
BINNENLAND

Platteland
schiet de
stad te hulp
Eengroepbestuurders enweten-
schapperswil de verbinding tus-
sen stad enplattelandherstellen.
Daarbijmoeten ingesletendenk-
vormenonderplanologenover
stad en ‘restruimte’ opde schop.
Besluitvormingoverherbestem-
ming vande terreinen vange-
ruimdenertsfarms, bijvoorbeeld,
duurt nu te lang. InNoord-Bra-
bantwerkenoverheden, bedrij-
ven, organisaties enparticulieren
ondertussenal aanhetVanGogh
Nationaal Park.
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. Een groep bestuur-
ders en wetenschappers
wil de verbinding tussen
stad en platteland her-
stellen.. Daarbij moeten inge-
sleten denkvormen on-
der planologen over stad
en ‘restruimte’ op de
schop.. Besluitvorming over
herbestemming van de
terreinen van geruimde
nertsfarms, bijvoorbeeld,
duurt nu te lang.

B I N N E N L A N D

De stad kan het
nietmeer alleen, het
platteland komt op

D
eVeluwe, het Lauwersmeer en
deBiesboschkrijgen er een con-
current bij: inBrabantwerken
overheden, bedrijven, organisa-
ties enparticulieren aanhetVan
GoghNationaal Park, gelegen

inhet gebied tussenEindhoven,DenBosch,
Waalwijk enTilburg.

Hoewel het parknog inoprichting is, zijn
de ambities groot. ‘Hierwordt oud landmet
prachtigenatuurgebieden, cultuurlandschap
enhet erfgoed vanVincent vanGoghgekoes-
terd en zorgt innovatiemetde spirit vanVan
Gogh voor een toekomstbestendig landschap
dat oplossingenbiedt voorhedendaagse,
maatschappelijke vraagstukken’,meldt de
website vangoghnationalpark.com.

Het concept,waarbij vanuit het totale ge-
biedwordt gekeken inplaats vandegrootste
stad, is niet zomaar een toeristischdingetje,
maarbitterenoodzaak, vertelt deburgemees-
ter vanEindhoven, John Jorritsma. ‘Deop-
gave voordekomende jaren inonze regio is
enorm.Vergrijzing, sociale cohesie, klimaat
endedoorwoekerendeondermijning in stad
énplatteland. Tot 2026moetenwij inde
stadEindhoven zo’n 4000woningenper jaar
bouwenomdeeerste behoefte op te vangen.
En voor 2040hebbenwe inEindhovenénde
regiodeopdracht om62.000woningen te
bouwen.’

Deurgentie voor een regionale, gebiedsge-
richte aanpak is groot, zegt deEindhovense
burgemeester: ‘De stadkanhetniet alleen.
Ik zie de stadstaat voormeals één lichaam;
de stad is het economischhart endaarom-
heenheb jede longen, denieren ende lever.
Het vraagt omeenactieve coalitie tussen
stad enplatteland.Dat kanop verschillende
manieren.’

PLATTELAND IN OPKOMST
DeBrabantse inspanningen staanniet op
zich. Jorritsma laat zich adviserendoor een
aantal gelijkgezinden.OndermeerdoorRijks-
bouwmeester Floris Alkemadeenhoogleraar
gebiedsontwikkeling enoud-staatssecreta-
risCoVerdaas.Degesprekken zijnmede tot
standgekomendoor oud-voorzitter vande
Zuidelijke Land- enTuinbouworganisatie

Nederland is groot genoeg om de woningnood op te lossen en
de klimaatopgave aan te kunnen. Als we de ruimte buiten
de steden maar beter gebruiken. Dat stelt het platform
Renaissance van het platteland, een groep bestuurders en
wetenschappers. ‘Gebruik de boerenslimheid.’

In het kort
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HansHuijbers.Hij is een vande initiatiefne-
mers vanhet platformRenaissance vanhet
plattelandmet als doel ‘de verbinding tussen
stad enplatteland teherstellen’. Binnenkort
bespreken zehun ideeënmetdeTweede
Kamer.

KAALSLAG IN DE STAD
Zeker sinds corona staat het ommelandweer
meer indebelangstelling.Het is er rustig, de
woningen zijnnogbetaalbaar en ervanuit-
gaandedatwedekomende jaren veelmeer
thuiswerken is defiledruk lagerwaardoor
woon-werkverkeerminder tijdrovendwordt.
Tegelijkertijd ziende stedendeproblemenop
zich afkomen.

Eenenkelewethoudermaakt zichnual
zorgenover eenmogelijke kaalslag in zijn
stad.DeRotterdamsewethouderArjan van
Gils (D66) steldehet vorigemaand inhet FD
scherp: ‘De toekomst vande stad staat ophet
spel. Als de crisis langer aanhoudt, kanhet
zomaar zijndatmensenmassaal de staduit
trekken.Dandondert debodemonderde
leefbaarheiduit.’

Reden temeer, aldushetplatformRe-
naissance,dat stadenplattelanddehanden
ineenslaan.Alkemadebenadruktdatdedoel-
stellingenaansluitenbij PanoramaNeder-
land, een toekomstverkenning voorde ruimte-
lijke inrichting vanNederland. ‘DeRandstad
als vanzelfsprekendantwoordopalle vragen is

achterhaald.Vooralle grote thema’s vanonze
tijd zie ik eenhoofdrol voorhetplatteland.’

Alkemadebenadrukt dat er geenobjectief
beste inrichting vanNederlandbestaat. ‘An-
dershaddenwedie allangbedacht. Belangen
en inzichten veranderen voortdurend.’ In
plaats vanhet conflict te zoeken, stelt hij voor
debewoners vande agrarische gebiedenbij
debesluitvorming tebetrekken. ‘Dat boeren
naarhetBinnenhof trekken, is een logischge-
volg vandeoplopendedrukopdebeschikba-
re ruimte. Ik zou zeggen:maakgebruik vande
boerenslimheid ener gebeurt ietsmoois.’

InNederlanddominerendegrote steden
endeRandstadnog steeds te veel de agenda
enbegroting vanons land: tweederde vande
landelijkebudgettengaatnaarde stad, terwijl
ermaar eenderde vandebevolkingwoont en
werkt.Die verhoudingmoet anders, vindende
leden vanhet platform.

BESTEMMING NERTSFARMS
Stedenhebbener enormbaat bij als het plat-
teland zich sterker positioneert, denktCo
Verdaas: ‘Zo’n vijftien jaar geledendachten
wedatNederlandafwas.Door alle nieuwe
opgaven is die gedachte achterhaald.Maarwe
hebbengeennieuwe landwinningop stapel
staan, duswemoetenhet doenmetde ruimte
diewehebben.’

Elkaar snellerweten te vindenombesluiten
door te drukkenheeft grote voordelen. Jor-

Eindhoven vanuit de lucht. Het
Van GoghNationaal Parkmoet
doorlopen tot in de Brabantse
steden. De verbinding tussen
stad en plattelandmoet worden
hersteld. FOTO: YOURCAPTAIN/ANP

ritsmageeft een voorbeeld: ‘Doordeontrui-
mingenwegens eenbesmetting staanernu
almeerdan twintignertsfarms leeg.Wat ga
jemetdie terreinendoen?Hetduurt nu veel
te lang voordat je eenbestemmingsplanhebt
ombijvoorbeeld temogenbouwen. Je bent al-
tijd afhankelijk vande langzaamstebestuurs-
laag.Datmoetenwe zien tedoorbreken.’

Is het platformRenaissance vanhet platte-
landniet gewooneenuitgekookt plan vanuit
hun jasje groeiende stedenomopeenmakke-
lijkemanier ruimte af te snoepen vanhet plat-
teland?Veel dorpen staannual niet te pope-
lenomde ‘energieboer’ vande stad teworden.

Alkemade: ‘Hetmagnatuurlijk geen vrij-
briefwordenomdebuitenruimten vol te leg-
genmet zonneparkenenwindmolens.’ Jor-
ritsma vult aan: ‘Denadruk ligtwat onsbetreft
opdewederkerigheid en solidariteit.’

Het kan, zeggende initiatiefnemers en
noemen ter illustratie demanierwaaropde
regio’s aanhetwerk zijn gezet omdeklimaat-
doelen tebehalen.Nederland is doorhet vori-
ge kabinet opgedeeld indertig energieregio’s.
Zij staan tussendeprovincie endegemeenten
in enwordengeacht een verbindende rol te
spelen tussenbedrijfsleven,milieuorganisa-
ties enburgerinitiatieven.

MEER BOEREN
De regioAmersfoort, bijvoorbeeld, heeft zich
tendoel gesteld in 2030deCO2-uitstootmet
49%verminderd tehebben.Degemeenten
haddenaltijd alwel eengoede samenwerking,
maardie is nuuitgebreidmet deprovincie
Utrecht, netbeheerder Stedin enhetwater-
schapVallei enVeluwe.Het conceptplan is
inmiddels door alle partijen goedgekeurd en
moet dekomende jarenwordengerealiseerd.

OudLTO-voormanHansHuijbers (‘Ik
noemmezelf liever boer uit deKempen’) ziet
ook elders geslaagdeprojecten. ‘Nual is al bij-
na 50%vandedagzorg verschoven vande stad
naardebuitengebieden.’

Huijbers ziet voldoendemogelijkhedenop
andere terreinende sociale cohesie tussen
stad enommeland terug tebrengen. ‘De vraag
diedaarbij hoort, is: hoekrijgenwe zo snel
mogelijknietminder,maar juistméérboe-
ren: zorgboer, klimaatboer, biodiversiteits-
boer, noemmaar op.’

Verdaas is optimistischover dekans van
slagen. ‘Het is eenpuzzel,maar latenweniet
vergetendatwe al eeuwen laten ziendathet
mogelijk is.Wehebbennueengeneratie
planologendie opgeleid is omhetplatteland
als een soort restruimte te zien. Als je opeen
bepaaldemanier hebt lerenkijken,moet je
het somsweer afleren.De verwevenheid tus-
sen stad enommeland is zo evident.’

LASTIGE BESTUURSLAGEN
Devraagblijftwaaromerweer eenapart plat-
formnodig is. Ligt het nietmeer opdeweg
vanbijvoorbeelddeprovincies omhierinhet
voortouw tenemen?

Huijbers: ‘Ermoet doorzettingsmacht ko-
men.Hoehet er precies uitziet,moetenwebe-
kijken.Maar ermoetwel iets fundamenteels
veranderen.Wehebbennog steedsde crisis-
enherstelwet uit de vorige crisiswaarmee
projectennaar vorengehaaldkunnenworden
door kortere procedures.Daar zoudenwenu
goedgebruik vankunnenmaken.’

RenaissancelidGerard vanSanten, inhet
dagelijks levenbestuurder van een coöpera-
tie, vult aan: ‘Bestuurslagenmakenniet het
verschil,mensenwel. Bovendienmaak jehet
draagvlak groter als deoplossingdoorburgers
wordt gedragen.’

“
‘Voor alle grote
thema’s vannu zie
ik eenhoofdrol
voorhet platteland’
Floris Alkemade
Rijksbouwmeester

“
‘Vijftien jaar terug
dachtenwedat
Nederlandafwas.
Dat is achterhaald’
Co Verdaas
hoogleraar gebiedsontwikkeling
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