aan om de veranderings-
processen liefdevol te begeleiden zoals aangege-
ven in het advies ‘Landschap’ van de Raad voor de 
Leefomgeving en Infrastructuur. Daarmee kan het 
landschap een nieuwe toeristisch recreatieve troef 
worden.

Op dit schaalniveau kan ook breder gekeken worden 
naar de maatschappelijke rollen die stad en plat-
teland voor elkaar kunnen spelen zonder dat alles 
direct door de macht van de economie en de grond-
prijzen hoeft te worden bepaald. De stofstromen die 
verband houden met het metabolisme van de stad 
kunnen weer een duidelijke plek in het buitengebied 
krijgen en daarmee weer territoriaal aarden.

De relatie met de economie loopt in deze wijze van 
zien over meer schijven, landschap en recreatiemo-
gelijkheden kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in de 
aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor internati-
onale bedrijvigheid.

Het buitengebied kan een rol spelen als vestigings-
plek voor allerlei vormen van zorg die in de stad niet 
tot zijn recht komen. Deze bredere opvatting over 
ruimtelijke economie van het stadslandschap leidt 
tot de stellingname dat het bijbehorende governance 
model sterk zou lijken op de manier waarop landgoe-
deren worden bestierd: vanuit een langetermijnvisie 
op de continuïteit waarin aanvaard wordt dat som-
mige delen rendabeler zijn dan anderen, maar ook de 
minder opbrengende onderdelen vanuit de waarde 
van het ensemble gekoesterd worden. Vandaar de 
titel ‘Stadlandgoed’.

In de oplaaiende discussie over het voorzien in nieu-
we woningbouwlocaties tussen ‘uitbreiders’ en ‘in-
breiders’ kan het gedachtengoed van stadslandgoed 
een productieve derde weg wijzen waarin het ver-
nieuwen van de relaties tussen stad en land de on-
derlegger vormt voor een discussie over de gewens-
te inrichting van ons stadslandschap. Dit schreeuwt 
om coalitievorming tussen gelijkgestemde partijen 
uit de ‘renaissance-groep’ van het platteland en ver-
lichte partijen aan de stedelijke kant zoals het Inter-
national New Town Institute en de Vereniging Delta-
metropool.



Het viel mij op in de analyses van de uitslag van de 
Amerikaanse verkiezingen hoe de diepe verdeeld-
heid van de Verenigde Staten geografisch bijna één-
op-één te vertalen is in de tegenstelling tussen de 
grote stedelijke gebieden en het platteland. De groep 
‘vergeten kiezers’ wordt geconfronteerd met out-
sourcing van industrieën, werkloosheid, verminder-
de werkgelegenheid in de landbouw, demografische 
ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening, weg-
trekken van jongeren naar de steden, verdwijnende 
voorzieningen, krimp en ontvolking en als gevolg 
daarvan zelfs regio’s met een autonome ‘rewilding’ 
waarin de wolven en beren weer oprukken.

In Europa doen dat soort ontwikkelingen zich ook 
voor. Het is de derde maal sinds het begin van de 
jaartelling (instorting Romeinse Rijk, pestepidemie-
en) dat er sprake is van regressie van de landbouw 
over grote oppervlaktes. We moeten trouwens niet 
wegkijken van het gegeven dat ook in Nederland 
dergelijke processen werkzaam zijn, misschien wat 
minder heftig, en ook op een wat kleinere schaal. De 
vraag is, of we dat zo maar moeten laten gebeuren.

Het is m.i. onverdedigbaar vanuit het oogpunt van 
sociale gelijkheid. Het op zijn beloop laten kan een 
vorm van ruimtelijke kapitaalvernietiging inluiden die 
zijn weerga niet kent. Maar ook en vooral zal passief 
toekijken voor zowel de stedelijke als de landelijke 
component kansen om zeep helpen om de duur-
zaamheidstransities met succes te bekronen. ‘Stad’ 
en ‘Land’ hebben elkaar daarin hard nodig.

Inleiding
De stelling die ik in dit essay betrek is dat we in Ne-
derland door onze ligging in de Noordwest-Europese 
Delta, door de specifieke ruimtelijke geschiedenis én 
door de sterke band met ons landschap nog in de 
positie om deze ontwikkelingen ten goede te keren 
door een rood-groen-blauwe symbiose te bouwen in 
de vorm van een vitaal Stadslandschap.

Om dit handelingsperspectief te onderbouwen be-
kijken we eerst hoe, en in hoeverre, stad en land in 
Nederland uit elkaar zijn gegroeid. Daarna proberen 
we de huidige ingewikkelde ruimtelijke configuratie 
te duiden en de betekenis daarin te onderzoeken van 
het traditionele onderscheid tussen stad en platte-
land.

In een derde stap herformuleren we de verbindin-
gen tussen rood-groen (en blauw) in de functionele 
metafoor van de ‘stofwisseling’. Welke functies kan 
het buitengebied spelen in het gezond maken van 
dit stedelijke metabolisme. En welke rol kan de stad 
spelen in het gezond houden van het buitengebied.

Tenslotte kijken we naar een aantal ruimtelijke, fi-
nanciële en governance voorwaarden die er gesteld 
moeten worden om aan deze nieuwe relaties ook 
echt invulling te geven. Essay betekent letterlijk 
een ‘proef’ dus ik probeer in een bondig verhaal een 
denkrichting te construeren, soms abstract dan weer 
concreet, maar in elk geval een denkrichting die een 
setting biedt voor het herijken van de relatie stad-
land.

Trump (rood) domineert met name het buitengebied terwijl Clinton (blauw) goed scoort in het stedelijk gebied
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Laten we voorop stellen dat in de Nederlandse si-
tuatie stad en land in sociaaleconomisch opzicht 
al heel lang niet meer echt verschillende werelden 
zijn. Zelfs in de 17e en 18e eeuw is er een opvallende 
gelijkenis tussen beroepen die binnen en buiten de 
stadsmuren werden uitgevoerd. Een diepe ‘ruraliteit’ 
die je bijvoorbeeld in Frankrijk kan aantreffen, ver 
weg van het gecentraliseerde machtscentrum, heb-
ben we in Nederland misschien wel nooit gekend. 
Dat komt misschien door ons verspreide nederzet-
tingspatroon en daarmee ook verspreide macht en 
een relatief vroeg einde van de feodale periode. Ik si-
tueer het uit elkaar groeien van stad en land vreemd 
genoeg pas bij de wederopbouw na de Tweede We-
reldoorlog.

Nederland heeft onder het motto ‘nooit meer hon-
ger’ (maar ook als economische strategie om de 
lonen laag te kunnen houden) voluit ingezet op de 
modernisering en productiviteitsverhoging van de 
landbouw. In korte tijd werd een indrukwekkende 
landinrichtingsmachine opgezet waarmee in de zes-
tiger en zeventiger jaren altijd zo’n 250.000 hectare 
(!) in procedure was1 (aangevraagd, in voorberei-
ding, in uitvoering). Vrijwel het gehele Nederlandse 
cultuurlandschap kwam een of meerdere keren aan 
de beurt. Door middel van een receptuur met vaste 
onderdelen als kavelruil, schaalvergroting, diepe-
re ontwatering, boerderij nieuwbouw, verbetering 
wegontsluiting en mechanisatie is de productiviteit 
inderdaad spectaculair gestegen.

Hoe Stad en Land een LAT-relatie kregen

1 Structuurschema Landinrichting, 1985



In termen van biomassa en geld exporteerde Neder-
land in de tachtiger jaren ongeveer evenveel als het 
gehele continent Australië. Dat is, om een under-
statement te gebruiken, niet ongemerkt voorbij ge-
gaan aan het milieu, het landschap en de biodiversi-
teit. De ruimtelijke ordening zorgde ervoor dat deze 
agrarische revolutie zich kon voltrekken zonder veel 
stedelijke inmenging in de vorm van suburbanisa-
tie. Ook vanuit het oogpunt van de volkshuisvesting 
moest suburbanisatie worden ontmoedigd in de we-
deropbouwperiode. Na de oorlog was er sprake van 
een grote schaarste aan bouwmaterialen. Gevoegd 
bij de behoefte aan heel veel woningen en herstel 
van de oorlogsschade leidde dat tot een gericht be-
leid om alleen in en bij de steden en in grote series 
te bouwen. Het rurale en het urbane domein werden 
door een gecoördineerde inzet van alle betrokkenen 
strikt gescheiden. Dat was de naoorlogse consen-
sus.

Het cultuurlandschap is in die periode langzamer-
hand monofunctioneler geworden; andere waar-
den kwamen onder druk te staan. Het werd in het 
vernieuwingsproces eigenlijk ook geprivatiseerd 
en ontoegankelijker. In het landinrichtingstijdperk 
is er naar schatting zo’n 15.000-20.000 kilometer 
onverharde wegen, kerkenpaden en veedrijfbanen 
verdwenen, dat wil zeggen in cultuur gebracht. Ze 
waren niet meer nodig, bijvoorbeeld voor de landar-
beiders om naar de boerderij te komen. Landarbei-
ders waren door de mechanisatie een verdwijnende 
beroepsgroep. 

Dit verlies aan vrijetijdsmogelijkheden werd ge-
compenseerd door de aanleg van specifiek voor de 
openluchtrecreatie ingerichte terreinen. In lijn met 
het CIAM-ideaal van gescheiden functies werden 
Groene sterren, Randstadgroenstructuur, Dorpsbos-
sen en vakantiehuisjesterreinen aangelegd. Uiter-
aard speelde hierbij de (vergrote) toegankelijkheid 
van natuurgebieden en landgoederen ook een rol. 
Het is niet voor niets dat Natuurbehoud en Open-
luchtrecreatie in één hoofddirectie zaten van een 
ministerie dat Recreatie zelfs in zijn naam voerde: 
CRM, de afkorting stond voor Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk werk.

Niet de ruimtelijke maar de sociaal-culturele ontwik-
kelingen hebben daarna voor grote veranderingen in 
de besteding van de vrije tijd gezorgd. De vrije tijd 
wordt minder buiten doorgebracht maar meer in en 
om het huis. De woningen zijn groter en technische 
nieuwtjes als TV, (spel)computer, de virtual reality 
eisen veel van de vrije tijd op. Ze zijn ook concur-
rerend omdat je met een druk op de knop het gevoel 
kunt simuleren buiten te zijn; te tennissen, voetbal-
coach of oorlogsheld te zijn zonder ook maar een 
stap buiten de deur te zetten2. Daarnaast is het Ne-
derlandse toeristisch-recreatieve aanbod buiten de 
stad niet van een geweldige kwaliteit en behoorlijk 
duur. De concurrentie met buitenlandse bestemmin-
gen met zonzekerheid is door het goedkope vliegen 
groot. Jongeren gaan bijna niet meer in Nederland 
op vakantie. De inlandse toerist is aan het vergrijzen. 

2 Gelukkig dat PokémonGo de kinderen weer naar buiten brengt, maar 
dat is een uitzondering.

Voeg daarbij dat het landschap in veel opzichten 
minder aantrekkelijk is geworden en het is duidelijk 
dat er voor plattelandstoerisme een uphill strug-
gle gevoerd moet worden. Al met al kan je zeggen 
dat de stad stadser werd (minder volkstuintjes) en 
het cultuurlandschap steeds agrarischer. Een soort 
specialisatie. Maar nieuwe hybrides waarin stad en 
platteland elkaars vorm overnemen laten zien dat 
het wat gecompliceerder ligt. De glastuinbouw en 
stalsystemen voor de dierhouderij zijn op stedelijke 
bedrijventerreinen gaan lijken. Sinds kort draagt ook 
de melkveehouderij bij aan het vervreemdende ver-
schijnsel dat het in het buitengebied vaak lichter is 
dan in de stad. 

Een omgekeerde beweging doet zich voor in het ste-
delijk gebied met de opkomst van stadslandbouw.
In Amsterdam bijvoorbeeld is er met subsidie van 
de gemeente een verbouwing van een leegstaand 
bedrijfsgebouw tot een gestapelde stadsboerderij in 
uitvoering die goed is voor 180 ton salades en krui-
den per jaar. Vooralsnog op bestelling geteeld voor 
restaurants in de stad. De rucola “smaakt beter dan 
het tuinverse product” aldus de klanten3. Ondanks al 
deze ontwikkelingen is het ‘merk’ Nederlands Land-
schap ijzersterk op de mentale kaart van de Neder-
lander blijven staan. ‘Boer zoekt vrouw’, acties voor 
‘De koe in de wei’ en de acties tegen bebouwing van 
de kust laten dat zien. Dat dit niet alleen een vorm 
van fantoompijn is, zal ik hierna proberen aan te to-
nen.

3 GrowX, Amsterdam
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De foto’s van de aarde vanuit de ruimte hebben een 
geweldige impact gehad. De grote betekenis was 
de herkenning van de unieke karakteristieken van 
onze kwetsbare levende planeet in de kille oneindige 
ruimte. Net zo hebben satellietfoto’s en films van 
onze nederzettingspatronen het idee over verstede-
lijking en de verhouding tussen stad en platteland 
voorgoed veranderd. Vooral de nachtbeelden zijn 
daarbij indrukwekkend.

Gezien vanuit de ruimte baadt het verstedelijkte 
deel van de wereld in het elektrisch licht. Niet alleen 
grote steden zijn zichtbaar, maar ook een uitgestrekt 
filigrein van lichtlijnen en een netwerk van grotere 
en kleinere knooppunten. Langs de kusten en in de 
delta’s van de wereld lichten reusachtige stadsland-
schappen op.

Kijkend naar deze filmpjes en foto’s uit het Interna-
tional Space Station dringt het tot je door dat je zit 
te kijken naar één groot artefact. Een artefact dat 
niet alleen bestaat uit bebouwde delen, maar ook 
uit landbouwgebieden, bedrijventerreinen, water-
systemen, dagbouwmijnen, vliegvelden, bossen, 
waterzuiveringsinstallaties, industriële gebieden en 
zelfs ingesloten natuurgebieden bevat. En dit alles 
aaneengeregen door grote bundels infrastructuur, 
buisleidingenstraten, hoogspanningslijnen et cetera.

Het traditionele onderscheid tussen stad en platte-
land lijkt hiermee zijn betekenis te verliezen. Als je 
vanuit dit hoge perspectief naar het menselijk bedrijf 

En dan... wat is de stad nog in dit land?
kijkt, wordt het aannemelijk dat vrijwel alle mondiale 
milieuproblemen hun wortels hebben in deze stads-
landschappen. En ligt de conclusie voor de hand dat 
die ook daar moeten worden opgelost.

Het efficiënter en cyclisch maken van de stofwisse-
ling van dit reusachtige artefact kan bij het oplos-
sen van deze milieuproblemen een belangrijke rol 
spelen, zo is de gedachte. Vragen als hoe komt het 
stadslandschap aan zijn water, energie en voedsel, 
hoe raakt het z’n afval kwijt, hoe organiseert het zijn 
vracht-, mensen- en datastromen en hoe wisselt het 
warmte uit met z’n omgeving zijn daarbij kernvragen.

Oplossingen kunnen vanuit deze optiek dichter bij 
huis gezocht worden. We kunnen de vraagstukken 
weer regionaliseren. Dan zijn we nog maar één klein 
gedachtesprongetje verwijderd van de conclusie dat 
het fijnregelen van het stedelijk metabolisme op een 
bijzondere manier de relaties tussen wat we vroeger 
stad en land noemden, zou kunnen vernieuwen of 
herstellen. En dat daarmee het perspectief wenkt 
voor hernieuwde regionale planning om vitale en 
duurzame stadslandschappen te creëren.

Kijken we op die satellietfoto’s naar ons deel van de 
wereld dan zien we de Noordwest-Europese Delta 
waarin grote delen van Nederland, de Vlaamse Ruit 
en het Ruhrgebied één groot stadslandschap vor-
men. Dit wordt wel de ABC-metropool genoemd, naar 
Amsterdam, Bruxelles en Cologne. Dit metropolitane 
gebied trekt zich weinig aan van provinciegrenzen of 

zelfs landsgrenzen. Ajax-Anderlecht en Feyenoord-
FC Köln zijn met deze internationale bril een soort 
streekderby’s. Toch zijn er bij nadere beschouwing 
ruimtelijke verschillen binnen het uitgestrekte stads-
landschap.

Als we naar de ingesloten natuurgebieden en land-
bouwproductiegebieden kijken dan hebben die een 
grotere korrelgrootte dan vergelijkbare gebieden in 
Vlaanderen en Duitsland. Nederland heeft een voor-
delige uitgangspositie bij het streven naar duurzame 
stadslandschappen. Dat geldt zelfs als je Brabant 
vergelijkt met Vlaanderen.

Dat is een ruimtelijke echo van de naoorlogse ge-
schiedenis van het uit elkaar houden van de urbane 
en rurale domeinen. Tweede opvallende kenmerk: 
een begrenzing van de ABC-metropool loopt dwars 
door ons land. Onder de denkbeeldige lijn Alkmaar-
Arnhem-Aken strekt zich het stadslandschap uit. 
Zeeland knipt daar een flinke hap uit en vormt als 
het ware een lagedrukgebied en een verademing tus-
sen de Rotterdamse en Antwerpse havengebieden. 
Noordoostelijk van deze lijn is er veel minder sprake 
van een stadslandschap en liggen de steden nog 
ouderwets als ‘éénpitters’ in het landschap. In deze 
twee ‘Nederlanden’ zijn de perspectieven voor het 
opnieuw smeden van de banden tussen stad en land 
wezenlijk anders. Omdat daar de grotere urgentie 
ligt en de grootste kansen aanwezig zijn, richten we 
ons in dit essay op het stadslandschap ten zuiden 
van de AAA lijn.
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Hoe staan de stadslandschappen er in het algemeen 
voor als we ze vergelijken met een compactere 
stedelijke concentratie met dezelfde hoeveelheid 
inwoners? Welke van de twee stedelijke configura-
ties maakt in termen van duurzaamheid de beste 
beurt? Dit is een lang en deels onbeslist twistpunt 
in de stedenbouwkunde omdat de duurzaamheids-
indicatoren verschillende richtingen uit wijzen. De 
compacte stad heeft als voordeel dat deze met een 
dichter verknoopt netwerk (OV en weg) met minder 
reizigerskilometers kan functioneren.

Het stadslandschap daarentegen heeft de potentie 
om bv. food miles te reduceren door het regionali-
seren van de productie. De compacte stad kan zijn 
inwoners efficiënter verwarmen door de hoge dicht-
heden. De voorstanders van het model stadsland-
schap weerleggen dat. Zij zeggen dat alle winst weer 
verloren gaat door de hogere inzet van koeling tegen 
het stedelijk hitte-eiland effect dat in het stadsland-

Het metabolisme van het stadslandschap

4 Shlomo Angel Planet of Cities Lincoln Institute of Land Policy, 
Cambridge 2012

schap bijna afwezig is. Ook het stadslandschap kan 
met voorbeelden schermen: zo heeft de ‘dunne’ stad 
Los Angeles de nummer 1 positie in opwekking duur-
zame energie op eigen grondgebied, nl. 17%. En ga 
zo maar verder. Vanwege het theoretische karakter 
zetten we dit twistpunt even terzijde. Stedenbouw-
kundigen houden zich vooral bezig met de dichte 
en dynamische hoog-stedelijke component maar de 
mondiale realiteit is dat de gemiddelde stedelijke 
dichtheden dalen. Steeds meer mensen wonen in 
wat we ‘stadslandschappen’, ‘tapijtmetropolen’ of 
‘Zwischenstädte’ noemen4.

Ik noem het ook theoretisch omdat we in Nederland 
niet kunnen kiezen: de onderlegger van ons huidige 
stadslandschap is al in de 14e eeuw gelegd met het 
verspreide patroon van naijverige handelsstadjes, 
de printplaat waarop onze huidige ruimtelijke orde 
is gebouwd. Ook voor stadslandschappen moeten 
duurzame oplossingen worden gevonden. En het 
herijken van de relaties tussen stad en land is daarin 
m.i. een van de meest kansrijke routes.

We kunnen onze stadslandschappen nog vitaler en 
duurzamer maken door de troeven van de specifieke, 
relatief dunne, verstedelijking gemengd met andere 
vormen van grondgebruik, maximaal uit te spelen. 
Dat kan door verschillende rood-groen-blauwe com-
ponenten beter op elkaar af te stemmen en instru-
menteel te maken voor de stedelijke stofwisseling. 

In de metabolisme benadering past het om te kijken 
welke groene ecosysteemdiensten er regionaal kun-
nen worden verricht en hoe geldstromen in de tegen-
overgestelde richting kunnen lopen. Het gaat daarbij 
vooral om wat in het onderzoekers jargon nature 
based solutions wordt genoemd.

De vragen zijn daarbij drieërlei. Hoe kunnen we ci-
viele taken via natuurlijke processen laten verlopen? 
Hoe kunnen grondgebonden oplossingen voor deze 
stedelijke stofstromen met landbouwkundig gebruik 
of bos- en natuurgebieden worden verweven? En hoe 
kunnen we, om twee vliegen in een klap te slaan, 
zorgen dat dit alles een interessante natuurlijke ex-
pressie krijgt? Ergo, het functioneel op elkaar betrek-
ken van onderdelen van het stadslandschap is niet 
alleen het regionaliseren van vraag en aanbod van 
de stofstromen maar ook het weer territoriaal maken 
van de oplossingen. Dat wil zeggen dat oplossingen 
weer gebruik maken van de karakteristieken van de 
topografie, van de mogelijkheden die het landschap 
biedt.

Natuurlijke processen vragen wel de nodige werk-
ruimte, een oppervlakte die weliswaar vaak groter 
is dan zuiver technische oplossingen, maar werpen 
door hun geïntegreerde karakter wel vaak een hoger 
maatschappelijk rendement af. De geschiedenis van 
de buitenplaatsenreeks bij ’s-Graveland is daarvan 
een sprekend voorbeeld. Een ontzandingsproject 
van twintig Amsterdamse kooplieden waar ophoog-
zand voor de stadsuitleg van de Herengracht, door 
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het afgraven van een heideterrein, werd vervoerd 
over de net aangelegde trekvaartroute. De kerende 
schepen brachten de ‘stadskoeken’ (stedelijke mest) 
terug om het voedselarme land vruchtbaar te maken 
en alle kooplieden kregen een kavel in het project 
om een buitenplaats te bouwen om de ongezonde 
en stinkende zomer van de stad te ontvluchten. Een 
werk-met-werk maken project avant-la-lettre én een 
betekenisvolle relatie tussen stad en land waar we 
nog steeds plezier van hebben. De geschiedenis van 
de Nederlandse ruimtelijke ordening is bezaaid met 
mooie voorbeelden.

Verderop worden drie stromen kort behandeld om 
de rol van het metabolisme in de relatie(therapie) 
tussen stad en platteland te verduidelijken: Water, 
Voedsel en Energie. Dit niet geheel toevallige drietal 
wordt wel ‘De Nexus’ van het milieubeleid genoemd 
omdat ze zoveel met elkaar te maken hebben. Water 
maken (of zuiveren) kost energie, energie opwekken 
kost (veel) water en voedsel produceren kost zowel 
water als energie. Overigens kunnen ook de stede-
lijke stromen lucht, afval, bouwmaterialen, mensen-, 
bio-, data- en cargostromen worden vertaald in dien-
sten die het platteland de stad te bieden heeft. Maar 
daarover misschien later.
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grote elegantie, de kwaliteit van het water wordt in 
alle proeverijen geprezen, het gebruikt onze topogra-
fie optimaal, en levert als ‘nevenproduct’ geweldige 
natuur- en recreatiegebieden op.

Water
Om zicht te krijgen op de mediërende rol van water 
tussen stad en land moet je eigenlijk naar de gehele 
watercyclus kijken. Van neerslag, via gebruik, bewer-
king en zuiveren van regenwater, het bergen en lozen 
van teveel water tot de evapotranspiratie van bomen 
en planten die bijdragen aan de vorming van wolken 
waaruit het weer regent en zo verder.

Ons drinkwater is grotendeels direct of indirect (via 
rivieren) afkomstig uit neerslag. Verzamelen, zui-
veren en bereiden van drinkwater is een territoriaal 
proces waarin de afhankelijkheid van stedelingen 
van het buitengebied duidelijk is omdat er veel op-
pervlakte mee gemoeid is. De duinen spelen daarin 
sinds de 19e eeuw een vitale rol omdat uit de zoetwa-
terbel onder de duinen drinkwater werd gewonnen.

Tegenwoordig wordt rivierwater in de duinen geïn-
filtreerd om op grote diepte in de bodem bacterieel 
gezuiverd te worden. Ook territoriaal is het gebruik 
van kwelwater, dat vaak honderden of zelfs duizen-
den jaren ondergronds onderweg is van het hoger 
gelegen zijgingsgebied tot de polder, waar het wordt 
‘geoogst’ en dus vanzelf bacterieel gezuiverd is. De 
Bethunepolder is daarvan een mooi voorbeeld.

Drinkwater bereiden kan ook technisch - via os-
mosetechnieken uit zout water - bacterieel reinigen 
ook - via zuiveren met chemicaliën. Beide technie-
ken vergen maar weinig ruimte maar erg veel ener-
gie. De Nederlandse manier van bereiding is van een 

5 Tot in de 19e eeuw de kunstmest werd uitgevonden werden menselijke 
uitwerpselen uit de steden (stadskoeken) gebruikt om land te bemesten. 
Parijs is een goed bestudeerd voorbeeld. Met het maken van de grote 
boulevards werd ook het rioolstelsel vergroot en vernieuwd. De stedelijke 
uitwerpselen werden gebruikt in reusachtige staatsboerderijen buiten 
Parijs. Overigens de plekken waar nu de RWZI’s van de Franse hoofdstad 
zijn te vinden. Zie S. Barlès, The Nitrogen Question, Urbanization, 
Industrialization, and River Quality in Paris, 1830-1939, Journal of Urban 
History, 2010 23:291-314

Water wordt gebruikt, er worden stoffen aan toe-
gevoegd, in opgelost en het moet vervolgens weer 
worden gereinigd. Vroeger werd daarvoor het zelf-
reinigende vermogen van oppervlaktewater gebruikt 
of waren er vloeivelden in het landschap. Dat is in de 
huidige tijd een technische aangelegenheid gewor-
den. RWZI’s (Rioolwaterzuiveringsinstallaties) zijn 
zeer gespecialiseerde, geavanceerde instellingen 
waarmee allerlei vormen van moderne stedelijke 
vervuiling - tot cocaïne residuen aan toe - kunnen 
worden verwijderd. Veel van de restproducten van 
de zuivering worden tegenwoordig al hergebruikt, 
bijvoorbeeld door ze als energiebron te benutten. 

Een van de zorgpunten op langere termijn is de 
eindigheid van het voor plantengroei onmisbare 
fosfaat. Terugwinning van het fosfaat uit stedelijk 
rioolwater is een topprioriteit. Ook zou het trekken 
van lessen hoe grijs water (en zelfs gezuiverd zwart 
water) direct in het buitengebied kan worden benut 
weer studie verdienen5. Lokale, decentrale, kleinere 
installaties kunnen een brug slaan naar de directe 
omgeving, zoals vroeger de steden ook hun omme-
land van mest voorzagen.

Heel belangrijk is ook het halen van de kwaliteits-
normen van de Europese kaderrichtlijn water. Dat 
is, door zware belasting vanuit de landbouw, alleen 
maar mogelijk door inrichtingsaanpassingen in het 
buitengebied. Natuur- en bosgebieden kunnen hier 
allerlei ‘ecosysteemdiensten’ verzorgen om de land-
bouw een toekomstperspectief te bieden. De stad is 
voor een flink deel verhard oppervlak, dus overvloe-
dig water van buien moet tijdelijk geborgen kunnen 
worden in het oppervlaktewater. Als we de naoorlog-
se stadsuitbreidingen in de Randstad onder de loep 
nemen - met de normen van nu, die zijn afgestemd 
op de veranderende neerslagpatronen - is daar veel 
te weinig oppervlaktewater aangelegd.



Dit gebrek aan bergingscapaciteit, dit historische 
deficit, moet wellicht alsnog in het landelijk gebied 
worden gerealiseerd. Dat kan in de droogmakerijen 
door het verbreden van de slootprofielen of radica-
ler, in het aanvaarden van fluctuaties in het grondwa-
terpeil. Voor berging heb je namelijk gebieden nodig 
waar het peil kan fluctueren. Deze twee maatregelen 
zouden door de waterschappen voor de betrokken 
grondgebruikers, agrariërs (waterboeren) of beheer-
ders van bos en natuurterreinen moeten worden ge-
compenseerd. Als beide mogelijkheden niet kunnen, 
moeten afzonderlijke gebieden worden gereserveerd 
waar het water kan fluctueren, de zogenaamde tus-
senboezems, waarmee het landelijk gebied verrijkt 
kan worden.

De laatste stap in de watercyclus is de evapotrans-
piratie van de groene gebieden door bomen en 
planten. Dit kan ook worden opgevat als een eco-
systeemdienst omdat daarmee, afhankelijk van de 
rood-groen-blauwe configuratie, een sterk koelend 
effect optreedt van de steden. Dit kan geoptimali-
seerd worden aan de randen van de stad en in de 
groenblauwe dooradering van de stad zelf, die op 
haar beurt weer een recreatieve verbinding tussen 
stad en buitengebied kan opleveren. Neveneffect is 
hier het tijdelijk opslaan van CO2 in houtige gewas-
sen. Dit neveneffect is tot hoofddoel verheven in het 
voorstel van de bos- en houtsector voor het aanleg-
gen van 100.000 hectare nieuw bos.

Concluderend: ‘water’ is een belangrijke intermediair 
tussen stad en land, waarvan het belang alleen maar 
zal toenemen in het aanzetten van het adaptatiebe-
leid voor klimaatverandering. De betrokkenheid kan 
nog worden verdiept en uitgebouwd. Ook in financi-
ele zin. We moeten ons realiseren dat de belangrijk-
ste geldstroom uit de stad naar het ommeland loopt 
via de waterschapheffingen die goeddeels door de 
stedelijke ingelanden worden betaald.

Voedsel
Bij de stroom voedsel en biomassa speelt uiteraard 
de agrarische sector als belangrijkste gebruiker van 
het buitengebied de hoofdrol, zij het dat die hoofdrol 
nu bijna in een andere film gespeeld lijkt te worden. 
‘The farmer is the man that feeds us all’, de beroemde 
folksong uit de 19e eeuw is een hommage aan boe-
ren die worden uitgeknepen door hypotheekbanken 
en de groothandel en uit de hoogte worden bekeken 
door stadsbewoners6.

Het thema is eigenlijk nog steeds actueel maar het 
is een mondiaal verhaal geworden. De markt voor 
agrarische producten is sterk geïnternationaliseerd 
door enorme innovaties in teelt- en bewaartechniek 
plus een logistieke revolutie in de distributie. Die in-
ternationalisatie is ook te zien op ons bord. De sper-
ziebonen blijken uit Tanzania te komen en de fram-
bozen uit Israël. Ook zijn door de ontwikkelingen in 
de handel allerlei producten te koop die in Nederland 
helemaal niet te telen zijn, zoals olijfolie en buiten-
landse kazen. 

Geheel nieuwe producten met exotische namen zo-
als kiwi’s en kumquats strelen onze smaakpapillen. 
Dat ‘over de grenzen eten’ begint trouwens al met 
de opkomst van de internationale handel in de 14e 
eeuw. Nieuwsgierigheid, smaak en handelsgeest 
slaan de handen ineen zoals kookboeken uit de Gou-
den Eeuw7 bewijzen. Nederland blijkt de culinaire 
frontlinie te zijn geweest, waar voor het eerst citrus-
vruchten uit Zuid-Europa en specerijen uit de Oost in 
spannende gerechten samenkomen. De introductie 
van de aardappel heeft in de 19e eeuw als culinaire 
neutronenbom deze verscheiden en avontuurlijke 
keuken vernietigd. Ook ligt de tijd achter ons dat ver-
se, bederfelijke, producten dicht aan de rand van de 
stad moesten worden geteeld. Ze zijn er nog wel, die 
tuinderijen, maar ze zijn veranderd in de glazen stad 
en ze werken voor de exportmarkt. Of - ook indoor - 
in kwekerijen ín de supermarkt8.

7 Gilian Riley, Kunst en koken, Recepten uit de Gouden Eeuw, Thoth 
Uitgevers, (1994)
8 AH XL Purmerend heeft deze primeur

6 Amerikaanse folksong, ca 1890, gecovered door o.a. Pete Seeger en 
Ry Cooder 15



We zijn op zoek naar verbindingen tussen stad en 
platteland maar voor wat betreft voedsel lijkt de 
mondiale trend de andere kant op te wijzen en ko-
men er minder en minder directe contacten tussen 
stad en ommeland. Deze stroom van het stedelijk 
metabolisme lijkt eerder op een internationaal web 
van luchthavens, snelwegen, distributiecentra, veilin-
gen en koelhuizen dan op een vriendelijke uitwisse-
ling tussen de stad en zijn ommeland.

Het levert een onvoorstelbare rijkdom aan mogelijk-
heden op en toch is onze keuzevrijheid in de super-
markt beperkt in de zin dat er voor ons wordt bepaald 
waaruit we mogen kiezen. Het Planbureau voor de 
Leefomgeving heeft de situatie in een veelzeggende 
infographic verbeeld. De productie van circa 65.000 
boeren wordt geleverd aan zo’n 6.500 levensmidde-
lenfabrikanten en doorverkocht aan 1.500 leveran-
ciers. Uit hun aanbod wordt, vooral concurrerend op 
prijs, door vijf (!) inkoopkantoren ingekocht voor de 
25 supermarktformules die ons land rijk is. Deze vijf 
kantoren bepalen waaruit de 7 miljoen gezinnen in 
de 4.400 supermarkten kunnen kiezen.

Bron: PBL, Nederland Verbeeld, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag (2013)



Krijgen we deze doos van Pandora nog dicht? Ook 
daar geeft de infographic een indicatie. Je ziet ook 
de trend dat boeren en burgers zich bevrijden uit deze 
ketenorganisatie en direct met elkaar contact zoe-
ken en zaken gaan doen. Kwantitatief stelt het nog 
niet erg veel voor maar het is een wassende stroom 
waarop nieuwe relaties tussen stad en land geënt 
kunnen worden. Het gaat niet alleen om boerenbe-
drijven die direct leveren aan de klant die langskomt 
op de boerderij om kaas, aardappelen of groenten 
te kopen. De spontane trend heeft zich al georgani-
seerd in het thuis afleveren van versproducten.

Voorbeelden zijn Willem&Drees (boodschappen van 
dichtbij, vers van de boer), Boerenversbox (van het 
land naar de klant), Lekker Lokaal (Rijk van Nijme-
gen), et cetera. Van alle bedrijfsnamen en slagzin-
nen spat het lokale en regionale er vanaf. Het thuis-
bezorgd krijgen van een box is natuurlijk geen ‘close 
encounter of the third kind’. Maar de ondernemers 
doen er alles aan om de producten te personaliseren 
door op internet, waar je bestelt, de witlof te kop-
pelen aan de familie Vahl en de belegen kaas aan 
Chris van Schie, waardoor de producent een gezicht 
krijgt en je allerlei bijzonderheden over de boerderij 
in kwestie te weten komt.

Dat het succesvol is, kan eigenlijk al worden afgeleid 
uit de verwoede pogingen die de gevestigde belan-
gen doen om ook een graantje van deze trend mee 
te pakken. ‘Hello Fresh’ dat voor miljoenen naar de 
beurs zal gaan, de AllerHande box van AH die ook 
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op deze markt actief is. Om de bevrijding van de 
mainstream distributie te benutten en om de relaties 
tussen stad en land te vernieuwen moet het kaf van 
het koren worden gescheiden. Een supermarktketen 
als Marqt, die mikt op kwaliteit en vermindering van 
food miles, heeft een andere insteek en kan ook een 
andere prijs bieden aan de boeren en andere produ-
centen. Ik denk dat we het moeten hebben van (een 
combinatie van) culinaire hoogstandjes, regionale 
specialiteiten, milieubewustzijn en de transitie naar 
een duurzame landbouw. Elk van deze vier kan het 
niet op eigen kracht maar gezamenlijk is het een 
zwaarwegende combinatie van consumenten en pro-
ducenten. De culinaire ingrediënten komen vaak niet 
uit de regio zoals een snelle omgang op een boe-
renmarkt leert. De paddenstoelenkweker/importeur 
komt bijvoorbeeld uit Drenthe, nabij de Duitse grens.

Met de regionale specialiteiten wordt een been bij-
getrokken, maar hebben we natuurlijk een enorme 
achterstand op Slow Food landen als Italië en Spanje 
met hun beschermingscategorieën van ‘appellation 
contrôlée’. Maar via het groeiend milieubewustzijn 
over de food miles kan de regionale productie zich in 
een groeiende populariteit verheugen. De stedelijke 
fijnproevers worden bediend, doordat ook in agra-
risch Nederland de drive naar verduurzaming van de 
landbouw tot andere vormen van productie aanzet.

Duurzame bodemvruchtbaarheid leidt tot een andere 
visie op bemesting, het gebruik van bestrijdingsmid-
delen en uiteindelijk ook tot een ander bouwplan en 

andere producten. De milieuadepten worden ook 
bediend, doordat nieuwe vormen van landbouw (of 
stadsbouw) de food miles tot nul reduceren door 
zich letterlijk in de stad te vestigen. Deze trend naar 
stadslandbouw, die (tijdelijk?) gebruik maakt van 
overhoeken, daken en leegstaande bedrijfsgebou-
wen lijkt vooral een niche-productie. Maar wel een 
productie die vervreemde jonge stadsbewoners 
weer confronteert met de voedselproductie.

Dat er op dit front in principe erg veel mogelijk is 
bewijzen historische voorbeelden als het Ruhrgebied 
waar tuinen de industriearbeiders, vaak afkomstig 
van het platteland, in staat stelden deels in hun eigen 
voedsel te voorzien. Of actuele extreme voorbeelden 
als Havana, waar in de boycotjaren bijna de gehele 
bevolking vanuit de stad zelf werd gevoed. Een leuk 

onderzoek laat zien dat het eerder genoemde stads-
landschap Los Angeles, als het met dezelfde inten-
siteit zou worden beboerd als Havana, makkelijk zijn 
eigen bevolking zou kunnen voeden. 

Kortom de ‘stroom’ voedsel kan weer veelbeteke-
nend worden in de relatie stad-land. De beste per-
spectieven liggen hier bij de ingesloten landbouwge-
bieden in het stadslandschap, zoals het Groene Hart, 
landbouwgebieden net benoorden de AAA-lijn en de 
Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden die, als een 
grote agrarische enclave, tussen de Rotterdamse en 
Antwerpse agglomeraties in liggen.



genoeg opleveren. In het buitengebied zijn er onder-
nemers en instellingen met veel grond. Veel grond 
betekent mogelijkheden voor grootschaliger zonne-
akkers en vooral voor windturbines.

Nu al zie je dat het geleverde aandeel windenergie 
goeddeels van boeren komt en/of van projecten 
waar boeren en andere bewoners gezamenlijk inves-
teren in een windproject (bv. Windpark Noordoost-
polder). Boeren hebben een goede (bij)verdienste 
aan elektriciteitsproductie. Omgekeerd zullen ste-
den die hun taakstelling willen halen en op allerlei 
verordeningen stuiten met een begerig oog naar ‘de 
ruimte’ in het buitengebied kijken. In gebieden met 
een hoger aandeel burgerbewoning (in het stads-
landschap, in aantrekkelijke woonlandschappen) 
zie je spanningen optreden, vooral over de scheve 
verdeling van baten en lasten. (‘Jullie’ zetten die tur-
bines hier neer en ‘wij’ zitten met de gevolgen). Dit 
is goed oplosbaar door de lokale gemeenschappen 
als geheel mee te laten profiteren en niet alleen de 
‘toevallige’ grondeigenaren.

In alle landschappen zal naar een dergelijk evenwicht 
moeten worden gezocht, want het gaat kwantitatief 
om indrukwekkende hoeveelheden ‘hardware’. Wat 
de opgave echt complex maakt, is het afstemmen 
met andere waarden, zoals natuur, en het zodanig 
mee-ontwerpen van het ontvangende landschap zo-
dat dit ook in toeristisch opzicht aantrekkelijk blijft. 
Duidelijk is in elk geval dat de energietransitie het 
aanzicht van landschappen kan veranderen.

Energie
De energievoorziening van de samenleving heeft een 
bijzondere rol gespeeld in onze geschiedenis en de 
geschiedenis van ons landschap. Het heeft zelfs het 
landschap mede gevormd. De grote stuifzanden in 
Midden- en Zuid-Nederland waren het gevolg van 
het kappen voor brand- en bouwhout. We zijn op 
turfkracht de Gouden Eeuw ingevaren, de ontstane 
veenplassen liggen er deels nog steeds en zijn deels 
drooggemalen en hebben beroemde droogmake-
rijen, zo’n twintig in totaal, opgeleverd, zoals Zijpe, 
Wormer, Schermer, Beemster, Bijlmermeerpolder en 
Haarlemmermeerpolder. Je kunt daar zonder over-
drijven spreken van energielandschappen.

Vraag is natuurlijk of de energievoorziening in de 21e 

eeuw ook weer energielandschappen zal opleveren 
en of daar een nieuwe loot aan het samenwerken 
tussen stad en land zal ontspruiten. Dat kan m.i. 
langs twee lijnen gebeuren. Beide hebben te maken 
met de transitie naar hernieuwbare bronnen om de 
CO2 uitstoot in 2050 met zo’n 80-90% te beperken. 

Elektriciteitsproductie, warmte en brandstoffen zijn 
in deze transitie de drie hoofdrolspelers. De om-
schakeling van fossiel naar hernieuwbaar heeft als 
opvallende karakteristiek dat hernieuwbare bronnen, 
zoals wind, zon en biomassa een kleinere energie-
inhoud hebben en derhalve decentraal worden 
‘geoogst’ over grote oppervlakten. Het bebouwde 
oppervlak van het stadslandschap kan zijn daken 
benutten voor zonnecellen, maar dat zal lang niet 

De tweede manier van beïnvloeding is indirect. Het 
grondgebruik kan gaan veranderen onder invloed 
van de energietransitie. Er zijn meer manieren waar-
op dat kan gebeuren: Afzonderlijk, in combinatie of 
als een cascade van invloeden. Het eerste voorbeeld 
is de onvermijdelijke, reëlere, CO2-beprijzing of zelfs 
CO2-belasting die boven ons hoofd hangt. Wat het 
wordt en welke vorm het zal aannemen, wordt in Eu-
ropees verband nog bestudeerd, maar de overheid 
zal er niet omheen kunnen om deze rugwind voor de 
transitie te organiseren. 

Hieraan verbonden zijn de brandstoffen. De land-
bouw, in brede zin, is een van de meest van fossiele 
bronnen afhankelijke sectoren in de economie. Denk 
aan de input van diesel in de trekkers en andere 
grote landbouwvoertuigen maar ook aan de hoeveel-
heid energie die embodied is in het vervaardigen van 
kunstmest en andere hulpstoffen.

Omdat fossiele brandstoffen duurder worden en uit-
gefaseerd worden, moet er naar vervanging worden 
gezocht. Die vervanging kan deels worden gevonden 
in andere productiewijzen, zoals in de vorige para-
graaf al gememoreerd, maar krachtwerktuigen zul-
len een rol blijven spelen.

Daarnaast is er het alarmerende gegeven dat de 
melkveehouderij (en andere vormen van dierhoude-
rijen, met uitzondering wellicht van kip) zeer kritisch 
is als het gaat om uitstoot van broeikasgassen. Niet 
alleen door methaan uit mest maar ook omdat bij 
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de melkveehouderij op veengronden het waterpeil 
telkens moet worden verlaagd doordat het veen 
oxideert, waarbij ook veel CO2 vrijkomt, de bodem 
vervolgens verder inklinkt waarna het waterpeil weer 
moet worden verlaagd.

Dit is in veel opzichten dus geen duurzame vorm van 
ruimtegebruik. Ten derde en misschien het meest in-
grijpend voor het grondgebruik in het buitengebied 
zijn de voor- en afkeuren van de consument, zoals 
we al bij ‘voeding’ zagen. Er is zo’n sterke link tussen 
klimaatverandering en de vleesindustrie dat vlees 
eten wel eens het nieuwe roken kan worden, een 
vorm van sociaal onwenselijk gedrag.

Ten vierde kan het grondgebruik in het landelijk ge-
bied ook veranderen als de ruimte actief wordt inge-
zet als middel om CO2 vast te leggen. Het onlangs 
bij de klimaattop door de sector ‘Bos en Hout’ gepre-
senteerde plan om 100.000 hectare nieuw bos aan 
te planten wijst in die richting. Kortom de energie-
transitie kan een soort gamechanger zijn in het lan-
delijke gebied en het beslissende duwtje geven naar 
een duurzame landbouw en een nieuwe relatie tus-
sen stad en land.



Maatschappelijk zijn de gevolgen van dit kloppende 
sommetje niet acceptabel. Onbereikbaarheid dom-
pelt kwetsbare mensen niet alleen in een isolement 
het is de eerste van een reeks dominostenen die 
omvalt als het om de leefbaarheid van het landelijk 
gebied gaat. Datzelfde geldt voor de planning van 
scholen en woningbouw. Er moet geld bij, en de be-
trokken sectoren willen of kunnen dit niet dragen. 
Dus moet er naar andere oplossingen gezocht wor-
den, misschien uit de streek zelf of misschien kan er 
uit de nabijgelegen stad een helpende hand toege-
stoken worden. 

De vraag die zich opwerpt is: als deze vitale verbin-
dingen tussen rood-groen en blauw allemaal zoveel 
opleveren, waarom gebeurt het dan niet vanzelf en 
op veel grotere schaal? Er zijn hier ten minste twee 
dompers die de feestvreugde van een hernieuwde re-
latie tussen stad en platteland lelijk kunnen versto-
ren. De eerste is onze maatschappelijke organisatie 
in geharnaste sectoren. Landbouw, natuur, woning-
bouw, energie, recreatie, waterzuivering, recreatie 
zijn allemaal zelfstandige bedrijfstakken met eigen 
belangenbehartiging, eigen portefeuillehouders, 
soms zelfs een eigen kennisinstituut en gewend en 
toegerust om hun eigen zaakjes te regelen.

In het voorgaande zagen we dat veel initiatieven om 
de relatie tussen rood-groen en blauw nieuw leven 
in te blazen juist vragen om integraal werken. Dat 
wil zeggen samenwerking tussen twee of meer sec-
toren. Op zich is dat wel op te lossen door met el-
kaar om tafel te gaan zitten. Bij een win-win situatie 
kom je er ook wel zelf uit. Het wordt moeilijker als je 
wel ziet dat er winst te boeken is met een integrale 
oplossing (of een compromis) maar dat een van de 
partijen er duidelijk iets op moet toeleggen om die 
grote maatschappelijke winst te verzilveren.

De maatschappelijke winst- en verliesrekening is 
een andere dan sectoraal naar de optimale financi-
ele Excel-sheet-uitkomst toe rekenen. Zo zal de ver-
keerskundige iedereen kunnen voorrekenen dat een 
buslijn door het landelijk gebied werkelijk niet meer 
rendabel is. 

Waarom gebeurt het niet vanzelf?

Dat brengt ons vanzelf op de tweede barrière op weg 
naar versterkte samenwerking tussen stad en land: 
de economie in bredere zin. Als het om de ruimtelijke 
economie gaat, spelen de grondprijzen een hoofd-
rol. Voor ons betoog is de volgende constatering 
van belang: Nederland heeft door een combinatie 
van verstedelijkingsdruk, een dominante positie van 
kennis- en kapitaalsintensieve beschermde teelten 
én een geavanceerde internationaal concurrerende 
grondgebonden landbouw hoge agrarische grond-
prijzen, ook als je dit internationaal vergelijkt. Dat 
kan een rol spelen in de ‘ecosysteemdiensten’ voor 
de stofwisseling van de stad.
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Als we de F-schaal van Rudy Rabbinge van afnemen-
de opbrengsten van agrarische producten ernaast 
leggen (flowers, pharmaceuticals, flavours, fra-
grances, function molecules, fermentation products, 
f(v)egetables, fruits, food, fodder, fibres and fuel) 
dan zie je in één oogopslag waarom glastuinbouw 
succesvol is. En je ziet ook dat het niet goed denk-
baar is dat we met onze agrarische grondprijzen bij-
voorbeeld biomassa t.b.v. energieopwekking (fuel) 
kunnen produceren. Met iedere stap op de F-schaal 
verlaagt de waarde van het product exponentieel en 
de benodigde landoppervlakte om economisch te te-
len neemt exponentieel toe.

Daarnaast is de ruimtelijke economie ook dyna-
misch. Overal ter wereld zien we, als het om verste-
delijking gaat, dat zich dezelfde processen afspelen: 
de stad kan een hogere prijs per hectare realiseren 
dan de landbouw en de uitgekochte landbouw ont-
gint verderop een stukje natuur. Het komt er dus op 
aan om deze automatische piloot van successie op 
de een of andere manier uit te zetten. Anders wordt 
alles door de grondprijzen bepaalt. De geïntegreerde 
oplossingen hebben, zoals we zagen, vaak opper-
vlakte nodig om te werken. Wat groen en blauw aan 
rood te bieden hebben, zoals voedselproductie, wa-
terberging en recreatie kan alleen maar als dat op 

een redelijk laaggeprijsde grond gebeurt. In een si-
tuatie van hoge verstedelijkingsdruk, die nu weer is 
aangebroken (!), kan dat dus alleen door het kunst-
matig laag houden van de grondprijs door (strakke) 
planologische maatregelen. De ervaring van de laat-
ste halve eeuw heeft geleerd dat dit beter lukt met 
groene dan met rode contouren. Dat wil zeggen het 
geven van een status aan dat wat je wilt bescher-
men, in plaats van te proberen de stad in een keurs-
lijf te dwingen. 

Kortom de renaissance van een vruchtbare samen-
werking tussen stad en platteland begint met plano-
logische maatregelen. Nu het Rijk teruggetreden is 
van het planologische toernooiveld, moeten de pro-
vincies dat op zich nemen. Door deze maatregelen 
kan je de grondprijsstijging afremmen of stilleggen. 
Situaties als Midden-Delfland bewijzen dat. Zo kan 
ook een economische perspectief worden geboden 
voor het verrichten van ecosysteemdiensten.

Er is verschillende malen gepoogd om de specifieke 
rood-groen-blauwe configuratie van ons stadsland-
schap zelf indirect in economische termen uit te 
drukken. Door de stelling te betrekken dat een fraaie 
ligging in een fraai landschap met veel recreatiemo-
gelijkheden niet alleen regio’s met een grote leef-
baarheid oplevert, maar ook een beter vestigingskli-
maat creëert voor de vestiging van hoofdkantoren en 
R&D afdelingen van internationale bedrijven, en het 
creatieve talent wat daarbij hoort, kortom het stof-
goud van de werkgelegenheid.



Vergelijkingen tussen metropolen, hun specifieke 
ligging en hun opbouw blijken een indicatie te zijn 
voor hun welvaart en toekomstperspectieven. Hoe 
overtuigend ook, deze argumenten, beschreven in 
drie rapporten9, zijn bij (economische) beleidsma-
kers aan dovemansoren gericht geweest. Dat ligt 
niet aan de ingebrachte bewijskracht maar aan het 
langzamerhand losgezongen zijn van de economi-
sche wetenschap met de ruimtelijke werkelijkheid. 
Als het niet in de macro-economische modellen 
zichtbaar is, bestaat het niet, zo lijkt de redenering. 
Ook de relatie stad-platteland zal nooit helemaal te 
definiëren zijn in klassiek economische termen. We 
hebben het niet over waarden, niet over waardenke-
tens, we hebben het over een waar web van waarden.

Op dat web van waarden is zoiets als toeristische 
of recreatieve aantrekkelijkheid gestoeld. Recreatie 
kan, meer nog dan toerisme een sleutelrol spelen 
in het vernieuwen van de contacten tussen stad en 
land. Recreatie laat zich natuurlijk niet beschrijven in 
termen van het stedelijk metabolisme. Wel kunnen 
we met nadruk stellen dat het buitengebied voor het 
verrichten van die ‘ecosysteemdiensten’ toeganke-
lijk en aantrekkelijk vormgegeven moet worden.

9 Zie achtereenvolgens:
a. H+N+S, De Hoog O+O, Groene Hart? Groene Metropool!, in opdracht 
van ANWB en WWF Nederland, Utrecht (1995);
b. Nikol Dietz & Dirk Sijmons, Over de Noodzaak van Tuinieren, 
planologisch experimenteergebied ‘Groene Hart’, in opdracht van 
Ontwerpatelier Deltametropool (2002-2004, DGR Ineke Bakker, 
Rijksbouwmeester Jo Coenen) Den Haag, (2004);
c. Marten Nefs et al. Blind Spot, Metropolitan Landscape in the Global 
Battle for Talent, Vereniging Deltametropool, RCE, WUR, Rotterdam 
(2016).

10 Charles A.S. Hall, Kent A. Klitgaard, Energy and the Wealth of Nations, 
Understanding the Biophysical Economy, Springer, New York (2012)

De recreatie is een van de ‘kapitaalsstromen’ van 
stad naar land. Om het in perspectief te plaatsen: 
voor iedere euro die toeristisch in het buitenge-
bied wordt gespendeerd staan drie euro’s die in de 
sfeer van recreatie en binnenlands toerisme worden 
besteed. Voor het binnen bereik brengen van her-
nieuwende relaties tussen wat we vroeger stad en 
platteland noemden, zijn er gelukkig langzamerhand 
sterke bondgenoten. Dat zijn de grote (duurzaam-
heid)transities die aan de gang zijn of die zich aan-
kondigen.

De noodzakelijke transitie van de landbouw bijvoor-
beeld, die zal dwingen tot bedrijfsvoeringen met 
minder gebruik van fossiele bronnen en minder hulp-
stoffen en met een verantwoordelijkheid voor wa-
terkwaliteit, gaat ongetwijfeld een ander speelveld 
opleveren voor de stad-land relaties. De energietran-
sitie, niet alleen vanwege de nieuwe energie-hard-
ware maar ook vanwege het beprijzen van CO2 zal 
onze samenleving tot in de haarvaten beïnvloeden. 
Om maar eens wat te noemen: bomen en planten 
zijn CO2-sinks en zullen onder een dergelijk fiscaal 
regime verdienmodellen zijn. De maatschappelijke 
voordelen van nature based solutions hebben dan 
een harde business-case. Even invloedrijk zal het 
langzamerhand veranderen van onze weggooi-eco-
nomie naar een circulaire economie zijn. Ook daar 
worden de kaarten van rood-groen-blauwe samen-
werkingen opnieuw geschud. Regionale productie 
kan het dan eerlijker opnemen tegen de food miles 
van de wereldmarkt.

Kortom de samenleving zal veranderen en daarmee 
ook de discipline ‘economie’. Van een sociale we-
tenschap met exacte aanspraken zal die geleidelijk 
verschuiven naar een economie die zich ook van zijn 
biofysische context bewust is10. Kortom een econo-
mie die zich voegt naar de betekenis van zijn naam: 
Oikonomia, huishoudkunde, die alle inkomsten en 
uitgaven van het menselijk bedrijf in zijn natuurlijke 
context eerlijk meeneemt.
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woningbouw en woningbouwlocaties. Na de banken-
crisis zitten economie en de onroerend goed sector 
weer flink in de lift. Het Planbureau voor de Leefom-
geving raamt de woningbehoefte, door de toename 
van het aantal huishoudens tot 2030, tussen de 
250.000 en 1.000.000 woningen(!).

Allereerst moet de, voor de hand liggende, relatie 
gelegd worden met de leegkomende agrarische be-
drijfsbebouwing en boerderijen. Ook daar gaat het 
om grote aantallen, er wordt in diezelfde periode ge-
schat dat het om 200.000 kan gaan. De leegkomen-
de bedrijfsgebouwen boven de AAA-lijn zijn daarin 
de grootste en misschien wel meest problematische 
groep. 

Veel van het bedrijfsonroerendgoed, zoals loodsen, 
zestiger jaren stallen et cetera, is ongeschikt voor de 
verbouw. Daarom moet er gewerkt worden aan een 
soort ruimte-voor-ruimteregeling nieuwe stijl. Ver-
vangende nieuwbouw zou voldoende aantrekkelijk 
moeten zijn om de stedelingen naar het platteland 
te trekken. De Renaissance-groep zou prijsvragen 
kunnen organiseren, om zodoende nieuwe aantrek-
kelijke woontypologieën op agrarische erven ontwer-
pend te onderzoeken. 

Ook andere belemmeringen zouden moeten worden 
versoepeld. Als het lukt om een bescheiden nieuwe 
trek naar het platteland te faciliteren is er sprake 
van een win-win situatie. Het kan het voorzieningen-
niveau en de bereikbaarheid van het platteland ten 

Wat staat ons te doen. Allereerst zijn alle acties wel-
kom die van onderaf de relatie tussen ‘stad’ en ‘plat-
teland’ bevestigen of vernieuwen. Dat zijn er duizen-
den, maar niet iedere actie heeft de branding dat het 
specifiek om de stad-land relatie gaat. Dan gaat het 
niet alleen om de hiervoor behandelde ecosystem 
services maar eigenlijk ook om de social system ser-
vices die onvoldoende geprofileerd zijn als stad-land 
relaties. Een goed voorbeeld is de dagzorg waarvan 
meer dan 40% zich afspeelt op het platteland. Pro-
fileren en benoemen is dus het eerste waarmee be-
gonnen kan worden. Systematisch in kaart brengen 
vraagt om een Atlas van stad-land relaties.

Als tweede laag zie ik de acties die de Renaissance-
groep zelf, of vanuit zijn leden zou kunnen onder-
nemen. Een pilot, zoals voorgesteld, waarin de ver-
nieuwde relaties kunnen worden uitgeprobeerd, is 
daarin een goede stap.

De derde laag is misschien wel de belangrijkste. Het 
helpen bouwen van een bredere coalitie. Alhoewel 
de Renaissance-groep al breed is samengesteld 
denk ik dat ze aansluiting zou moeten zoeken bij, 
of zelf initiërend zal moeten zijn voor, een nieuwe 
coalitie. Dat is nodig omdat ik denk dat de grootste 
slagen gemaakt kunnen worden in het vernieuwen 
van de stad-land relaties door het slaan van verbin-
dingen tussen de grote opgaven waar we voor staan. 

Behalve de reeds aangestipte energie- en landbouw-
transitie is dat natuurlijk ook de nieuwe vraag naar 

goede komen, terwijl het aantal te bouwen woningen 
onder de AAA-lijn verminderd kan worden. Want het 
gaat bij de vraag om nieuwe bouwlocaties in over-
grote mate om een woningvraag beneden de AAA-
lijn. Dat betekent dat de kaarten niet alleen opnieuw 
geschud worden, maar ook opnieuw worden gete-
kend. Er tekenen zich twee scholen af in de opwar-
mende discussie die, een beetje kort door de bocht, 
te typeren zijn als de ‘inbreiders’ en de ‘uitbreiders’.

De inbreiders staan voor het goeddeels voorzien 
in de woningbehoefte door bouwen in de bestaand 
stedelijk gebied. Deze verdichting wordt niet alleen 
goed mogelijk geacht maar ook wenselijk. Het zou 
niet alleen het verder oprollen van het platteland 
kunnen afremmen maar ook positief uitwerken door-
dat op deze manier een hoog-stedelijker milieu zal 
ontstaan en dat verdere concentratie van functies 
ook economische voordelen kan brengen.

De uitbreiders wijzen er op dat er nieuwe uitleglo-
caties moeten worden aangewezen omdat niet ie-
dereen in echt stedelijke dichtheden wil wonen en 
dat we nu al lang genoeg doof geweest zijn voor de 
wensen van de markt. Deze uitbreiding is bovendien 
veel goedkoper te realiseren waardoor ook voor gro-
tere groepen (en starters op de woningmarkt) een 
bereikbaar ideaal wordt.

Beide denkscholen hebben te weinig oog voor de re-
aliteit van onze conditie als stadslandschap en mis-
sen daardoor kansen om specifieke kwaliteiten te 
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realiseren. Het is m.i. van niet te onderschatten be-
lang dat (het hernieuwen van) de stad-land relaties 
een zwaarwegende rol spelen in deze nieuwe ronde 
van planologisch monopoly. Voor we het weten spe-
len de grondprijzen hierin een veel te overheersende 
rol, terwijl het gaat om het samen formuleren van 
condities voor een ruimtelijke groen-rood-blauwe 
configuratie waarin het plezierig leven is. Het zoe-
ken naar bouwmogelijkheden moet niet ontaarden 
in de volgende mistroostige zoektocht naar het ver-
stedelijken van het ‘volgende weilandje’, om zo de 
potenties voor zo’n toekomstig stadslandschap om 
zeep te helpen.

Die salamitactiek, die altijd ook in termen van bereik-
baarheid wordt gegoten leidt onherroepelijk tot aan-
groei van bestaande steden en het langzamerhand 
volprutsen van onze stadsgewesten. Ook alleen 
maar tamboereren op verdichting heeft zijn gren-
zen. Natuurlijk zijn er nog behoorlijke mogelijkheden 
om binnen de bestaande stad in te breiden. Maar je 
moet blijven letten op het tipping point waar op een 
gegeven moment de leefbaarheid in gevaar komt.

Ook moet je oog hebben voor het gegeven dat veel 
mensen de voorkeur hebben voor een wat meer 
stadslandschappelijke manier van wonen. Kortom 
in dit planologisch discours kan het gedachtengoed 
van ‘Stadlandgoed’ de broodnoodzakelijke bredere 
blik bieden die een alternatieve benadering biedt. 

Een aanpak waarin de ecosysteem-diensten, regio-
nale voedselproductie, recreatie, de watersysteem-
benadering en landschap een evenwaardige rol spe-
len waardoor de stad-landrelaties in de 21e eeuw een 
nieuwe betekenis kunnen krijgen en er een zeer aan-
trekkelijk gedifferentieerd leefmilieu kan ontstaan.

Dit schreeuwt om coalitievorming. Wie zouden geïn-
teresseerd zijn? Onverwijld contact opnemen met de 
Vereniging Deltametropool dunkt me. De vereniging, 
die zich vooral bemoeit met de planologie onder de 
AAA-lijn, was ook een van de initiatiefnemers in het 
eerder genoemde ‘Blind-Spot’ onderzoek. De Delta-
metropool heeft zich ontwikkeld tot een soort paral-
lel universum waar langzamerhand, bij ontstentenis 
van de teruggetreden rijksoverheid, de beslissende 
discussies over planologie plaatsvinden.

Ook het International New Town Institute kan in deze 
discussie worden betrokken. Diezelfde rijksoverheid 
heeft nog wel een rol in het natuurbeleid dat nu in 
drie soundbites kan worden samengevat: Nationale 
Parken, Deltanatuur en… Groene Metropool. Deze 
laatste categorie is het aanknopingspunt voor de 
coalitievorming. De grote terreinbeheerders, zoals 
Natuurmonumenten, LandschappenNL en Staats-
bosbeheer zullen zich moeten of willen profileren in 
een visie op het stad-landvraagstuk en zijn dus ook 
in deze coalitie aanspreekbaar. Binnen het netwerk 
van de Renaissance-groep zijn vast nog meer inte-
ressante partners te vinden.

Een dergelijke visievorming zal ook doorwerken in 
de governance van de stadslandschappen. Wat we 
stad en ommeland, stad en platteland noemden 
en nu in meerdere functies is ontleed zal, met de 
nieuwe economie, op een zodanige wijze moeten 
worden bestuurd, dat de winst- en verliesrekening 
vooral maatschappelijk en niet alleen financieel zal 
worden bepaald. Kortom een type bestuur waarvoor 
het aloude landgoed een perfecte metafoor is. Een 
landgoed is een uit verschillende onderdelen (land-
bouw, bos, natuur en huis) opgebouwde entiteit die 
als geheel liefdevol wordt bestierd vanuit een lange-
termijnvisie op de continuïteit.

Aanvaard wordt dat sommige delen rendabeler zijn 
dan anderen, maar ook de minder opbrengende on-
derdelen worden vanuit de waarde van het ensemble 
gekoesterd. Het stadslandgoed is dus een aardig 
model voor het type bestuursfilosofie dat past bij 
het vernieuwen van de stad-land relaties. Net als bij 
de echte landgoederen moet er aandacht zijn voor 
stimulering door fiscale en financiële prikkels à la 
die in de Natuurschoonwet uit 1928. In de 21e eeuw 
zou dit heel wel een CO2 belasting kunnen zijn die 
de rugwind verleent aan dit soort stadslandschap-
pelijke ontwikkelingen.
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Colofon
Tekst:
Dirk Sijmons

Vormgeving:
Leisurelands

Drukwerk:
BDUprint, Barneveld

Afbeeldingen met dank aan:
Alterra
CBBE
ESA
Food retail design
FPG
Herenboeren
Innocity
Leisurelands
NBTC
Nu.nl
The New York Times
PBL
Staten Generaal Digitaal
STIRR
WUR
ZLTO

Contact:
www.renaissancevanhetplatteland.nl
info@renaissancevanhetplatteland.nl

Websites initiatiefnemers 
Renaissance van het Platteland:
www.bp-grondbezit.nl
www.grondbezit.nl
www.hashogeschool.nl
www.innocity.nl
www.leisurelands.nl
www.recreatieenruimte.nl
www.zlto.nl

Bent u geïnspireerd door de informatie in dit essay? 
Wij nodigen u van harte uit om deze informatie te 
delen of te gebruiken, zodat we gezamenlijk kunnen 
bijdragen aan het gedachtegoed van Renaissance 
van het Platteland en het verbeteren van de 
verbinding tussen stad en platteland. Uiteraard 
stellen wij het op prijs als u ons als bron vermeldt!
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