


Brabant Ongemonteerd is 

Manifest 2050 gebouwd is. D 

van korte essays inclusief verwijzing 

bronnen, ieder vanuit het eigen standpunt de Brabantse toe

komst belicht. Er is geen bovengeschikt gemeenschappelijk 

standpunt. 1 n de geïndividualiseerde samenleving van vandaag 

schitteren duizenden informatiebronnen als sterren aan de hemel. 

1 edereen heeft gelijk Niemand weet hoe het verder moet. Dus sturen 

in het donker? Nee. Er blijft ons niets anders over dan in te loggen 

op dat hemelse netwerk (G. Komrij: "niet te geloven"). Dat is wat 

voorligt. Tien sterren die hun licht over _Brabant laten stralen, ieder 

met zijn eigen plek aan het firmament , ieder met zijn eigen schaduw 

op aarde. 

De positie van 'Brabant Ongemonteerd' in de reeks van Tien Statements 

van de toekomst - Brabant op Tafel - De Toelichting op het manifest, 

bestaande uit Positie en rol van Brabant Eigen identiteit van Brabant en 

Duurzaamheid in de praktijk en last but not least ' Brabant 

Ongemonteerd' wordt bepaald door het concept van 'de omgekeerde plot'. 

De tien statements zijn de steen in het water, Brabant op Tafel is de eer

ste cirkel, de Toelichting de tweede en Brabant Ongemonteerd de derde en 

wijdste. Elk element is op zichzelf leesbaar als geheel. Voor het totale 

informatiepakket van het Manifest 2050 hebben Hans Broess en Claire 

Grijzen de redactie gevoerd, aan de - alfabetisch gerangschikte - essays van 

de tien auteurs hebben zij echter geen letter veranderd. 

n october 199]. 
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"'IJroeger fiad je, om jezelj· te kunnen plaatsen, genoeg aan je directe omge-

11ing: familie , religie, sociale klasse, 11atio11aliteil, gescfiiedenis, etc. rDat soort 

rndime11taire marfieri11ge11 -bij11a primitief in fi1111 tastbaarfieid- zijn ecfiter als 

zandkastelen bij een spring

tij fi11aal van de kaart 

door de stortvloed 

ormalie rvaa rmee de 

en digitale 

media onze le11c11s fiebbrn 

011erspoeld . '/Vat 11roeger 

rotsuaste fierke1111i11gsp1111te11 

1va ren , fioeRsle11e11 uoor 

Ifileil, 11or111e11 nu 

I jletse 9ege11e11s in 

een ocea a 11 11a 11 011era I om 

ons fiee11 oplicfite11de data , en 

zijn daardoor gerelativeerd 

tot eet1 verzameling loeuallig

fieden. !}[ltfians zo 11oelt fier , en 
111anneer je je 11iet meer k1111l 

orië11terc11 bi1111e11 je eigen bestaan, je le11e11 geen uerfiaal meer fieejt , en jij dus gec11 leven . 

iedereen fiad net zo goed iemand anders Runnen zijn, en nóg t1vee keer op de 11111is filifiJ.en 

op sfiujjle e11 presto!" ('Roel raentz 11G11 den 'Berg, ~Roepnaam Scfioonfieid; Zapdansen, 

JV'RC-J-{andelsblad, 6 juni 199 7 ). 

".J{er tijdperk 11an de grote uertogen -als basis rmn al ons fiandelen- lijkt definitief 11oorbij." (Luuk 

fJ3oelens , <JJe scenario-macfiine, de planoloog rusteloos op zoek naar fiouvast, !Jfrcfiis 1997-6, 

pag 53). 

'"/Velbescfio11111d 111ordt integratie (11an mensen in de samcnleuin_gJ bepaald door de mate waarin 

bepaalde be11olfiingsgroepen participeren in, en zicfi vereenzelvigen met de 111aatscfiappelijke strate

gieën. Op fiet 1110111e11t dat de grote 111aatscfiappelijke strategieéi1 110n rveleer, gebaseerd op 1100111itgang 

en een fio111ogeen mensbeeld, ter disrnssie staan, komt ook die integratie als zodanig ter 

disrnssie te staan , rDe 11raag is niet langer fioe 111e11se11 ofgroepe11 111orde11 opge110111en in fier gefieel, 

maar fioe een sa111e11le11ing enlil kan zien die gebaseerd is op een explosie ua11 uerscfiille11 ". (!}[mold 

'Reijndorp, Zo11er fil'I oog reikt, 011L111erpe11d sturen aan de stad, <Polis, <JJelfi, 1995). 
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Toch zijn er nog steeds groepen in de samenleving te onder

scheiden. Echter niet meer op basis van religie, familie , 

nationaliteit of sociale klasse, zoals we dat vroeger deden, ook 

niet op basic; van inkomen, huishoudenc;amenstelling of leeftijd, 

zoals we dat nu plegen te doen, maar op basic; van tijdbesteding 

en consumptiepatroon. Zijn er clusters van tijdbesteding en 

consumptiepatronen te onderscheiden en kunnen deze clusters 

leefstijlen genoemd worden? 

Als leefstijlen de basis kunnen vormen voor contacten en onderling 

begrip, kunnen leefstijlen ook de basis vormen voor nieuwe woon

omgevingen. 

Dat betekent een interessant perspectief op velerlei fronten: 

• het vergroot de individuele keuzevrijheid van plek om te wonen; 

• het vergroot de mogelijkheden tot zelfontplooiing en verwezenlijking 

van ideeën; waardoor vanzelf ruimtelijke diversiteit ontstaat; 

• er ontstaat meer waardering en begrip wederzijde;; 

• de betrokkenheid bij de eigen woonomgeving wordt vergroot door 

collectieve verantwoordelijkheid voor de leefomgeving (via beheermaat

schappij, vereniging van eigenaren) 

• bij overlast is er een basis om elkaar aan te spreken en er is een basis 

voor vriendschap in de buurt (aanspreekbaarheid); 

• er ontstaat een draagvlak voor voorzieningen die bij zo' n leefstijl passen. 

Universele mens versus leefstijlen 

De Nederlandse ruimtelijke ordening is vanaf het ontstaan, in het begin van 

deze eeuw, gebaseerd op de universele mens en de sturing naar gelijkheid en 

vrijheid van individuen door de woning zo uniform mogelijk te maken. 1 n iedere 

wijk wordt er (nog steeds) naar gestreefd dat er een afspiegeling van de gehele 

Nederlandse samenleving woont (de wijkgedachte). 

De samenleving wordt echter diverser en daarmee neemt de behoefte aan indi

viduele expressie toe. Het gevolg is monotonie in de buitenwijken: we bouwen 

universele huizen aan universele straten voor universele mensen; monofunctioneel, 

een twee-onder-één-kap met garage én grote tuin, de brievenbus niet verder dan lO 

meter van de st raat en een parkeernorm van 1,5. Logisch dus dat het zo op elkaar lijkt! 
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1 ntussen zien we dat mensen de prijsklasse van woningen 

aangrijpen om te zoeken naar de gewenste samenhang, naar 

het begrip en de sociale contacten. Echter de prijsklasse van 

de woning zegt niets over de bewoners. Erger, een dergelijk 

onderscheid werkt sluipenderwijs segregatie in de hand. De eerste 

'gated community' in Nederland is al geopend. Het hanteren van 

de principes van de universele mens kan leiden tot een averechts 

effect. 

Het onderscheid naar leefstijl staat in principe los van inkomen, 

los van leeftijd en los van huishoudensamenstelling. Het gaat 

daarmee segregatie tegen. Segregatie is immers per definitie 

een tweedeling op basis van inkomen. Het onderscheid naar leefstijl 

staat ook los van etnische afkomst; allochtonen kunnen zich tot 

één van de leefstijlen en bijbehorende woonomgeving aangetrokken 

voelen, maar kunnen ook een afzonderlijk te onderscheiden leefstijl 

vormen met bijbehorende kenmerken van de woonomgeving. Indien 

deze groep in voldoende mate participeert in de Nederlandse samen

leving is er geen bezwaar tegen het in één buurt samenwonen. 

Er kunnen juist zeer interessante buurten ontstaan die de sfeer van 

onze verre buitenlandreizen ademen. Het specifieke woonmilieu kan 

een verrijking voor de pluriformiteit van de stad als geheel betekenen. 

Door bestaande voorbeelden uit de Brabantse praktijk te beschrijven aan 

de hand van reclames en tijdsbestedingen worden ze verder gekarakteri

seerd in het schema "Leefstijl & Reclame". De volgende leefstijlen zijn te 

onderscheiden: 

l. De Dorpeling 

2. De Landschapper 

3. De Yup 

4. De Anarchist 

5. De Traditioneel 

6. De Principieel 

7. De Levensgenieter 

8. De Hypermobiel 

9. De Plekgerichte 

10. Op Kamers 

ll. De 1 dealist 

/,".;,.; 
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Er ligt vervolgens een prachtige taak voor de stedebouwer 

/landschapper daadwerkelijk vorm te geven aan leefstijlge

richte woonomgevingen. Het schema "Leefstijl & Woonomgeving" 

geeft hiervan bijbehorende beelden per leefstijl. Uiteraard zijn 

er combinaties van verschillende bij elkaar passende of bij elkaar 

horende leefstijlen in één woonomgeving mogelijk, afhankelijk 

van de omvang van buurt en wijk. 

l. Oe Dorpeling: (Henny & Jacqueline) 

' Ons kent ons', dicht bij open landschap en dicht bij beperkte voor

zieningen, gebouwd voor traditionele gezinnen in een traditionele 

bouwvorm, veel vrijheid in bebouwingsvoorschriften, grote kavels 

met parkeren voor de deur of op eigen terrein, er wordt veel belang 

gehecht aan eigen grond, maar erfafscheidingen zijn nauwelijks 

nodig want de sociale samenhang is groot. Werk vindt evenals de 

sociale contacten plaats in het dorp of eventueel in de dichtst

bijzijnde stad. Oe afstand wordt afgelegd door met een dorpsgenoot 

mee te rijden. Overigens vindt men bereikbaarheid per openbaar vervoer 

toch belangrijk, al wordt er weinig gebruik van gemaakt. Het wordt gezien 

als het contact van het dorp met de wereld. Oe relatie met de stad is 

immers belangrijk voor de ontwikkeling van het dorp. 

Alle leeftijden komen in dit milieu voor, evenals alle inkomensgroepen. Qua 

huishoudenssamenstelling komen vooral de traditionele vormen voor; 

alleenstaanden en tweepersoons-huishoudens komen verhoudingsgewijs 

minder voor. Indien er kinderen komen draagt de vrouw zorg voor de opvoe

ding en stopt met werken (als ze dat al deed) . 1 n deze leefstijl bevinden zich 

veel mensen uit de agrarische sector alsmede uit de middenstand. Ook komen 

er hoog opgeleiden in voor die na en tijdens hun studie het dorp weer opzoeken. 

Ook tijdens de studie blijft men in de weekeinden de plaatselijke verenigingen 

opzoeken. Qua auto komt iedere 'burgerbak' in aanmerking: het economische 

(degelijkheids)-aspect telt sterk voor deze groep ("doe maar gewoon, dan doe je 

al gek genoeg") Oe mobiliteitsbehoefte van de dorpeling is beperkt aangezien de 

sociale contacten zich in datzelfde dorp bevinden. Favoriete activiteiten hebben 

sterk met het dorpse leven te maken. 
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Belangrijkste kenmerk van de ·dorpeling' is de gehechtheid in 

sociaal en ruimtelijk opzicht aan de tamelijke beslotenheid van 

de plek en het sterke gevoel van de continuïteit in generaties 

hiervan! 

2. De Landschapper: (Sjaak & Annie) 

Typische vorm hiervan zijn de villa's die in de jaren vijhig en 

zestig in Brabant in de onontgonnen naaldbossen in het buiten

gebied verschenen. De mensen die hier wonen hebben veelal een 

goed betaalde baan in het zakenleven of bij de overheid en trekken 

zich na gedane arbeid graag terug op hun eigen landgoed in het verre 

buitengebied. De geïsoleerde ligging willen ze graag bewaren, recre

atief medegebruik ziet men niet zitten, wel agrarisch medegebruik. 

De vaak slechte bereikbaarheid van hun percelen, via zandwegen, nemen 

ze graag voor lief. Als de afstand tot de werkplek groter wordt 

nemen ze er graag een tweede woning bij , of verblijven in hotels. 

Contacten worden onderhouden door afspraken binnen het netwerk, 

niet door toevallige ontmoetingen. 

Deze leefstijl komt met name voor bij bemiddelde echtparen van middel

bare en hogere leehijd, al dan niet met gezin. Het type auto dat hierbij 

hoort is altijd van hoge kwaliteit en geschikt voor lange afstanden zoals 

Amerikaanse modellen, Mercedes en BMW. Echt e><centrieke modellen 

kom je niet tegen. Wel heeh ieder lid van het huishouden een eigen auto 

nodig vanwege de grote afstand tot welke voorziening dan ook. Maatregelen 

met betrekking tot duurzaamheid wil men best accepteren, als het past in 

hun geïsoleerde leefwijze. Dat wil zeggen een installatie voor winning van 

grondwater, een windmolen, eigen verwerking van afval , etc. 

Belangrijkste kenmerk van het 'wonen in het landschap' is de rust van de 

omgeving en het eigen landgoed. 

/,".;,.; 
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3. De Yup (Guus en Theo) 

Yuppen wonen bij voorkeur voor iedereen goed zichtbaar in de 

stadscentra. Deze groep is zich sterk bewust van de eigen keuze

vrijheid en ontplooiïng en daarmee uitermate individualistisch 

ingesteld. Als ze een relatie aangaan is dat in de vorm van een 

lat-relatie . Het eigen domein blijft voorbehouden aan henzelf. 

lij kiezen met name voor een bijzondere woonvorm, waarbij 

moderne architectuur belangrijk is, evenals uitzicht of een 

bijzondere locatie. Een tuin is onbelangrijk, zelfs niet gewenst 

(onderhoud kost tijd, die de yup liever aan ontmoetingen of 

cocooning besteedt). Nabijheid van culturele voorzieningen en 

horeca wordt belangrijk geacht. De woning moet gesitueerd zijn 

aan een belangrijke stadsweg en de parkeerplaats dient gegaran

deerd. Eten doet men buiten de deur, op de zaak of in het stads

centrum, waarbij de kwaliteit en exclusiviteit van het etablissement 

hoog wordt aangeslagen. Een keuken in huis is minder belangrijk. 

Sowieso is deze bewoner weinig thuis, maar als ie er is moeten alle 

gemakken in of nabij de woning aanwezig zijn. Dergelijke voorzieningen 

zijn goede restaurants, een wassalon, thuisbezorgservice van een 

supermarkt en een service die de huishouding, het schoonhouden van 

de woning op zich neemt. 

Hoewel in deze groep met name alleenstaande jonge mensen voorkomen 

moeten hierin ook twee persoonshuishoudens worden gezocht en zelfs 

gezinnen met jonge kinderen. Deze groep is niet noodzakelijk rijk, maar de 

meer vermogenden zijn beter in staat hun individuele wensen te vervullen. 

Deze groep is sterk gericht op het inkopen van allerhande diensten en zodoende 

laat men zich ook graag vervoeren. Het inrichten van het eigen leven is zo sterk 

dat het achter de hand houden van een eigen auto wenselijk blijft. De auto is 

nieuw en meestal een opvallend exemplaar, zoals een cabriolet. 

Sommigen kiezen voor wonen buiten het centrum omdat daar eveneens 

specifieke locaties voorhanden zijn, bijvoorbeeld met riant uitzicht over de 

stad, de bossen of iets dergelijks. De groep is bovendien erg gevoelig voor 

trends en mobiel voor wat betreft verhuizen. De yup woont het liefst op een 

goed zichtbare (hij/zij laat zich graag zien) plek. 
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4. De Anarchist (Hennie en Frank) 

Deze leefstijl vindt men onder vrijgevochten types, die net als de 

yuppen een sterke behoehe hebben hun leven in te richten zoals 

ze zelf willen. Ze kiezen een plek op basis van de vrijheid die ze 

daar hebben om zich te ontplooien. Dat kan een plek zijn in de 

binnenstad, waar de woning groot genoeg is voor bewoning zoals 

zij dat geschikt achten en waar de anonimiteit of tolerantie groot 

genoeg is voor hun leefstijl. Het kan ook een plek zijn in de 

periferie, waar de regels minder strikt worden toegepast en er 

vooral met betrekking tot bebouwing veel meer mogelijkheden zijn. 

1 n architectuur zijn deze mensen veelal niet geïnteresseerd, maar 

soms kunnen hun wensen worden gecombineerd met een goede 

vorm. 1 ndien een plek voorhanden is waar meerdere van deze 'vrije 

jongens' bij elkaar kunnen zitten zou dat de voorkeur genieten. Er kan 

dan direct een belangengroep worden opgericht die de nabije omgeving 

inricht en allerhande zaken voor de leden regelt. Zoiets kan zijn: 

collectief autobezit, een gezamenlijk te gebruiken werkplaats , een 

gezamenlijk te regelen kinderopvang, etc. Ze zijn in tegenstelling tot 

de yuppen niet gevoelig voor trends en ze hoeven hun vrijheid niet zo 

nodig aan iedereen te laten zien. Hun tolerantie is groot naar alles wat 

vrijgevochten is. Ze kunnen veel van elkaar hebben, de gemeenschap

pelijke vijand is meestal de overheid. 

Qua keuze van auto staat de praktische bruikbaarheid voorop, oude 

stationcars doen het goed in deze groep, evenals bestelauto's. Qua inkomen 

en leehijd komt de hele range voor binnen deze leefstijl. 

Varianten van deze leefstijl zijn vooral te vinden in specifieke maatschap

pelijke voorkeuren, zoals een sterke gerichtheid op het milieu met bio

dynamisch geteelde producten, wind-energie etc, sterke sociale vrijheden, 

zoals woongroepen, maar ook branchegerichte groepen, zoals autoslopers of 

kunstenaars. 

Belangrijkste kenmerk van de anarchisten is het zich niets van anderen aan

trekken. 

rr1 r· /i , , /1 
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5. De Traditioneel (Edwin & Marleen) 

Het opvoeden van kinderen, in de zomer met de caravan erop 

uit, het onderhouden van de tuin en op zaterdag een hele 

vracht boodschappen halen bij Albert Heijn, de bezigheden van 

de traditioneel. ' Netjes' is een belangrijk woord, evenals 'wat 

zullen anderen wel van mij denken'. Traditionelen zijn minder 

gericht op voorzieningen in de nabijheid. Het is het meer tradi-

tionele gezin dat ook in het dorpse milieu zou kunnen wonen als 

het een sterke locale binding op prijs zou stellen. Thans bevinden 

traditionelen zich het liefst in de suburbane woonomgeving. Het 

traditionele gezin is sterk gericht op de auto als vervoermiddel en 

kiest daarom voor een met de auto bereikbare plek. Het liefst heeft 

men de auto recht voor de deur (desnoods in de voortuin); er wordt 

immers ook status aan ontleend. Daarom is de traditioneel 

dolgelukkig in een twee-onder-één-kapwoning in een vooral veilige 

monofunctionele woonbuurt. Met anderen wil hij niets te maken heb

ben, en anderen hebben bij hem ook niets te zoeken. We zien dan ook 

direct een schutting om het perceel verschijnen en soms zelfs rolluiken 

voor alle ramen en deuren. 1 n de huidige marktonderzoeken komt deze 

groep goed aan z'n trekken. 

Meestal wil de buurt niets weten van ouder wordende kinderen/tieners. 

Die veroorzaken overlast en verstoren de rust. Doordat de buurten tamelijk 

grote groengebieden in de directe omgeving hebben vindt die groep vaak wel 

z'n weg. Qua inkomensklasse komt in deze buurt iedere inkomensgroep voor. 

Veel etnische variatie komt niet voor; men voedt de kinderen graag op in het 

eigen beschermd milieu. Door diverse van deze buurten te koppelen ontstaat 

voldoende basis voor een school, waarop kinderen van diverse komaf een plek 

vinden. 

Het belangrijkste kenmerk van de traditioneel is het opvoeden van kinderen als 

grootste levensideaal. 

6. De Principieel (Ger & Annemiek) 

Voedt z'n kinderen graag op met idealen. Het betreft ouders die zelf actief waren 

in het studentenverzet of op de barricaden stonden voor de kraakbeweging. 



v:, t' f ' /.) / //. / f ' /I t' / .) 

,, r r• /' h r- / /1 / I'' " ", , , 

Aangezien beide ouders een academische graad hebben, 

werken ze allebei , maar doen wel alle moeite voor een deel 

tijdbaan. Deze ouders staan met één been midden in de 

consumptiemaatschappij en met één been hangen ze nog 

steeds hun idealen aan. 1 n dit spanningsveld speelt hun hele 

leven zich af, waardoor ze steeds heel gevoelig blijken voor 

overheidsmaatregelen ten gunste van een duurzamere samen

leving. Ze gaan hierin niet zo ver als sommige anarchisten, die 

lak hebben aan overheidsregels. Ze gebruiken dus wel de fiets, 

maar houden de auto aan voor als het regent. 

Zij kiezen voor de opvoeding van de kinderen wel een suburbaan 

woonmilieu, omdat zich daar de meest "kindveilige" woonomgevingen 

bevinden, er ruimte is voor een tuin en er veel groen voorhanden is. 

Ze zijn in voor ideeën die een duurzame samenleving helpen vormen, 

als het niet teveel moeite kost. Ze gebruiken Ecover afwasmiddel, 

hebben principieel geen afwasmachine, laten een zonneboiler instal

leren, maar hebben wel één of twee auto's. Ze zijn sterk voorstander 

van autoluwe straten waarop kinderen kunnen spelen en zijn graag 

bereid de auto wat verder weg te parkeren of eventueel zelfs te delen. 

Ze vinden bereikbaarheid van hun woning met het openbaar vervoer 

belangrijk, kiezen zelfs als het even kan voor een rustige stadswijk 

vlakbij het centrum. 

Qua inkomensklasse treffen we in deze groep een brede range aan, van werk

loos tot goed betaalde banen. Het type auto dat je hier aantre~ is volstrekt 

onbelangrijk Het woningtype kan stedelijk zijn, maar er is tenminste een 

redelijke tuin voorhanden. Qua huishoudenssamenstelling tref je in deze cate

gorie ook twee-persoonshuishoudens aan, die meestal van plan zijn kinderen te 

nemen. 

Het belangrijkste kenmerk van deze groep is het combineren van idealen over 

een betere wereld met het opvoeden van kinderen. 

", r• /1 I'' /1 
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7. De Levensgenieter 

la Sport: Peter & Renate, 

7b Kunst & Cultuur: Jan & Nelly, 

7c Consumptie: Annemiek & Yves. 

Tref je aan in alle leeftijdscategorieën. Typerend is de sterke 

gerichtheid op alle vormen van vertier en vermaak die de maat

schappij vooral buitenshuis aan weet te bieden. Afhankelijk van 

het soort vertier kan een onderverdeling binnen deze categorie 

worden gemaakt. Er zijn sterk op kunst en cultuur gerichte mensen, 

sterk op sportbeoefening gerichte mensen en sterk op consumptie 

en vermaak in z'n algemeenheid gerichte mensen. In al deze gevallen 

is de positie van de woning in het leven van deze groep beperkt. 

Derhalve mag de woning klein zijn, eventueel gestapeld of gebouwd 

in hoge dichtheid. Een tuin hoeft niet groter te zijn dan een plek om 

buiten te kunnen barbecuen. Het grootste belang is de gerichtheid 

op de activiteit en men wil dat ook graag in de nabijheid. Als wonen 

in de nabijheid van de activiteiten niet mogelijk is, wordt een goede 

bereikbaarheid sterk op prijs gesteld. Veel activiteiten vergen een 

groot ruimtebeslag en dus moet men vaak grote afstanden afleggen 

om ze te kunnen beoefenen. Dit heeft men er graag voor over. 

De afstanden worden meestal per auto afgelegd aangezien dit vervoer

middel de grootste flexibiliteit biedt en allerlei materialen, nodig voor de 

beoefening van de activiteit, gemakkelijk kunnen worden meegenomen. 

De levensgenieter stelt weinig belang in een type auto. Belangrijker is de 

mogelijkheid tot gebruik ervan. Derhalve hebben kleinere goedkopere en 

gemakkelijk bruikbare types de voorkeur. 

De levensgenieter is niet principieel, hij heeft weinig over voor het milieu en 

ook financiële prikkels vanuit de overheid om z'n gedrag aan te passen deren 

'm weinig. De levensgenieter komt veel in twee-persoonshuishoudens voor, ook 

alleen en ook vaak met kinderen, maar dan wel op latere leeftijd: er moet eerst 

genoten worden. Levensgenieters vindt je ook veel bij echtparen, die zich eerst 

hebben gestort op de opvoeding en waarbij de kinderen inmiddels het huis uit zijn. 

Afhankelijk van het type activiteiten die favori et zijn is ook de woonomgeving in 

t e delen. Kunst en cultuur minnende levensgeniet ers zijn te vinden in een stedelijk 

mi lieu. Ze kiezen voor een goede bereikbaarheid van dergelijke voorzieningen 
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(eventueel met O.V.), maar wonen ook graag nabij groen en het 

buitengebied. De sportminnende levensgenieter woont bij 

sportcentra of aan de rand van de stad. Bereikbaarheid van de 

voorzieningen in de binnenstad is daarbij ook belangrijk. De con

sumptiegerichte levensgenieter is sterker op de auto gericht 

omdat het soort activiteiten die hij/zij graag bedrijh zich veel 

bevinden op op auto's toegesneden plekken, zoals IKEA's, meubel

boulevards en McDrives. Er zijn ook levensgenieters die hun 

gerichtheid op activiteiten buiten de deur combineren met een 

meer materialistische inslag. Zij stellen meer belang in kwalitatief 

goede woningen en goede locaties. 

8. De Hypermobielen (Willem) 

Is evenals de anarchist uitermate individualistisch ingesteld. Waar 

deze groep het meeste belang in stelt is haar mobiliteit. Ze zijn 

vergelijkbaar met de rondreizende minstreel of kunstenaar uit de 

middeleeuwen. Het reizen, het op meerdere plaatsen verblijven en de 

ongebondenheid is de charme van hun bestaan. Ze kunnen derhalve 

overal werken; carrière is niet belangrijk. Ze stellen extreem lage 

eisen aan de woning; in wezen is het niet meer dan een postbus en een 

opslagplaats voor wat kleding en persoonlijke bezittingen. Een tele

foonaansluiting is met de intrede van het mobiele telefoonverkeer niet 

meer nodig, maar vaak houden ze een antwoordapparaat aan dat vertelt 

dat ze weer niet thuis zijn. Zelf bereikbaar zijn is meestal niet zo belangrijk. 

Ook in relaties binden ze zich liefst niet, of niet te lang. Een kleine kring 

insiders, verspreid over een zeer groot gebied, vormen hun netwerk, maar ook 

deze mensen zijn nooit volledig op de hoogte van het doen en laten van de 

hypermobielen. 

Deze mensen wonen nu en dan bij anderen of in hotels als ze dat kunnen 

betalen, maar liefst hebben ze her en der een goedkoop privé onderkomen. 

Een woonwagen of woonboot zou, mits goedkoop, de voorkeur genieten. De 

woonomgeving, voorzover daar sprake van kan zijn, ligt bij voorkeur in het 

centrum. Locaties waar ze anderen kunnen ontmoeten zijn uitermate belangrijk. 

Ondanks hun grote mobiliteit stellen ze ontmoetingsplaatsen in de nabijheid 

van hun verblijfplaatsen wel degelijk sterk op prijs. 

rr' r• /I r /I 
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De hypermobielen verplaatsen zich niet uits luitend per auto, 

hoewel dit vervoermiddel wel het beste aan hun wensen 

voldoet. Zoals ze in gezelschap graag worden gezien met 

verschillende partners, worden ze ook graag gezien in 

verschillende vervoermiddelen. Lease-auto's doen het goed in 

deze categorie, die zo mogelijk in het arbeidscontract worden 

bedongen. Binding vermijden ze zo sterk dat ze wel permanent 

op de vlucht lijken voor hun identiteit. De charme van dit 

bestaan is tegelijk zo sterk dat ze dit een heel leven kunnen 

volhouden. Dat blijkt ook uit hun kleding, die vooral geen identiteit 

dient uit te stralen. 1 n deze categorie bevinden zich vrijwel 

uitsluitend alleenstaanden en soms twee-persoons'huishoudens '. 

A 11 e inkomenscategorieën komen voor. 

Het belangrijkste kenmerk van deze groep is hun absolute mobiliteit 

als manier van leven. 

9. De Plekgerichte (Meina & Fons) 

1 deal is ten, vrijbuiters en kunstenaars: Deze leefstijl is een verzamel

groep, aangezien ze qua ruimtelijke oriëntatie altijd voor iets uitermate 

bijzonders kiezen en qua overige aspecten vaak weinig overeenkomst 

vertonen. De leefstijl kenmerkt zich door één bewuste keuze voor een 

plek met karakter, ook al is die vrijwel onbereikbaar, onbewoonbaar, of 

onleefbaar. Zij leven daarin alleen of met hun gezin. De locatie kan een 

oud pand in de binnenstad zijn, het kan een hutje op de hei zijn , een woon

boot, een kraakpand, een oude ongebruikte fabriekshal die voor wonen 

geschikt wordt gemaakt. 1 n alle gevallen blijven de kosten beperkt, omdat 

deze groep niet zoveel wil besteden, met uitzondering van enkel e vrije 

beroepen die een pioniers functie vervullen in het opknappen van 

bijzondere woningen. Er zijn geen kenmerken te geven over een auto, die al 

dan niet voor de deur moet kunnen staan, of de nabijheid van bepaalde 

voorzieningen. 

Pl ekgerichten zijn bereid alle problemen onder ogen t e zien en op te lossen 

omdat ze de locatie zelf zo bijzonder vinden. Deze mensen hebben doorgaans een 

hoge graad van opleidi ng en een romant ische inslag. Ze lijken nog het meest op de 

anarchisten, met dit verschil dat ze alles ondergeschikt maken aan de locatie, 
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terwijl de anarchist alles ondergeschikt maakt aan z' n 

vrijheidsidee. 

Belangrijkste kenmerk van deze groep is dat alles onder

geschikt gemaakt wordt aan de plek om te wonen. 

10. Op Kamers (Paul) 

Deze groep omvat lang niet alleen studenten. De groep omvat 

ook woongroepen voor ouderen. Het zijn altijd mensen met een 

minimum aan privé woonruimtebehoefte. Het sociale aspect van 

met elkaar wonen wordt als het belangrijkst gezien en daarom is 

een woningtype met vele gezamenlijke ruimten noodzakelijk. Het 

zijn mensen met een beperkt inkomen voor wie de nabijheid van 

stedelijke voorzieningen belangrijk is. De samenlevingsvorm is vrij-

wel altijd alleenstaand of een lat-relatie. De locatie dient altijd een 

grote mate van anonimiteit te hebben in de zin van privacy ten 

opzichte van de omgeving. De parkeerbehoefte is laag, de behoefte 

aan een tuin voor eigen gebruik eveneens. Een groene omgeving, een 

park of een buitenplaatsje is voldoende. De mobiliteitsbehoefte van de 

groep is doorgaans groot door de vele losse verbanden, maar wordt 

vrijwel uitsluitend opgelost door middel van openbaar vervoer. Het 

duurzame karakter van de woonvorm komt tot uiting in het delen van 

allerhande voorzieningen. De reden hiervoor is de prijs, maar een door

vertaling naar het gunstige milieu-effect is simpel gemaakt. 

Soms vertonen woongroepen een sterke sociale samenhang, maar meestal 

is het verband losser. Juist dat losse onderlinge verband in combinatie 

met de samenlevingsvorm waarbij je veel met elkaar te maken hebt is 

aantrekkelijk. Het vormt enerzijds een perfecte vertaling van de individu

alisering van de samenleving en anderzijds vangt het de nadelen daarvan op 

door het sociale verband waarin kleine groepjes samenwonen. 

Een dergelijke samenlevingsvorm kan tevens interessant zijn voor anderen dan 

alleenstaanden, bijvoorbeeld voor gezinnen. 1 n die situatie worden hogere eisen 

gesteld aan de woonomgeving. Het woningtype vereist aanpassingen in de zin van 

privacy- mogelijkheden en afscherming. Het idee om met meer mensen samen te 

wonen leidt tot minder consumptie en is als zodanig een duurzame bijdrage aan de 
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samenleving. Het biedt in zichzelf al tal van mogelijkheden 

tot het delen van voorzieningen zoals een auto , het opvangen 

van kinderen en het ondervangen van de individualistische 

houding van de samenleving. Het biedt mogelijkheden om deze 

samenlevingsvorm in te zetten voor het huisvesten van enkele 

generaties (de familie als hoeksteen), waarbij opvang en 

verzorging van ouderen door de kinderen in familieverband 

wordt opgelost. In ons omringende landen als Denemarken, 

Spanje is deze leefstijl c .q. samen-levingsvorm de hoeksteen van 

het wonen. De maatschappelijke structuur in Nederland is er niet 

meer op gericht; de woonvorm wordt als onvolwaardig aangemerkt! 

Deze leefstijl is eerder een samenlevingsvorm die te combineren is 

met andere genoemde leefstijlen, bijvoorbeeld met de hypermobielen 

of met de idealisten. Deze leefstijl past uitstekend in grotere gebouwen 

in een binnenstadsmilieu, maar kan ook in paviljoens in een buiten-

wijk een plek vinden. 

Het belangrijkste kenmerk van de' op kamers' is de sociale inslag en het 

belang dat eraan wordt gehecht om alleen en toch samen te wonen. 

ll. De 1 dealist (Ad, André) 

De idealisten worden voornamelijk gekenmerkt doordat ze een beeld hebben 

van hoe de ideale samenleving er uit ziet. Voor de idealisten blijft het niet 

bij het beeld, maar zij trekken ook de consequenties voor de inrichting van 

hun leven. Uiteraard heeft dat consequenties voor de wijze waarop ze 

wonen. Idealisten kunnen behoren tot de groep 'op kamers' , maar kunnen 

ook in woongroepen leven waarbij het sociale een verplicht onderdeel is. 

Anno 1997 komt deze groep nog maar beperkt voor, maar eind jaren zestig 

en jaren zeventig bestonden er vele. De nu nog bestaande ' idealisten' tref je 

aan in alle inkomensgroepen, zijn altijd hoog geschoold of hebben vanwege te 

hoge idealen hun opleiding nooit afgemaakt. 

1 deal is ten hebben meestal geen eigen auto, zijn doorgaans als onderzoeker of 

wetenschapper verbonden aan een univers iteit, zetten z ich act ief in voor actie

groepen die hun ideaa l ondersteunen, geloven in de vrije liefd e of doen aan 
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partnerruil, voeden hun kinderen uitermate progressief op 

of kennen het duo-ouderschap, etc. 

Ze wonen in een kraakpand en als dat niet beschikbaar is 

wonen ze tenminste in de binnenstad in een oude woning of 

bedrijfspand. 1 n Kopenhagen hebben de idealisten een eigen 

stad/staat: Christiania. Voor de idealisten is de vrijplaats voor 

hun denken en handelen belangrijker dan de eigenschappen van 

de woning zelf. Dergelijke woonomgevingen bestaan nauwelijks 

in Nederland. Ze zijn te vinden in gebieden waar het gezag zich 

van af heeft getrokken, bijvoorbeeld verlaten fabrieksterreinen 

of kraakpanden (waar ook anarchisten kunnen worden gevonden). 

Een dergelijke woonomgeving zou echter ook gebouwd/ontwikkeld 

kunnen worden. Er zijn echter ook meer aangepaste idealisten 

te vinden. 

Het belangrijkste kenmerk van de idealisten is het zich onder

scheiden van anderen door het hebben van een beeld van een ideale 

samenleving. 

Ivo Bastiaansen 
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Essay over de ecologische 
modernisering van de regio 

Sinds de eerste zomerdag van 1995 dis cussiëren we in Brabant 

over de duurzame toekomst. Het is een he~ig , gepassioneerd 

debat, dat behalve opwinding, plezier en perspectief ook kritiek 

en weerstand oproept. En dat is niet zo vreemd, want we hebben 

de wereld wel wat op z' n kop gezet toen we in de business-loun

ges van de Brabantse voetbalstadions, in Kasteel Maurick, in een 

theater, in de KMA en op andere min of meer exotische locaties 

praatten over die andere toekomst. 

1 n "Een schitterend vergezicht" heb ik erover verteld. Niet een toe

komst van corridors, luchthavens, vrachtverkeer, files, luchtvervui

ling, overconsumptie, afvalproductie en totale urbanisatie, maar een 

andere, groenere wereld, waar meer ruimte, meer natuur en meer werk 

samengaan met een betere 

kwaliteit van het bestaan. 

Hoe dat valt te berei

ken hebben wij van 

1 MSA beschreven 

met een s oort 

catalogus van 21 

plannen of innovaties 

e 2le eeuw, op 

itwa 1. :::~:-
komstige breuklijnen met 

wat de moderniteit is gaan 

heten. 
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Iedere toekomst ligt in Utopia, dat letterlijk Nergensland 

betekent. Het is per definitie onbereikbaar. Het utopisme kan 

alleen een streven zijn, naar een haven die nooit wordt aan

gedaan, een hemel die niet op aarde kan neerdalen. Utopia is 

het fata morgana van de Hof van Eden, die wij smachtend van 

dorst in de trillende hitte boven de woestijn van het bestaan 

menen te ontwaren. Als we ernaar reiken is de Hof verdwenen. 

Utopia is het land van de belofte, waar (geen kennis van) goed en 

kwaad bestaat en waar alle lijden is uitgebannen. De menselijke 

conditie wordt echter bepaald door het lijden, door het besef van 

pijn en daardoor pas het besef van verlossing en geluk. Kennis kan 

niet bestaan in het paradijs; de daar groeiende verboden vrucht 

bevat het elixer van de werkelijkheid - en die ligt buiten de para-

dijspoort. Utopia is dus derhalve onbestaanbaar. 

Eenmaal verdreven, en daarmee buiten de poort, staat de mens een 

eindje verderop verlangend te turen naar de grazige weiden achter 

het paradijshek. En hij fantaseert, schept mythes, schrijft literatuur 

en creëert religies, met het utopisme als bewust, maar vaker nog als 

onvermoed thema. 

Het technologische utopisme heet tegenwoordig de Vooruitgang, zoals 

het economische utopisme Groei wordt genoemd. Religieuze utopische 

werelden bestaan aan de andere kant van ons menszijn en heten Hemel 

of Nieuw Jeruzalem of 1 nis Vitrin, het glazen godeneiland van de oude 

Kelten. Het marxistische utopisme bestond ooit uit een seculiere traves-

tie van het christendom, waarbij de uitverkorenen ten slotte ook verlost 

worden, aan het eind van al hun offers, met de vestiging van het arbeiders

paradijs. 

Het is goed dat de mens dromen koestert. Het is zelfs wenselijk als hij de 

weg zoekt naar de zomerweide, waar de beek ruist en de bloemenpracht oog

verblindend is. Het is voortreffelijk dat we wetenschap en techniek inzetten 

voor de "verlichting der menselijke s taat", zoals een der grondleggers van de 

Verlichting, Francis Bacon, ooit s chreef. Maar, er is een keerzijde. 

Wa nt wat gebeurt er a ls we in onze zoekt ocht naar Nergensland niet a lleen 

nooit aankomen maa r, om gekeerd, st eeds verder van ons doe l geraken? Als we 



elkaar wijsmaken dat we op koers zijn, terwijl we in werke

lijkheid in de mist dwalen? Als we waarden en doeleinden 

niet meer goed verwoorden of uitdrukken in betekenisloze 

cijfers? Als we pseudo-religies aanhangen zonder dat te 

beseffen? Kennis uitsluiten die ons niet bevalt? 

Schijnbaar objectieve utopia's zijn overal om ons heen - in de 

politiek van alledag, in de economie, in het bedrijfsleven, in de 

wetenschap. Opgeteld noemen we ze de vooruitgang. En ik denk 

dat juist die vorm van vooruitgang allang niet meer bestaat. 

1 n 1947 verscheen er een visionair toekomstmanifest voor 

Brabant, geschreven o.a. door Bisschop Bekkers en Jan de Quay. Zij 

voorzagen dat het oude land zou verdwijnen, omdat het industriële 

tijdperk ten slotte ook dit laatste stukje romantisch platteland zou 

binnentreden. Wat zij niet in het oog hadden was de definitieve ont

kerkelijking. Nog altijd meenden zij dat de kerk een grote rol zou blijven 

spelen, ook in de komende tijd van de ontluikende consumptiemaat

schappij. Maar voor het overige zagen zij in hun vizier het ·Brabant 

zoals wij dat vandaag kennen. Welvarend, urbaan, industrieel, en vol. 

Voor diegenen die menen dat de toekomst onvermijdelijk zal moeten 

bestaan uit het kwadraat van het heden zijn duurzaamheidsdebatten 

niet bestemd. Oie toekomst is immers niet zo moeilijk te bedenken. Met 

de zo gewenste traditionele economische groei van drie procent per jaar 

verdubbelt zich alles in precies 23,5 jaar. Het is duidelijk wat dat zal bete

kenen: twee keer zoveel van alles. 1 nkomen. Auto's. Wegen. Huizen. 

Bedrijven. Varkens. En bijgevolg ook twee keer zoveel lawaai. Fi les. 

Waterverbruik. Mest. Stank. Smog. Stress. En de helft van het nu nog aan

wezige landschap. Bossen. Heide. Beken. Stilte. Duisternis. Hoewel dat alles 

nauwelijks nog te halveren valt. 

Oe paradox van de vooruitgang werd 5000 jaar geleden al opgeschreven in de 

metafoor van de toren van Babel. Oe trotse Babyloniërs voelden zich zo sterk 

en verheven dat zij het plan opvatten om God te bezoeken op zijn troon en daar

toe een toren te bouwen die hoog genoeg zou zijn om tot in de hemel te reiken. 

Op de s childerijen van Pieter Bruegel zien we het resultaat van deze ambitie. 

Een grandioze constructie torent de wolken in , een serpentineweg slingert erom-
23 
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heen, aan de voet een haven waar schepen met voorraden af 

en aan varen, het geheel zinderend van bouwactiviteiten. 

Na een eeuw bouwen kost het echter zo veel energie en grond

stoffen om de onvoltooide toren te onderhouden dat er niets 

meer over is om het enorme gevaarte af te maken. Tot in de 

wijde omtrek zijn de grondstofreserves bijna uitgeput, en op de 

lange reis naar boven worden de volle ezelwagens en ossekarren 

ten slotte alleen nog gebruikt voor alle noden onderweg. 

Beneden bij de oprit zitten echter nog steeds wat economen in 

een kantoortje alle voorbijgaande goederen te tellen en op hun 

telraam bij te schrijven als economische groei. Dat de toren al 

afbrokkelt ontgaat hen vooralsnog. Op een dag dringt echter een 

vreemd besef tot de Babyloniërs door: ze zullen nooit de hemel 

bereiken om God op zijn troon de hand te schudden, ondanks alle 

economische en technische bouwactiviteiten. Dit besef is zo duize-

lingwekkend en ingewikkeld dat de spraakverwarring uitbreekt, een 

metafoor voor het totale onbegrip. 

Hoe meet je nu of deze boodschap ook opgaat voor de regio van de 

moderne tijd? Uiteindelijk draait alles om de vraag of we er wel of niet 

beter van worden. Stijgt de welvaart of niet? 

1 n het moderne technologische vooruitgangsmodel bestaat de wel 

vaartsgroei vooral uit de optelsom van alle activiteiten waarbij geld 

wordt uitgewisseld, gemeten in het aldus ontstane nationaal inkomen 

ofwel het Bruto Nationaal Product, BNP. Als het BNP groeit, dan groeit de 

welvaart, zo luidt de politieke interpretatie van deze generieke geldruil. En 

daarmee is de kous af. De onvermijdelijke kosten van deze soort economi

sche groei worden ofwel genegeerd ofwel tot de "externaliteiten" gerekend 

ofwel afgewenteld op anderen, zoals de derde wereld of de toekomst. 

De moderne torenbouwers houden rigide vast aan de illusie van de voort-

gaande bouw naar boven, zonder alle nieuwe kennis over de onmogelijkheid 

ervan te willen begrijpen. 

Economie gaat om toegevoegde waarde - en die is er niet als je roofbouw op je 

voorraden pleegt, ondanks het statistische gebruik om die rekenfout wel te 

maken. Het natuurlijke hoofdsysteem bezit de eigenschap van de onvervang

baarheid en de onomkeerbaarheid. Als het watersysteem is vernield komt het 

niet meer terug. Ook uitgeroeide planten- en diersoorten zijn nog nooit met 



behulp van enige inkomensgroei weer teruggewonnen. 

Je kunt auto'c; en fabrieken veel schoner maken, maar op een 

dag haalt het energie- en milieugebruik van de groei die 

c;choonmaakwinc;t weer in. Hetzelfde gebeurt met alle andere 

technologie. Ook de veelgeroemde dematerialic;ering c;tuit op 

grenzen. Je kunt niet virtueel of digitaal vliegen, reizen of eten. 

De maximale dematerialic;eringc;potentie ic; ongeveer tien tot 

twaalf procent van het huidige volume, maar die winc;t gaat in 

niet meer dan twaalf jaar weer verloren bij een produktiegroei 

van drie procent per jaar. En dan het belangrijkste: bij alle groei

wenc;en van x procent per jaar moet de vraag gesteld worden van 

het waarom en het hoe. Wat willen we eigenlijk met elkaar? 

Economische groei ic; er alleen ale; het resultaat bestaat uit een 

verbetering van de kwaliteit van de samenleving. Met behulp van 

indicatoren zoals die nu naac;t het BNP worden ontwikkeld lukt het 

langzamerhand om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van de 

groei . De zogenaamde 1 ndex voor Duurzame Economische Welvaart ic; 

voor inmiddels elf, voornamelijk wec;terc;e landen opgemaakt - en 

onveranderlijk komt een variant op de wet van de afnemende meerop

brengst te voorschijn. De reële welvaart, gemeten in inkomen, werkge

legenheid, gezondheid, onderwijs, natuur, vrije tijd, enz. neemt c;indc; een 

aantal jaren niet meer toe maar af. De transen van de Babylonische eco

nomie komen brokkelend naar beneden. 

Ale; het waar ic; dat de welvaart achteruitgaat terwijl de productie groeit, 

dan kondigt zich in deze 1 ndex de voorbode aan van de fyc;ieke grenzen van 

de groei. 

1 n de regio betekent dat het volgende. Dat menc;en moeten wonen, werken 

en ontspannen ic; buiten kijf. Na 2015 à 2020 neemt de bevolkingsgroei in 

Nederland af, om in 2050 te c;tabilic;eren op circa 15 miljoen, met wellicht 

daarna nog een teruggang. De enige onvoorspelbare demografische factor ic; 

de immigratie ofwel de toename van de allochtone bevolking. In sommige c;cena

rio'c; zal de groei van deze bevolkingsgroep de teruggang van de autochtone 

bevolking meer dan compenseren. Bij c;tabilic;atie echter ic; de huidige woning

voorraad al voldoende om in toekomstige behoeften te voorzien. Dat betekent 

niet dat we verder nietc; meer hoeven te doen en de wereld op zijn beloop kunnen 

laten. Wonen, werken en recreëren zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Een 
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echt welvarende toekomc:.t zal er dan ook bec:.lic:.t andere:. 

uitzien dan de wereld die we vandaag kennen. 

Om die toekomc:.t te begrijpen en te ontwerpen, zoalc:. Bekkerc:. 

en De Quay dat in 1947 deden, moeten we de zogenaamde 

dic:.continuïteiten herhalen, die trendc:. en ontwikkelingen die de 

toekomc:.t andere:. zullen maken dan de moderne tijd one:. voor

houdt. 

Dat het klimaat verandert ic:. zeker. lnc:.tabiliteiten zijn het gevolg: 

hitte, droogte en extreme kou, afgewic:.c:.eld met lange perioden 

van regen, extreem harde wind en hoge waterc:.tanden. Sommige 

voorc:.pellingen zeggen dat de warme golfc:.troom van richting zal 

veranderen, en dan ontc:.taat hier een zeer guur klimaat, zoalc:. in 

noordelijk Noorwegen. Tegelijkertijd zullen de gletc:.jerc:. verder c:.mel-

ten, en in mei 1997 hee~ het voor het eerc:.t in de gec:.chiedenic:. 

geregend op de Noordpool. 

Dat energieprijzen nu te laag zijn en omhoog zullen gaan lijkt even

eenc:. wel zeker. Goedkope energie creëert abc:.urde tranc:.portlijnen, 

maakt een economie lui en fruc:.treert de overgang naar de onvermijde

lijke duurzame-energietechnologie. 

Dat het uitc:.terven van planten- en dierc:.oorten behalve een ethic:.ch 

probleem bovenal een ric:.ico ic:. voor de volkc:.gezondheid, begint lang

zamerhand tot de menc:.heid door te dringen. Monoculturen van miljoenen 

varkenc:. leiden tot ziekte en verderf. Monoculturen van eenzijdige land

bouwgewac:.c:.en leiden tot plagen. Monoculturen van rechtgetrokken 

waterwegen en mathematic:.che landc:.chappen leiden tot het verdwijnen van 

ecologic:.che bufferc:., zodat, alweer, de onderwereld van de natuur zijn kanc:.en 

krijgt. Bacteriën, viruc:.c:.en, inc:.ectenplagen. Voedc:.eltekort en ziekte. 

Wie een ecologic:.che toekomc:.t c:.chept, c:.telt zich teweer tegen de overval 

door die onderwereld, maar dat niet alleen. 1 n die toekomc:.t ic:. er meer werk, 

minder c:.trec:.c:. en meer welvaart, in de goede betekenic:. van het woord. 

En duc:. moet Brabant er andere:. gaan uit zien. Laten we beginnen met het landc:.c hap. 



Het water is inmiddels weer schoon, maar het diverse land

schap is verdwenen. Re-ecologisering daarvan moet en kan, 

betekent niet een nostalgische terugkeer naar de goede tijden 

van weleer, maar precies het tegendeel: wat toen toevallig en 

historisch bepaald was, is vandaag het resultaat van diepe 

inzichten in de functie en betekenis van het ecosysteem en de 

diversiteit daarvan. Onze kennis is gegroeid, nu nog de praktijk. 

We zullen verder gaan dan de kwaliteit die we in de jaren vijhig 

hebben ingeruild voor de modernisering. Ecologische modernise

ring is vele hoogwaardige stappen verder vooruit. 

Het landschap zal moeten bestaan uit grote ecologische waterrij-

ke gordels met uiterwaarden, vennen en moerasbos, zoals we dat 

hier en daar in de Campina nog aantreffen. Het verschil is de hoge-

re waterstand en de neo-meanderende beek. De oude kanalen krij

gen zachte oevers en worden aan alle kanten uitgegraven met grind-

en zandgaten, die zullen uitgroeien tot waterwild-, natuur- en recre

atiegebieden. Bij de uitmonding in de grote rivieren van zowel beek als 

kanaal ontstaat een delta. De marginale landbouwgronden worden 

teruggegeven aan de natuur - voor het eerst s inds twee eeuwen gaan 

we niet alleen de heide ontginnen of, in een gunstig geval, herstellen, 

maar nieuwe scheppen. Het streven moet zijn 20.000 hectare nieuw 

natuurgebied in 20 jaar. Minstens. 

En de landbouw dan? Hoe je het ook keert of wendt, de intensieve 

varkenshouderij is geen lang leven beschoren. Het is politiek taboe om de 

getroffen varkensboeren de wacht aan te zeggen, maar objectieve analyse 

leert dat deze bedrijfstak niet kan overleven. Hij leeh van een zogenaamde 

ecologische voetafdruk in landen elders in de wereld - een s ituatie die 

onhoudbaar is als de grond aldaar is uitgeput, de energieprijzen stijgen en 

de lokale productie derhalve lokaal verbruikt moet worden. Waar haalt de 

varkenshouderij dan zijn aanvoer vandaan? 

Het gevolg zal zijn dat er regionale markten ontstaan van regionale aanvoer, 

verwerking en afzet, met een Europese scope die zich t en hoogste t ot de 

Oekraïne uitstrekt. 

Wat resteert za l er anders uitzien: geen ingesloten mesterijen, maar scharrel

vee, niet in de modder maar - helaas - op vaste ondervloeren, met gesloten mest-
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en methaanenergiesystemen en afvang van ammoniakgassen. 

De grondstof- en afzetoriëntatie zal Europees-regionaal 

moeten zijn, niet omdat we die boeren geen grotere export 

zouden gunnen, maar veeleer omdat de ecologische moderni

sering die eisen stelt, energietechnisch, fysisch en biologisch. 

Er valt niet aan te ontkomen. De pluimveehouderij, de zuivel

industrie, de akkerbouw: ook daar zullen zich vergelijkbare 

verschuivingen voordoen. High-tech biologische landbouw zal 

gekoppeld worden met grondstof- en energieoptimalisatie die 

ontleend wordt aan de noodzaak van stabiele urbane metabolis

men. De stad is een organisme met een tot nog toe verspillende 

input-outputratio. Wie daar ingrijpt en optimaliseert ziet een 

verbetering van de grondstoffenefficiëntie ontstaan met een factor 

20 tot 40. De nieuwe toekomst is niet zo eng als het lijkt - hij is 

al leen wat moeilijk voorstelbaar, omdat we zo lui zijn geworden door 

de verspillende vanzelfsprekendheid van het heden. 

1 n dit vernieuwde landschap zullen zich nu verdwenen diersoorten 

vestigen. De zwarte ooievaar, de grote trap, het korhoen en vooral 

kraanvogels! Maar ook het wilde zwijn en het edelhert komen terug, 

100 jaar nadat de laatste werden afgeschoten in de buurt van Breda. 

En de grote vraag is dan: als we dat landschap eenmaal hebben geëcolo

giseerd, hoe zien het wonen en het werken er dan uit? 

Over werken kunnen we kort zijn: overal waar mensen gezamenlijk streven 

naar een betere wereld , ontstaat werk. Werk wordt uitgestoten waar de 

belangen van enkelingen leiden tot verhoging van de zogenaamde arbeids

productiviteit ter wille van het rendement op kapitaal. Als zogenaamde 

shareholders value de overhand krijgt, dan zal een manager zijn succes 

afmeten aan sanering, afstoting en overnames. Niet aan het definiëren van 

gemeenschappelijke doelen en het dienen van het algemeen belang. 

De geschiedenis leert dat werk en inkomen vooral ontstaan als een gemeen

schap als totaal gegrepen wordt door een visioen, door enthousiasme en hoop. 

Want ziet wat er allemaal nodig is. Een efficiëntierevolutie in energie, transport 

en goederenproductie van een factor vier in tien à twintig jaar, en een factor t ien 



in 25 tot 50 jaar, en dat impliceert werk en nog eens werk, 

voor duizenden bedrijven en technici van allerhande pluimage. 

De nieuwe landbouw: werk en nog eens werk. Het nieuwe 

wonen, in een nieuwe ruimtelijke ordening: werk! We zullen 

snakken naar het tegendeel : uitrusten. 

Wonen in het ecologische landschap - dat is het Brabant van de 

toekomst bij uitstek. Het moderne urbane model gaat uit van de 

leerstelling dat de compacte stad het platteland spaart. Hoe 

meer de mensen in een grote samenbundeling wonen, des te 

leger blijft het platteland, zo heet het. Bovendien is de duurzame 

toekomst gebaat bij openbaar vervoer, en dat vergt alweer 

concentratie in plaats van spreiding. 

Er valt veel voor te zeggen, maar ook op af te dingen . Een groene 

stad is niet ecologisch arm, integendeel. Het aantal planten- en 

diersoorten ofwel de ecologische diversiteit van een stad als 

Utrecht is groter dan die van de Veluwe. Wonen in het ecologische 

landschap gaat niet ten koste van de kwaliteit daarvan. 

Wie mensen opstapelt in de compacte stad houdt ze daar vast als alle 

werk en recreatie ook binnen die stad te vinden zijn. Maar ook het 

omgekeerde gebeurt: dan zwermt de urbane mens ver uit over de omge

ving, en de nettolast van het verkeer en de verstoring zou dan wel eens 

negatief kunnen zijn. Als er al een miljoen woningen extra gebouwd zou 

moeten worden, dan liever tien maal een Gooi dan drie maal een 

Zoetermeer, aldus de Delftse planoloog Frieling. 

Voor Brabant betekent dat een verlenging van het gespreide model: liever 

25 maal een Oosterhout of Oirschot of een Meerhoven dan het importeren 

van de compacte vervreemding. 

1 k denk dat de energie- en materiaalstromen van zo' n model heel wat gun

stiger uitvallen dan die van de concentratie. Want dat is de uitdaging: hoe 

slagen we erin om het decentrale wonen zo divers, zo aangenaam, sociaal en 

cultureel rijk te maken dat de mens van de toekomst zijn actieradius inperkt? 

Stopt met verre reizen? Zijn socialisering om de hoek verwerft? En zijn mobi

liteit niet nastreeft ten koste van enorme, logge verkeersstromen? 

Het woonmodel van de Stille Vennen - zo zullen we het noemen. Vers cholen in 

de herni euwde la ndscha ppen ontwa ren we een ecologische wijk va n 1200 wonin

ge n, verbonden door energi ewinnende glasconstructies waarin a fva lwat er en 
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mineraalstromen worden omgezet in nieuw schoon water en 

uitbundige plantengroei. Hier ligt de kweekvijver van de nieu

we voedselproductie, die in een weelderige permacultuur 

alles voortbrengt wat aan basisvoeding nodig is. 

Het transport is hier als een oud schilderij waar steeds nieuwe 

lagen overheen geschilderd werden. Het lokale verkeer zal nooit 

veranderen - de fiets is en blij~ een werelduitvinding, het verschil 

is dat in 2050 de fietser een landelijk netwerk van beschutte 

fietstunnels ter beschikking staat, zodat de bezwaren van weer en 

wind zijn ondervangen. De tweede laag is het vervoer van het ULV, 

het ultralichte vehikel, dé uitvinding van deze jaren voor afstanden 

tot 50 kilometer ofwel voor 95% van al het huidige provinciale ver

keer. De infrastructuur ervoor is even nieuw als die voor de tunnel

fiets. Een deel van fiets en ULV is elektrisch gemotoriseerd. En dan 

is er de light-rail, zoals in het regionale model van Tjeerd Deelstra 

voor Breda en omgeving, waar in zijn utopie een cirkellijn door een 

ecologisch landschap een aantal kernen verbindt, conform ons model, 

zonder dat er auto's, files en andere congesties aan te pas komen. 

En de auto? De HSL? Het vliegtuig? 

Eerlijk gezegd geloof ik niet zo in de overleving van het laatste. Vliegen 

is onrendabel, een dinosauriër, nu nog overeind gehouden door subsidies 

en nationale trots, maar onvermijdelijk tot uitsterven gedoemd als de 

energieprijzen realistischer worden en de belastingbetaler gaat inzien 

hoe bizar het is om zo'n 900 miljard dollar per jaar uit te geven aan de 

gesubsidieerde paskwil van de vliegreis. De mensheid hee~ grootse 

culturen en een bloeiende wereldhandel geschapen zonder vliegtuig - dat 

was dus kennelijk niet onoverkomelijk. Ik vlieg zelf per jaar zo'n tien keer 

zakelijk de aarde rond, maar heel eerlijk gezegd geloof ik niet dat dat echt 

nodig is. Zelfs een grote milieu-innovatie als de zoutwaterlandbouw, waar

aan ik meewerk, zouden we wereldwijd van de grond kunnen krijgen met 

behulp van telefoon, fax en e-mail. 



Transport is een lokale zaak, en wat er overblijft kan per 

trein , HSL, schip, buistransport en langzaam luchtschip - ook 

alweer zo' n innovatieve vanzelfsprekendheid die terzijde is 

geschoven om redenen die niemand echt kan verklaren. 

Geluidloos met 180 kilometer per uur goederen door de lucht 

vervoeren; Fast ship - slow air, zo heet dit in studies van de 

Erasmusuniversiteit. 

Oe toekomst begint zich af te tekenen. Nergensland wordt wel

iswaar niet bereikt, de oude vooruitgang is versleten en bevroren, 

maar de nieuwe wereld van de ecologische modernisering komt er 

onverbiddelijk aan. 

31 



!/ /' J 

[/ /' J 

!/ /' J 

32 

. 71}. 7 . . /> .. lt . ,, N /1 .761 

, , 
, /k -

.7. 
(/. 

( ,, Y' ,, /,Il ,, 

./l . ./l ;: ,, / / 

Onderbouwing en uitwerking van 

De Dommel Ontwaakt; 
Essay over de ecologische modernisering van de regio 

Voorwoord 

Dit rapport is door 1 MSA samengesteld op verzoek van de provincie 

Noord-Brabant. Het is de onderbouwing en uitwerking van De 

Dommel Ontwaakt, een essay van Wouter van Dieren over de 

ecologische modernisering van de regio. Het essay is opgenomen 

in een door de provincie uitgebracht Basisdocument, behorend bij 

het Manifest 2050. De onderbouwing en uitwerking is bedoeld als 

achtergronddocument. 

Dit achtergronddocument wil het essay positioneren in de utopische 

traditie en met name ook het groene utopische denken daarin. Het 

vernieuwende in de Brabantse gedachtenvorming over een duurzaam 

Brabant in 2050 is immers dat gekozen is voor een utopische traditie. 

Utopieën hebben gefungeerd als katalysator voor de discussie. 

1 n deze discussie gaat het om een duurzame toekomst voor Brabant. 

Met het oog hierop pleit het essay voor een ecologische modernisering 

en een nieuwe benadering van ons begrip van welvaart. Verwezen wordt 

in dit verband naar de 1 ndex for Sustainable Economie Welfare. Dit 

achtergronddocument geeft een nadere uitwerking van deze index en de 

daaraan ten grondslag liggende kapitaalvoorradenbenadering, ook in relatie 

tot een in Brabant op te richten 1 ndex-centre dat de ontwikkeling van deze 

kapitaalvoorraden in kaart moet brengen en blijven volgen. 

Toekomstbeelden baseren zich bijna altijd op nieuwe, futuristische trans

portmiddelen. Voorop staat dat in de toekomst de hoge milieubelasting van 

onze mobiliteit teruggedrongen moet zijn en de mobiliteit weer ingebed is in 

een culturele, sociale en landschappelijke context. Met het oog hierop wordt 

een eerste aanzet gegeven t ot een vervoersmodel voor Bra bant. 



l. De verbeelding als communicatie 

"'Een utopie mag je niet meer fiebben. Op de concrete utopie 11an een recfit

vaardige samenleuing met respect voor de natuur fieerst tege111voordig net zo'11 

taboe als op e!Vfiscfie literafJ111r in fiet Victoriaanse tijdperk." ()utta 1Jiifi11tfi, r99 rJ1 

"Ik stel mij een 1vereld voor, waarin een radicale decentralisatie plaatsgevonden 

fieejt en 1vaarin de kleinscfialige nederzettingen, voorzien van grote tuinen, 

omgeven zijn door uitgebreide 1vildernissen. JVahwrlijk deze ecotopia bestaat 

vooralsnog alleen in mijn verbeelding, zij is inderdaad een utopia: een ner

gensland. :Maar niettemin lijkt fiet me noodzakelijk om deze utopie te stellen 

tegenover de 1vaanzi11 van deze 1vereld; 0111 te durven be1veren, in flagrante 

tegenstelling tot 1vat onze ge1voonlijke praktijken zijn, dat een eenvoudig, sober 

en elementair leven nodig zou zijn, dicfit bij de aarde. Onze planeet aarde is nog 

jong genoeg om steeds opnieuw groen te worden en zelfs de ivoestijne11 en littekens die 

door de mens zijn gemaakt 111eer met leven te bedekken. " ('Tim Lemaire, r995J2 

Brabant, ook wel het verkeersplein tussen Antwerpen, Rotterdam en 

het Ruhrgebied genoemd, dreigt te verstenen. 1 n deze industrieel 

snelst groeiende provincie van Nederland is de economische groei een-

derde hoger dan het landelijk gemiddelde. Brabant neemt 20% van de 

industriële produktie voor zijn rekening, terwijl 20% van alle industrië-

le investeringen en de hel~ van alle onderzoeksuitgaven in Brabant 

plaatsvinden. Nergens in Nederland wordt jaarlijks zo veel hectare bedrijf

sterrein uitgegeven als tussen Bergen op Zoom en Deurne. 1 nbreuken op 

de ecologische hoofdstructuur worden niet door de landbouw gepleegd, 

maar zijn het gevolg van nieuwe infrastructuur en woningbouw. Om de jaar

lijkse aanwas van 0,5% (van de 2,2 miljoen) inwoners van Brabant op te vangen, 

worden de komende tien jaar 117.000 woningen gebouwd, naast de al 

bestaande 875.000. Voor velen is de vraag niet langer óf Brabant versteent, 

maar hoe. Hoe kunnen welvaart en welzijn in een toekomstig Brabant nog 

verenigd worden? 

Om deze vraag te beantwoorden is in de Brabantse gedachtenvorming over 

het toekomstige Brabant van het jaar 2050 gekozen voor een utopische 

insteek die beoogt de waan van alledag t e doorbreken, door de verbeelding als 

ontmoeting cent raal t e stellen. Het door 1 MSA ingebrachte Schitterend 

Vergezicht is dan ook niet vanuit allerlei t rendextrapolaties geschreven, die de 
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toekomst in het verlengde van het heden zien, maar vanuit 

de overtuiging dat bestuurders en burgers een toekomstige 

wereld naar hun wensbeeld kunnen scheppen. Het in 1947 

door kerk en staat in Brabant opgestelde Welvaartsplan, dat 

een gecontroleerde groei predikt, getuigt al van een dergelijke 

overtuiging. 

Het rapport The Limits to Growth - A Report for the Club of Rome 

(1972) stelt de noodzaak van ingrijpende veranderingen in de door 

eeuwen van groei diep in ons cultuur- en waardenpatroon verankerde 

sociale en economische structuren. Veranderingen die de maatschappij 

dienen om te vormen tot een bestendige toestand van econo

misch, sociaal en ecologisch evenwicht. Dit hoeft geen stagnatie te 

betekenen. Evenwicht kan binnen ecologische randvoorwaarden 

dynamisch van aard zijn. Naar eigen zeggen kan Limits to Growth 

geen antwoord geven op de vraag hoe dit geïdealiseerde beeld eruit 

ziet. Een dergelijk antwoord vereist, zo merkt de Club van Rome in 

haar reactie op Limits to Growth op, een Copernicaanse omwenteling 

van de geest. De utopische verbeelding is zo' n gedachtensprong. 

De kracht van het utopisch verbeelden van een nieuw type samenleving 

ligt in het radicaal in twijfel trekken van de onderliggende principes van 

de bestaande samenleving (M. Bookchin). Utopieën stellen, door de spiegel 

van een nieuw type maatschappij voor te houden, fundamentele vragen over 

de systeemfouten van de bestaande samenleving, ofwel in hoeverre te 

constateren kwalen - zoals de milieuproblematiek - aan de maatschappelijke 

organisatie van een tijdsgewricht inherent zijn. In deze zin zijn utopieën 

niet gespeend van realiteitszin, maar dragen zij daarentegen bij aan reali-

teits-besef, en is de utopie een " interactief medium" (M. de Geus). Doordat 

utopieën oplossingsrichtingen bieden voor inherente systeemfouten, gaat het 

per definitie om breuken met het bestaande. Utopieën gaan naar hun wezen 

uit van dis continuïteiten. 

Zoals een aantal Nederlandse milieufilosofen dat verwoordt in The 

Environment: Towards a Sustainable Future (1994) van de Nederlandse 

Commissie voor Lange Termijn Milieubeleid: een duurzame toekomst veronder-

s t e lt een breuk met de gronds lagen va n de moderniteit, een nieuw Utopia . 
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'"T'fie principles of tfie new targets for tfie 2rst cent111y 111il/ fiave to represent a 

break jimTI tfiose of tfie old Utopias, beca11se tfie new lljéstyle lias to be based 

on premises tfiat are different from tfie old ones. (. . .) 'E11en among economists, 

tfie economy of tfie eno11gfi, advocating a wll11ral embedding of tfie economy, 

seems to flnd more and more support. Just lik.e rfie great Utopias of tfie 

beginning of tfie modem era, targets for tfie 2rst centwy sfiould correspond 

1vilfi fears and fiopes tfiat are presently experienced, albeit by a minority. Only 

if tfiere is tfiis correspondence and 011ly u· tfiey break a 1vay from tfie founding 

principles of modemity (. . .) may these targets open a 1vay to a s11stainable Juture, 

one tfiat is really ac!iie11able. " 

Een ecologisch decentraal model 

"yfrfi, 1vat ligt liet er wanhopig bij, dat lie11e 'Brabant. 'De scfiilder

acfitige gastvrijheid zit n11 acfiter de kassa's van pretparfie11. 'lVie fieeft er nog weet 

van de 1v11iuende korenvelden, opgesloten als boeren leven in fi11n grote stallen. 'De 

bossen op sten;en, de fieide al dood. J-{ct 'Brabantse buitengebied is van binnenuit 

verloederd, ontkerkelijkt. Schrijnend is liet Le moeten constateren dat de crisis zowel 

daar als in de steden niet door liet provinciaal verstand voorzien is. 'De tijd is rijp erz de 

mimte is voorhanden om liet landelijk gebied opnie111v te idealiseren maar rw als 

011111isbare contramal van de grote stad." ('Trovincie .:Noord-'13raba11t, r990J3 

Oe IMSA-bijdrage aan het manifest Oe Dommel Ontwaakt gaat uit van 

een ecologisch decentraal model. Hierin is sprake van drie, voor een 

groot deel zelfvoorzienende ecologische urbane structuren. 1 n plaats van 

een lineair proces gericht op doorstroming, waarbij grondstoffen zo snel 

mogelijk via produktie en consumptie omgezet worden in afval, is in deze 

urbane centra sprake van een cyclisch metabolisme. Oe voedselvoorziening 

is grotendeels lokaal (urbane tuinbouw) en de organische afvalresten dienen 

als bemesting. Bedrijvigheid vindt plaats in emissieloze bedrijvenparken. Oe 

overgang tussen stad en natuur wordt gevormd door enerzijds moerassen en 

wildernissen, anderzijds herstel van de natuurlijke loop van beken en rivieren in 

een laaglandbekenlandschap. Oit model verenigt drie stromingen uit de utopische 

traditie in de W esterse ideeëngeschi edenis: utopieën waarin de stad, de wilde 

natuur dan wel het arcadische landschap centraal st aat. 1 n de utopische t raditie 

zijn reeds eerd ere pogingen ondernom en om deze stromingen te verenigen: News 
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from Howhere (1891) van William Morris en Garden Cities of 

To-morrow (1898) van Ebenezer Howard. Met name de laatste 

verdient hier nadere beschouwing. 

In Garden Cities of Tomorrow probeert Howard de tegenstelling 

tussen stad en platteland te overbruggen om zo het in zijn ogen 

centrale probleem van de negentiende-eeuwse samenleving op te 

lossen, de migratie van het platteland naar de stad. Hierdoor 

loopt het platteland leeg en wordt het sociale leven er minder 

attractief, terwijl de stad op den duur overvol raakt en te maken 

krijgt met werkloosheid, verpaupering, onveiligheid en toenemende 

vervuiling. Zowel stad als platteland hebben, aldus Howard, een 

magnetische werking. De stad biedt werkgelegenheid, sociale mobi

liteit en amusement. Het platteland biedt de bekoorlijkheid van en 

weidse uitzichten op een natuurlijke omgeving, schone lucht en rust

gevende stilte. Howard wil in zijn tuinsteden al deze aantrekkelijke 

kanten harmonieus verenigen. 

De tuinsteden van Howard zijn compacte, kleinschal ige eenheden, 

waarin openbare gebouwen en publieke voorzieningen goed bereikbaar 

zijn. Wonen, werken en recreatie zijn er geïntegreerd, waarbij door de 

vele open ruimten en lage bebouwing de horizon zo veel mogelijk open

gelaten is. Howards tuinsteden zijn smokeless cities. De door elektrische 

energie aangedreven industrieën produceren op grondstofbesparende en 

energie-efficiënte wijze. Bewoners verplaatsen zich binnen de tuinstad 

te voet of per elektrische tram en tussen de tuinsteden per snelle trein. 

Het overgrote deel van de goederen en levensmiddelen wordt in de tuin

stad zelf of in de meest directe omgeving geproduceerd om vervoer en 

transport te voorkomen, waarbij het organische stadsafval als compost 

dient. Tussen de tuinsteden is sprake van handel, maar de tuinsteden zijn 

voor een groot deel zelfvoorzienend. Het welstandsniveau is een door de 

burgers in gezamenlijkheid vastgesteld gerieflijk welvaartsniveau. 1 n moderne 

terminologie zou Howard hier een pleidooi voor een bepaalde inkomens-

verdeling houden. 

Brabant kent met de aanwijzing van VINEX-locaties en een groeistop voor de 

Brabantse plattelandsgemeenten in feite dezelfde problematiek als die waar 

Howard met zijn tuinsteden een antwoord op probeerde te formuleren. Op initiatief 



van de Raad voor Welzijn, Onderwijs en Cultuur is in 

Brabant een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat van de 

inwoners van de Brabantse dorpen 90% het liefst in een dorp 

wil blijven wonen, en 30% van de inwoners van de steden liever 

in een dorp zou willen wonen. Reden om te kiezen voor een 

dorp is vooral de factor omgeving (rust, ruimte, natuur) . 

Redenen om de stad te kiezen is vooral de aanwezigheid van 

culturele, onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen, winkels en 

bedrijvigheid. Als nadelen van de stad worden vooral de geringere 

veiligheid en de minder prettige leefomgeving gezien. 

Met zijn aandacht voor de directe leefomgeving van de mens als 

de meest bepalende factor voor zijn welzijn is Howard in feite de 

grondlegger van het concept van het leefomgevingskapitaal, dat 

ook door de provincie zou kunnen worden gehanteerd. (P.rojectteam 

Duurzaamheid in Nederland, 1996)4 

"Juist de variëteit van stedelijke gebiedm en fiet buitengebied is een kostbaar bezit van 

JVoord-13rabant. 'De stad biedt fiet ocfitendconcert en open winkels op de 

zondagmorgen; in fiet landelijk gebied kan men rust en stilte vinden. :Als alle dorpen 

ecfiter winkelpromenades gaan bomven en overal op fiet platteland versterkte muzief< is 

te fioren zal fiet onderscfieid met de stad verdwijnen. 'Dan ontstaat er een groot 

verstedelijkt gebied waarin geen ecfite steden of dorpen meer te onderscfieiden zijn (. . .) 

de grijze massa van fiet gemiddelde waarin niemand zicfi meer tfiuis voelt. "5 

Een nieuw Brabants Welvaartsplan 

Het gevaar van utopieën is dat ze gerealiseerd worden. Of, in de woorden 

van Oscar Wi lde (1891): "A map of the world that does not include Utopia is 

not worth even glancing at, for it leaves out the one country at wich huma

nity is always landing. And when humanity lands there, it looks out, and. seeing 

a better country, sets sail. Progress is the realization of Utopias." 

De meervoudsvorm is essentieel. Popper wijst in The Open Society and its 

Enemies (1945) nog op een ander gevaar. namelijk dat utopian engineering tot 

een dogmatisch hechten aan een blauwdruk leidt, waarvoor door de geschiedenis 

heen t alloze s lachtoffers zijn gemaakt. Utopieën dienen geen rigide en dogmati

sche blauwdrukken te zijn, maar veeleer manifest en die de contouren aangeven, 
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vanuit de intentie fundamentele wendingen te geven aan de 

bestaande gedachtengang. Een Schitterend Vergezicht schetst 

vanuit deze intentie dan ook een decor van het buiten

Brabantse. Terecht stelt het Brabantse Manifest dat in Brabant 

in 2050, "het gesprek met elkaar over de toekomst nog veel 

belangrijker is dan nu". 

De tegenstelling tussen het extrapolerende continuïteitsmodel 

en het utopische discontinuïteitsmodel is die tussen ideologisch en 

utopisch denken. 1 n 1 deoloy and Utopia (1936) stelt Mannheim 

ideologisch en utopisch denken tegenover elkaar als conflicte

rende tendensen in de moderne wereld. Eigen aan ideologisch denken 

is dat het binnen de gevestigde maatschappelijke orde blijft en 

deze legitimeert, doordat transcendente ideeën worden geïnte-

greerd en daarmee ontkracht. Utopisch denken daarentegen door

breekt, wanneer het in handelen wordt omgezet, deze gevestigde 

maatschappelijke orde. In naam van de menselijke ontwikkeling en de 

noodzaak van een imperatief om de mensheid voort te drijven, pleit 

Mannheim voor het ontmaskeren van ideologieën en het open houden 

van de utopische horizon in het menselijk denken. Een Schitterend 

Vergezicht is bekritiseerd als zou het een nostalgisch getint bevroren 

tijdsbeeld schetsen. Daarentegen achten wij juist het huidige tijdsge

wricht bevroren, door de ideologie die eraan ten grondslag ligt. Die ideo

logie is een scheppingsloos meer van hetzelfde: meer economische groei, 

meer infrastructuur, meer verkeer, meer energieverbruik etc. 1 n het nieuwe 

Brabantse model dient er dan ook voor gewaakt te worden dat de utopische 

insteek niet uiteindelijk toch verzandt in ideologisch conformisme. Hier ligt 

een belangrijke rol voor het in het manifest voorziene Brabants 1 ndex-centre 

dat de ontwikkeling van de kapitaalvoorraden in kaart gaat brengen en volgen. 

Op basis van deze kapitaalvoorradenbenadering kan de utopie vertaald worden 

in een hanteerbaar scenario. Een scenario dat uitgaat van een nieuw economie

begrip en een nieuwe inhoud aan het begrip Wealth of Nations van Adam 

Smith geeft, gericht op werkelijke welvaart waarin de kwaliteit van leven cen

traal staat. Op basis hiervan kan een nieuw Brabants Welvaartsplan worden opge

steld, analoog aan het Welvaartsplan waarmee kerk, staat en kapitaal in 1947 de 

richting voor Brabant aangaven. Het geeft als het ware de contouren van de nieuwe 

utopie aan, en daarmee de breuk met de veronderstellingen van de oude utopie. 
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2. Naar een nieuw welvaartsbegrip 

Het essay De Dommel Ontwaakt verwijst naar de zogenoem-

de 1 nde>< voor Duurzame Economische Welvaart. Om zicht te 

krijgen op de welvaartsontwikkeling zijn nieuwe indicatoren 

ontwikkeld, waarbij traditionele welvaartsindicatoren (BNP, 

inkomen) vanuit een meeromvattend welvaartsbegrip met 

andere indicatoren (volksgezondheid, sociale zekerheid, werk

gelegenheid etc.) worden aangevuld. Een voorbeeld hiervan is de 

Inde>< of Sustainable Economie Welfare (ISEW), ontwikkeld door 

Daly en Cobb (1989). Alle uitgevoerde ISEW-studies voor elf, 

voornamelijk Westerse landen leveren vergelijkbare resultaten: 

de welvaart neemt niet evenredig toe met de produktiegroei. 

Integendeel, vanaf ongeveer 1980 neemt de welvaart niet meer toe 

of neemt ze zelfs af. Daarmee onthullen de 1 SEW-studies de inhe

rente systeemfouten die ten grondslag liggen aan de gangbare con

cepten van welvaartsontwikkeling en tonen zij de noodzaak van een 

discontinu scenario voor een duurzame toekomst. 

Figuur 1 SEW en reëel BNP Nederland 

Nederland, 1950-1992, voorlopige resultaten 
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De 1 SEW voegt de waarde van onbetaalde arbeid toe aan het 

Bruto Nationaal Produkt, maar trekt de kosten af die het 

gevolg zijn van ongelijke inkomensverdeling, toegenomen 

criminaliteit, vervuiling en uitputting van natuurlijke hulp

bronnen, alsook de zogenoemde defensieve kosten als uitgaven 

aan veiligheid als gevolg van angst voor criminaliteit. De bere

keningen tonen aan dat de welvaartsindex per hoofd van de 

bevolking steeg tot aan het eind van de jaren zeventig. Maar 

terwijl het BNP sinds 1980 met ruim 25% is gestegen, daalde de 

welvaartsindex. De waarde van huishoudelijke arbeid is de laatste 

decennia substantieel gestegen. Maar de bijdrage daarvan wordt 

meer dan teniet gedaan door de sterk toegenomen inkomens

ongelijkheid, toegenomen ecologische schade op de lange termijn, 

uitputting van natuurlijke hulpbronnen, kosten van woon-werkverkeer 

en gezondheidskosten als gevolg van vervuiling. 

Oe vier-kapitaalvoorradenbenadering 

De 1 SEW is gebaseerd op een door de Wereldbank (Serageldin, 1996) 

ontwikkelde kapitaalvoorradenbenadering om het begrip duurzame 

ontwikkeling te operationaliseren. Onderscheiden worden vier kapitaal-

voorraden: natuurlijk, menselijk, maatschappelijk en geproduceerd 

kapitaal. De stromen hiertussen, de vervanging van de ene kapitaalvoor

raad in de andere, bepalen de mate van welvaart ofwel, in de woorden van 

lsmail Serageldin (Adam Smith citerend): the Wealth of Nations. 



Dit laat zich als volgt weergeven: 

Natuurlijk kapitaal Menselijk kapitaal 
• water, grondstoffen • waardigheid, zingeving 
• biodiversiteit • gezondheid 
• regeneratievermogen • onderwijs 

.__· _________ ___. "'\. stromen / .___· _________ ____. 
voorraad ~ voorraad 

Welvaart 
(Wealth of Nations) 

Maatschappelijk kapitaal / 
stromen ~ Geproduceerd kapitaal 

• eigendom • gebouwen, infastructuur 
• rechts zekerheid • machines, gereedschap 
• participatie • landbouwgrond 

• • 
voorraad 

De vier-kapitaalvoorradenbenadering verruimt het denken over duurzame 

ontwikkeling. De milieudoelstelling verbreedt en wordt een welvaarts

doelstelling door de integratie van economie, natuurlijk milieu en 

menselijk en sociaal welzijn. Zo ook wordt het traditionele welvaarts

denken verruimd, waarin welvaart wordt afgemeten aan consumptie als 

basis voor economische groei. De kapitaalvoorraden veranderen steeds in 

omvang. Om na te gaan in hoeverre wellicht binnen een bepaalde voorraad 

een kritische ondergrens dreigt te worden doorbroken, moeten indicatoren 

worden ontwikkeld en minimum- en streefwaarden gesteld. De kapitaal

voorraden bestaan elk uit een diversiteit aan grootheden, waarvan sommige 

vervangbaar zijn en andere uniek (ecosystemen, sociale tradities, mensen

levens, monumenten). Sommige grootheden mogen niet afnemen, andere 

onderdelen kunnen we uitruilen voor meer waardevolle grootheden (zoals 

grondstoffen voor investeringen in onderwijs). 

voorraad 

Uitgaande van de kapitaalvoorradenbenadering kunnen we voor duurzame ont

wikkeling niet volstaan met een efficiency-revolutie. Efficiency koppelt productie 

aan het verbruik van grondstoffen en heeft dus bet rekking op geproduceerd en 

natuurlijk kapitaa l. Het betreft wellicht ook enig sociaal en menselijk kapitaal, 
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doordat grondstoffengebruik wordt vervangen door arbeid. 

Maar binnen een ruimer welvaartsbegrip ic; efficiency welis

waar een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde 

voor duurzame ontwikkeling. Naac;t een efficiency-revolutie 

(Factor 4, Factor 10) ic; ook een c;ufficiency-revolutie nodig 

(menselijk, maatschappelijk). Dit behoeft echter niet een ver-

sobering of ascetische levenswijze te betekenen. 1 mm ere;, alle 

menselijke activiteiten die geen aanslag op het natuurlijk milieu 

doen kunnen onbeperkt groeien. Andere; geformuleerd: over wat 

voor c;oort welvaart hebben we het ale; we spreken over een ver

dubbelde welvaart tengevolge van een Factor 4 en een Material 

1 nput Per Service-unit (M 1 PS)-benadering? Die vraag moet worden 

beantwoord. 

Een Brabant~ 1 ndex-centre voor duurzame ontwikkeling 

Het Brabants Manifest stelt dat in Brabant 2050 een index-centre de 

kapitaalvoorraden meet. Dit regionale centre - een c;amenwerkingc;verband 

tuc;c;en provincie, gemeenten en universiteiten - zou overeenkomstig 

Een Schitterend Vergezicht voor Brabant het millenniumkapitaal moeten 

vac;tc;tellen: de nullijn of (index) 100-lijn van het jaar 2000 aan de hand 

waarvan ieder jaar de voor- of achteruitgang gemeten kan worden. De 

nieuwe utopie geeft daarbij de in de toekomst gewenste c;amenc;telling 

van de kapitaalvoorraden; een dynamische c;amenc;telling die met de tijd 

zal verc;chuiven.6 Duurzame ontwikkeling ic; immerc; geen eindstadium, 

maar een continu proces. 1 ndicatoren vallen af en komen erbij. 

Het Brabantse 1 ndex-centre heeft in dit verband ook een belangrijke 

communicatieve functie en moet participatie bewerkstelligen bij het ontwik

kelen van c;teedc; nieuwe indicatoren. De keuze van indicatoren, het stellen van 

minimum- en streefwaarden en het toekennen van gewichten aan de verschillende 

grootheden van de kapitaalvoorraden zijn immers normatieve keuzen. 

Met het oog op dit normatieve karakter zijn voor een rechtvaardige mondiale 

welvaartsverdeling de hoeveelheid en de c;amenc;telling van het millennium

kapitaal afhankelijk van de ecological footprint van Brabant. Deze ecologische 

voet-afdruk verwijst naar het beslag dat op de (toegeëigende) draagkracht van het 

natuurlijk milieu wordt gelegd, uitgedrukt in de mate van benodigd landoppervlak en 



de ecologische functies daarvan om een bepaald productie

en consumptiepatroon in stand te houden. Nederland impor

teert de ecologische functies van een gebied ter grootte van 

15 maal de oppervlakte van Nederland. Analoog aan het finan

cieringstekort, kan dit worden beschouwd als het ecologisch 

tekort (ecological deficit). (M. Wackernagel & W. Rees, 1996)7 

3. Duurzame mobiliteit 

Toekomstbeelden baseren zich bijna altijd op nieuwe, futuristische 

transportmiddelen. Utopia is onbereikbaar, dus alles wat erop lijkt 

zal wel ver weg liggen, zo lijkt de gedachtengang. Wie op zoek is 

naar een nieuwe wereld moet eerst de beperkingen die ruimte en tijd 

hem opleggen overwinnen (J. Thomas, 1994). De teletijdmachine van 

professor Barabas (Suske en Wiske) en de transporter van de USS 

Enterprise (Star Trek) zijn de ultieme voorbeelden. Maar ook de huidige 

fantasieën over virtuele werkelijkheid leunen op deze wens van totale 

ongebondenheid. (P. Peters, 1995)8 

1 n de Brabantse utopie zoeken wij geen nieuwe werelden op, noch willen 

wij met nieuwe technologieën onze huidige reislust in exponentiële 

vorm mogelijk maken. De milieubelasting van onze huidige mobiliteit is 

daarvoor te hoog. Brabant zal zelf in onze wensen moeten voorzien en 

als het hier niet lukt zal het elders ook niet lukken. Voorop staat dat in 

het Brabant van de toekomst de begrippen ruimte en tijd weer betekenis 

krijgen. Mobiliteit zal weer ingebed zijn in een culturele, sociale en land

schappelijke context. Dat kan alleen door het opwerpen van belemmeringen, 

zodat het land weer structuur krijgt en mogelijkheid biedt voor inspanning, 

beleving en avontuur. 

De overheid kan daarin op twee manieren een actieve rol nemen. Allereerst 

door weer een duidelijke koppeling aan te brengen tussen ruimtelijke ordening 

en infrastructuur. Het essay De Dommel Ontwaakt spreekt twijfel uit over het 

model van de compacte stad. Deze zou stromen van rustzoekende 

stedelingen naar het platteland bevorderen en van cultuur- en dienstenzoekende 

plattelanders de andere kant op. De scheidingen in het ecologisch decentraal 

model zullen minder absoluut zijn. De bevolking zal meer gespreid gaan wonen. 
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Voor het openbaar vervoer, dat gebaat is bij concentratie en 

bundeling, klinkt dit als een ramp. Wolken van mobiliteit zijn 

immers niet zo gemakkelijk te vangen al s geconcentreerde 

massa's. Het openbaar vervoer legt het dan zeker af tegen het 

individueel vervoer. Gelukkig staan de zaken er zo niet voor. 

Ten eerste kan het niet de bedoeling zijn om de ruimtelijke 

ordening in onnatuurlijke en inefficiënte patronen te dwingen 

ten behoeve van de rentabiliteit van het openbaar vervoer. Dat zijn 

verkeerde prioriteiten. 1 nfrastructuur en mobiliteit zijn bij uitstek 

instrumenten om de ruimtelijke ordening gestalte te geven, en niet 

andersom. 

Ten tweede is het onders cheid tussen openbaar en individueel ver

voer aan het verdwijnen. Het openbaar vervoer wordt flexibeler. Het 

zal met inzet van technische middelen beter kunnen inspe len op 

individuele situaties. Tegelijkertijd verliest de auto zijn unieke voor

delen (vrijheid en avontuur) door noodzakelijke beperkingen. Als de 

auto op die manier steeds meer op een collectief systeem gaat lijken, 

r ijst de vraag of de twee collectieve systemen (simpelweg: auto en 

trein) naast elkaar moeten bestaan. Er valt veel voor te zeggen om het 

nu al bestaande collectieve systeem, namelijk de trein, verder te 

ontwikkelen.9 

Een andere manier is de algehele mobiliteit te beperken. Dit druist in 

tegen de nog steeds groeiende vervoersbehoe~e. maar is gezien de milieu

belasting essentieel. Van der Stoep (1995) laat zien wat de werkelijke 

reden is voor de groeiende vraag en s preekt van een vervoersdwang. 

"leder individu streeft door fiet gebruik van transport- en commw1icatiemiddelen naar een zo 

goed mogelijke positie ten opzicfite van zijn mededingers. 'E.cfite1~ wanneer bij dit streven 

meerdere individuen de bescfiikking fiebben gek.regen over deze middelen, valt fiet relatieve 

voordeel van fiet gebruik weg en zal men moeten zoeken naar nieuwe fTansport- en communicatie

middelen. '"Door dit zogenaamde adding-up-ejfect neemt de mobiliteit sterk toe zonder dat de 

gemiddelde gebruiker er in economiscfi of maatscfiappelijk opzicht op vooruitgaat. '"De mobiliteit 

van de één wekt met andere woorden de mobiliteit van de ander op. Mensen worden steeds 

mobieler zonder dat ze dit per saldo willen of dat ze nier feitelijf<. wel bij varen. Mobiliteit 

verandert op deze wijze van een uitdruf<.R.ing van menselijke vrijneid in een dwangmatige 

nandeling. " 



De groei van de mobiliteit is het gevolg van economische en 

sociale wedlopen waar niemand zich aan kan onttrekken. Deze 

wedlopen gaan door totdat het systeem algehele ecologische 

en economische uitputting bereikt of totdat van buitenaf wordt 

ingegrepen. Dit betekent dat de overheid de grenzen bepaalt 

waarbinnen de totale mobiliteit zich mag afspelen.ID 

Het vervoersmodel voor Brabant 

De wisselwerking tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening heeft 

de afgelopen 50 jaar twee processen laten zien. Ten eerste hebben 

snellere vervoermiddelen voor schaalvergroting en een enorme toename 

van onze actieradius gezorgd. Voorzieningen zijn daardoor steeds 

verder uit elkaar komen te liggen. Ten tweede is de samenleving 

volledig ingericht op de auto. Bereikbaarheid is synoniem geworden 

met auto-bereikbaarheid. Het gevolg is dat de aandacht van publiek en 

overheid eenzijdig gericht is op snelheid, lange afstanden en autoverkeer. 

Schallaböck (1996)11 geeft enkele feiten en conclusies over ons reisgedrag. 

40% van alle reizen is niet-gemotoriseerd. 

Conclusie: de aa11daclit van overlieden gaat eenzijdig Hit naar liet gemotoriseerde verkeer. 

Het grootste deel van het aantal kilometers (43%) is recreatief verkeer. 

Conclusie: kennelijk. is de omgeving op loop- en fietsafstand onvoldoende interessa11t voor 

sociaal en recreatief verfiw: 

80% van de reizen is korter dan lO kilometer en ruim 90% korter dan 20 kilometer. 

Conclusie: de aandaclit van overlieden en publiek gaat vooral uit naar liet lange-afstands

verfiw~ terwijl liet leeuwendeel van liet aa11tal verplaatsingen Rort is en fian wordeu 

afgelegd met liclite (al dan 11iet gemotoriseerde) voertuigen . 

De groei van het aantal kilometers (700% sinds 1950) is van tre in, bus en 

tram (6%), vliegtuig (23%), auto (71%). 

Conclusie: liet iveg- en vliegverfieer liebben onder de li11id~ge omstandiglieden de beste perspectieven . 

.'Jf/s dat ongewenst is, is liet aan de overlieid om betere condities te sclieppen voor andere 

vervoennidd elen . 

De gemiddelde geaccepteerde reistijd is door de jaren heen constant (20-25 

minuten). 

Snellere ve1voermiddele11 leiden niet tot minder reistijd, maar tot meer Rilometers. 'Winst in reistyd 

11Jordt niet geïncasseerd; 11Jinst in afsta11d 11Jel. 
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1 n het vervoersmodel van de toekomst keren wij deze 

processen om. Voorzieningen zullen dichter op elkaar komen 

te liggen en bereikbaarheid zal aan het vervoermiddel gekoppeld 

zijn.12 1 n het model is de reistijd tussen wonen en andere functies 

de maat der dingen, en niet de afstand, de snelheid of het 

vervoermiddel. De cruciale vraag zal zijn welke reistijd voor een 

bepaalde voorziening acceptabel is. Voor dagelijkse activiteiten 

zoals werk, school, boodschappen en diverse diensten zal de reistijd 

veel kleiner mogen zijn dan voor incidentele activiteiten zoals 

theaterbezoek, specialistische hulp of het kopen van een bos bloemen. 

Wanneer de reistijd vaststaat, bepaalt de afstand welke infrastruc

turele voorzieningen nodig zijn. 1 n andere gevallen, wanneer de 

vervoers-infrastructuur gegeven is , bepaalt deze op welke afstand 

voorziening en woonfunctie van elkaar mogen liggen (tabel 1). De 

koppeling tussen reistijd en voorzieningen leidt tot integratie van ruim-

telijke ordening en de aanleg van vervoersinfrastructuur. Daarnaast 

zal de maximale milieubelasting door mobiliteit (energie, ruimte, 

emissies, geluid) een bepaalde grens niet mogen overschrijden. Dit 

geeft de mogelijkheid om doelen te stellen voor de bijdrage van de 

afzonderlijke vervoermiddelen aan de totale mobiliteit. Dit zal een 

belangrijk sturingselement zijn om de gewenste overgang naar een minder 

belastend vervoerssysteem te bewerkstelligen (tabel 2). Het model 

geeft geen blauwdruk van de toekomst maar principes die afhankelijk 

van lokale geografische, sociaal-culturele en economische factoren tot 

verschillende oplossingen zullen leiden. Ook de ontwikkeling van nieuwe 

vervoerstechnologieën zal voor dynamiek zorgen. Het Brabantse 

Indexinstituut kan een rol spelen bij het vaststellen van de maximale 

milieubelasting door mobiliteit en het stellen van streefgetallen voor de 

verschillende vervoerswijzen. 



Afs tandsbe reik 

Brabant heeft Bevolkinqs- Voorzieninge n Acceptabele t e voet fiets 

bereik reistijd 

dopen - 4.0 00 basisbehoeften: 7 min. 700 m 2 km 

stadswijken werk, opl eiding, 

boodschappen, ker~ 

openbaar groen e.d. 

kl eine steden - 64.000 regelmatige behoeften: 20 min. 2 km 6 km 

grote stadswijken sport, verzorging, 

recreatie, cultuur, 

andere boodschappen 

grote steden: l mi ljoen incidentele behoeften: l uur 6 km 18 km 

drie urbane centra special istische zorg, 

beurzen, congressen 

Metropolen: 16 miljoen exceptionele 3 uur 18 km 54 km 

Parijs, Londen behoeften: 

Tabel l: Het vervoersmodel voor Brabant (Naar Schallaböck, Verkehr 

und Zeit, 1996). 

Eenzelfde model geldt voor het goederenverkeer, maar in plaats van 

voorzieningen leest men dan goederen en in plaats van reistijden 

transporttijden. 

licht zwaar 

ov ov 

6 km ---

18 km 54 km 

54 km 160 km 

160 km 48 0 km 
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rn 
D te voet = 10% van de kilometers = 30% van alle reizen 

D fiets= 10% van de kilometers= 15% van alle reizen 

D ultra light vehicle = 30% van de kilometers = 35% van alle reizen 

LJ licht openbaar vervoer: bus, tram, light rail 

= 30% van de kilometers = 15% van alle reizen 

LJ zwaar openbaar vervoer: bus, trein, fast water, slow air 

= 20% van de kilometers = 5% van alle reizen 

Tabel 2: De verdeling van de kilometers en het aantal reizen in het ver

voersmodel van de toekomst. De percentages zijn fictief. Voor ultra light 

vehicle: Zie R. Scheele, Verkenning Ecologische Verkeersstructuur, 1996. 

Fast water en slow air: Zie H.J . van Dongen e.a., 1996. Voor goederenver-

voer zullen andere systemen gelden, zoals buizentransport. 
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Binnen het project ' 

~ tev 
een - duurzaam -eei>nomisch 

t 

geri 

komst te kiJ en, kan in 

van Brabant en de provincie 

jjn de regionale uitwerking van 

P'rspectief van het . ruimtelijk 

t NUBS is een interac-

o omst van Brabant. Het 

efiWli ogel te:rmtwik-
1 n de diverse notities die in het kader van het NUBS verschenen zijn, 

wordt in dit verband gesteld dat het voor het succes van dit ambitieuze 

programma nodig is inzicht te krijgen in wat het (sociale, menselijke en 

ecologische) ' milleniumkapitaal' van Brabant wordt genoemd en om 

ontwikkelingen in dat kapitaal op de voet te volgen. Vrij vertaald gaat het 

daarbij om het monitoren van een aantal belangrijke bronnen van en indi

catoren voor het welzijn in en van Brabant. 1 n de in het kader van het NUBS 

verschenen toekomstverkenning ' Een schitterend vergezicht' is die nood

zaak vertaald in de suggestie tot het opzetten van een zogenaamd 1 ndex

centre dat tot taak hee~ onderzoek te verrichten naar (ontwikkelingen in) 

dat milleniumkapitaal. Die suggestie is terug te vinden in het Manifest 

Brabant 2050. 

De redactie van het Basisdocument voor dat Manifest hee~ ons gevraagd onze 

gedachten over een dergelijk 1 ndex-instituut te laten gaan. Deze bijdrage vormt 

de weerslag van die gedachten. Uitgangspunt bij het schrijven van deze bijdrage 

is geweest dat de in het kader van het NUBS gevoelde noodzaak om het milleni

umkapitaal van Brabant in kaart te brengen en te monitoren door ons wordt 

gedeeld. Provocerend gesteld willen wij voora lsnog echter niet verder gaan dan 

deze const at ering. Dat wil zeggen dat we ons ten aanzien van de suggest ie om voor 
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die monitoring een nieuw centre op te richten dat de naam 

1 ndex-centre zal dragen als advocaat van de duivel opstellen . 
• 

' Eerst zien, dan geloven', zo luidt ons uitgangspunt met 

betrekking tot noodzaak, nut en haalbaarheid van een insti 

tuut met een dergelijke functie . Die onbevangenheid biedt 

ruimte te zoeken naar een ' niche' voor een eventueel op te 

richten instituut dat een rol kan spelen in Brabants speurtocht 

naar een duurzame toekomst. 

Dit uitgangspunt betekent dat we op zoek zullen gaan naar 

bestaansgronden voor zo'n centre1
• Daartoe zullen we op de eerste 

plaats een korte schets geven van de maatschappelijk-politieke 

context waarin dat centre vorm en inhoud moet krijgen en waarin 

het zijn (meer)waarde zal moeten bewijzen. Op de tweede plaats 

zullen we kort ingaan op enkele ontwikkelingen in de beleidsweten

schap die naar onze mening relevant zijn met het oog op het vinden 

van een niche voor het centre. Op basis hiervan zullen we de 

contouren schetsen van de functies die een op te richten centre naar 

onze overtuiging zou kunnen vervullen, daarmee aangevend wat de 

(meer)waarde ervan kan zijn. Dat betekent dat meer praktische vragen 

als hoe dat instituut gefinancierd moet worden, of het op commerciële 

leest geschoeid moet zijn, etcetera in deze bijdrage niet aan de orde 

zullen komen. Voor beantwoording van dat soort vragen lijkt het ons nog 

te vroeg. Bovendien achten we dit basisdocument niet de plaats om op 

dergelijke vragen in te gaan. 

Maatschappelijk-politieke context 

Een blik op het Manifest volstaat om enig zicht te krijgen op de maatschap

pelijk-politieke context waaraan een 1 ndex-centre voor Brabant haar 

bestaansrecht moet ontlenen, waarin het moet opereren en waarvoor het zijn 

(meer)waarde zal moeten bewijzen. 1 n de diverse punten van het Manifest 

wordt een aantal maatschappelijke problemen, c.q. uitdagingen voor Brabant 

beschreven, die de agenda voor de toekomst in vergaande mate zullen bepalen: 

• een als dreigend ervaren ondergang van lokale en regionale culturele identi

teit door voortgaande processen van globalisering en internationalisering; 

•een voortschrijdende maatschappelijke tweedeling tussen 'hebbers' en 'niet-
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hebbers', ' meekunners' en ' niet-meekunners'; 

• problemen die samenhangen met de huidige, intensieve 

vormen van landbouw en veeteelt (waarvan de recentelijke 

varkenspestepidemie een schrijnend voorbeeld is); 

• problemen die samenhangen met (auto-)mobiliteit; 

• een breed scala van milieuproblemen. 

Voor deze problematieken geldt dat ze complex zijn (groot aantal 

interdependente factoren die van invloed zijn en groot aantal 

actoren dat erbij betrokken is) en dat ze zich niet beperken 

tot het lokale niveau, maar zich op regionaal, nationaal en zelfs 

mondiaal niveau manifesteren. Bovendien is sprake van grote 

samenhang tussen de problematieken. De dreigende ondergang 

van culturele identiteit hangt samen met processen van globalise

ring en internationalisering. Het zijn diezelfde processen die bedrijven 

in landbouw en veeteelt dwingen tot steeds verdergaande schaal

vergroting en intensivering. Dat brengt grote milieuproblemen met 

zich mee, maar ook een tweedeling tussen bedrijven die in deze con

currentieslag het hoofd boven water kunnen houden en bedrijven die 

dat niet kunnen. 

De maatschappelijk-politieke context waarin een 1 ndex-instituut zal 

moeten opereren, wordt dus gekenmerkt door grote complexiteit, een 

enorme dynamiek, sterke interdependentie tussen veelal grootschalige 

problematieken en, met dit alles samenhangend, grote onzekerheid over 

de richting die maatschappelijke ontwikkelingen in zullen gaan. Deze 

kenmerken van de maatschappelijke context hebben vanzelfc;prekend hun 

weerslag op de mogelijkheden van het vinden van adequate oplossingen die 

kunnen rekenen op een breed draagvlak en op de aard van die oplossingen. 

Bovendien zullen ze zeker hun weerslag hebben op de manier waarop 

beleids- en besluitvormingsprocessen, waarin die oplossingen gegenereerd 

en over die oplossingen besloten wordt, ingericht (moeten) worden. 

Wat dat laatste betreft zien we in de samenleving een forse toename van 

strategische besluitvormingstrajecten met een sterk innoverend karakter. 

Niet alleen in de zin van het genereren van nieuwe oplossingen, maar ook in de 

zin van het vernieuwen van de inrichting van die trajecten zelf. Deze besluit

vormingstrajecten hebben met elkaar gemeen dat veel partijen met elkaar in 
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een meer of minder geregisseerd debat treden. Deze trajecten 

blijken in de praktijk op grote problemen te stuiten. De toe

nemende complexiteit van de samenleving en de problemen 

waarmee die geconfronteerd wordt, het feit dat steeds meer 

actoren (willen) deelnemen aan besluitvormingsprocessen en 

de snelheid waarmee de context waarin de besluitvorming 

plaatsvindt verandert, maakt het de actoren in deze processen 

uiterst moeilijk. 

Bovendien bestaan tussen de deelnemers aan deze processen 

grote verschillen in perceptie van problemen en in informatie 

waarover ze beschikken. Die verschillen zorgen voor grote 

communicatieproblemen. Die problemen zijn vaak zelfs zo groot, 

dat gesproken kan worden van communicatiekloven. Daarbij kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen vier verwante, maar te 

onderscheiden kloven: tussen beleids(makers) en experts/weten

schap(pers), tussen experts van verschillende disciplines, c.q . op 

verschillende beleidsterreinen georiënteerde beleidsmakers, tussen 

bestuur(ders) en bestuurden en tenslotte tussen deskundigen en 

leken. Dichten of op z' n minst verkleinen van die kloven vormt een 

voorwaarde voor een succesvol verloop van deze strategische besluit

vormingsprocessen. 

Deze korte analyse van de maatschappelijk-politieke omgeving waarin 

het 1 ndex-centre zal moeten opereren, willen we afsluiten met enkele 

algemene conclusies: 

• op de eerste plaats is sprake van een uiterst complexe en dynamische 

omgeving waarin sterk interdependente, veelal groots chalige problema

tieken spelen; 

• op de tweede plaats is in die omgeving, als gevolg van het eerste, 

onzekerheid over het verloop van maatschappelijke ontwikkelingen troef 

en bestaat er grote behoefte aan onzekerheidsreductie en aan mechanis

men om met onzekerheid om te gaa n; 

• op de derde plaats worden in di e omgeving interactieve besluitvormings 

t rajecten steeds bela ngrijker, maa r s tuit e en s uc cesvol ve rloop daa rvan 

onde r ande re op het best aan va n communicatiekloven t ussen de dee lnemers 

eraan . 
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Ontwikkelingen in de beleidswetenschap 

Deze maatschappelijk-politieke ontwikkelingen zijn niet aan 

de beleidswetenschap voorbij gegaan. Alhoewel het volgende 

geen volledig beeld geeh van ontwikkelingen in de beleids

wetenschap die als reactie op veranderingen in en nieuwe 

initiatieven vanuit de samenleving zijn ingezet, willen we twee 

ontwikkelingen noemen die in het kader van deze bijdrage relevant 

zijn. De eerste betreh de (hernieuwde) aandacht voor sturings

vraagstukken in het openbaar bestuur2
• Een belangrijk inzicht uit 

de literatuur over dit onderwerp is ons inziens dat het voeren van 

het debat over de rol van het openbaar bestuur in termen van de 

tegenstelling tussen klassieke, hiërarchisch-centralistische 'top 

down'-sturing en marktconforme sturing weinig vruchtbaar is. 

Hetzelfde geldt voor het veelvuldig gebruik en benadrukken van het 

belang van de notie van de ' regiefunctie' die het openbaar bestuur 

meer en meer zou moeten gaan vervullen1
. 

1 n zijn dissertatie wijst Smits er namelijk op dat sturing vele modali-

teiten heeh, van commanderen tot open onderhandelen. Ook stelt hij dat 

de keuze voor een sturingsstrategie gebaseerd moet zijn op zorgvuldige 

bepaling van de sturingspotentie van het openbaar bestuur. Die is 

geringer naarmate de omgeving complexer en dynamischer en de positie 

van de overheid ten opzichte van andere actoren zwakker is en nood

zaak, wens en mogelijkheid tot het te vertonen wenselijk geacht gedrag 

bij die actoren geringer zijn. Dat wil niet zeggen dat geringe sturingspoten-

tie sturing uitsluit, wel dat bepaalde sturingsstrategieën minder en ande-

re meer opportuun zijn als die potentie klein is. Open onderhandelen en 

faciliteren van processen van zelfregulering zijn strategieën die dan meer 

opportuun zijn. Dergelijke sturingsstrategieën zullen in de geschetste 

maatschappelijke context dus aan belang winnen. Dit betekent dat 'net

werk-management' een steeds belangrijker opgave voor de overheid zal worden4
• 
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De tweede ontwikkeling in de beleidswetenschap bouwt 

voort op dit inzicht. Deze tak van de beleidswetenschap, 

aangeduid als 'participatieve beleidsanalyse' , benadrukt de 

noodzaak van de ontwikkeling van participatieve en communi

catieve vormen van beleids- en besluitvorming. De participatieve 

beleidsanalyse vormt dus een pleidooi voor grote betrokkenheid 

van en intensieve communicatie tussen belanghebbenden/ 

betrokkenen in een beleidsnetwerk5
, gericht op verbetering van de 

probleemoplossende capaciteiten van individuele belanghebbenden 

en het beleidsnetwerk als geheel6
• 1 nzet is niet primair de ont-

wikkeling van besluiten waarmee iedereen het eens is, maar het 

ontwerpen van besluitvormingstrajecten die door betrokkenen als 

hoogwaardig en fair worden ervaren. Dit betekent niet dat participa-

tie als een panacee voor alle problemen wordt beschouwd. Er wordt 

wel benadrukt dat in de huidige maatschappelijk-politieke context 

traditionele sturingsinstrumenten niet meer volstaan en dat meer 

participatieve instrumenten een waardevolle bijdrage aan het oplossen 

van problemen kunnen leveren. 

Dit kan geïllustreerd worden aan het milieubeleid. 1 n de eerste fase daar

van overheersten normstelling en handhaving als het instrumentarium 

waarmee de overheid milieuproblemen te lijf ging. In de tweede fase , 

gericht op preventie van (verdere) milieuvervuiling, kwam de nadruk meer 

op financiële stimuli en andere, meer marktconforme instrumenten te 

liggen. In de huidige fase van het milieubeleid, waarin het erom gaat de 

productie van 'groene' producten en het op milieuvriendelijke wijze 

inrichten van productieprocessen te stimuleren, moet de overheid meer 

vertrouwen op en gebruik maken van instrumenten die de communicatie en 

samenwerking tussen 'stakeholders' in industriële ketens stimuleren. 

De overheid moet dus trachten complexe netwerken van belanghebbenden 

tot stand te brengen en proberen die in een bepaalde richting te sturen door 

op te treden als ' facilitator' van open en eerlijke communicatie en debat 

tussen belanghebbenden. 

Een in dit verband interessante ontwikkeling in de participatieve beleidsanalyse 

wordt gevormd door de her en der levende ideeën voor het inrichten van ' beleids

laborat oria'. Dat zijn plaat sen waarin de expertise, de mensen en de instrumen

ten voor het uitvoeren van bele idsexercities samen komen7• Beleidsexercit ies zijn 
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gestructureerde groepsprocessen waarin een pluriforme 

verzameling van actoren en wetenschappers op basis van een 

' up to date' kennisbestand in discussie treden over beleids

problemen en hun oplossing8
• Door experts, kennis, maat

schappelijke actoren en beleidsmakers in een relatief 'veilige' 

omgeving samen te brengen, gebruik te maken van methoden en 

instrumenten uit de participatieve beleidsanalyse en door com

municatie en debat te ondersteunen met moderne informatie

technologische hulpmiddelen, wordt in een beleidslaboratorium 

de context gecreëerd voor hoogwaardige debatten over beleid. 

Aldus wordt getracht eerder genoemde communicatiekloven 

te dichten. 

Deze korte uiteenzetting over enkele relevante ontwikkelingen 

binnen de beleidswetenschap willen we afsluiten met enkele 

algemene conclusies: 

•gegeven de aard van veel hedendaagse maatschappelijke problemen 

en de context waarin daarvoor naar oplossingen gezocht moet 

worden, zal netwerk-management een steeds belangrijker opgave 

voor de overheid worden; 

• dat betekent dat de overheid moet trachten netwerken van belang

hebbenden tot stand te brengen en die in een bepaalde richting te 

sturen door de rol op zich te nemen van 'facilitator' van open en eerlijke 

communicatie en debat tussen die belanghebbenden; 

•dit brengt de noodzaak van ontwikkeling en toepassing van meer 

participatieve en communicatieve vormen van beleids- en besluitvorming 

met zich mee. 

Contouren van een 1 ndex-centre voor Brabant 

1 nleiding 
We zullen nu op basis van de schets van de maatschappelijk-politieke context 

waarin een 1 ndex-centre moet opereren en van enkele ontwikkelingen in de 

beleidswetenschap onderzoeken of er bestaansgrond is voor een 1 ndex-centre 

in Brabant. Dat betekent dat we ook aandacht zullen besteden aan de vraag of 

en in hoeverre een derge lijk centre op Brabantse s chaal haalbaa r is. Daarbij 
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gaat het niet om financiële haalbaarheid, maar om haal

baarheid in termen van de vraag of er voor een nieuw centre 

op Brabantse schaal wel plaats is. We hangen ons betoog op 

aan drie functies die het instituut zou kunnen vervullen: 

a) het meten van (ontwikkelingen in) het milleniumkapitaal 

van Brabant; 

b) het verschaffen van inzicht in het complex van (f)actoren dat 

van invloed is op het ontstaan van maatschappelijke problemen; 

c) het organiseren en faciliteren van communicatie en debat 

over (oplossingen voor) die problemen. 

Meten is weten 

We hebben gesteld dat de noodzaak om het milleniumkapitaal van 

Brabant in kaart te brengen en te monitoren wat ons betreft evident 

bestaat. Voor ex ante en ex post beleidsevaluatie is het vanzelfspre

kend nodig over 'up to date' gegevens te beschikken over 'parameters 

van welzijn en geluk'. Bij deze constatering kan en moet evenwel een 

kanttekening geplaatst worden. Wat ons betreft vormt die noodzaak 

namelijk nog geenszins de legitimering voor het opzetten van een nieuw 

instituut dat met het meten en monitoren van die parameters belast zal 

worden. Er bestaat immers reeds een aantal instituten met een dergelijke 

functie (CBS, CPB, RivM). Ook zijn er zeer veel goede databestanden voor

handen in het Brabantse. 

Daartegen kan worden aangevoerd dat veel van de huidige databestanden 

ecologische factoren 'stiefmoederlijk' behandelen. Zeer fundamenteel is 

ook het verwijt dat veel van de traditionele indicatoren voor nationale of 

regionale welvaart een scheef beeld geven van milieu-economische verhou

dingen. Het kappen van bomen wordt gemeten als productieve arbeid, meer 

gezaagd hout is meer kapitaalgoed, maar de afname van natuurwaarde wordt 

niet van de waardetoevoeging afgetrokken. Op het vlak van milieukundige 

dataverzameling zou het echter wel eens zo kunnen zijn dat de stiefmoeder

lijke behandeling snel aan het verdwijnen is. Dat zou in een haalbaarheidsstudie 

nader onderzocht moeten worden. Wij vermoeden echter dat de gegevens er wel 

zijn, maar dat het probleem betrekking heeft op onvoldoende combinatie van 

bestaande, verspreid liggende gegevens. Zoals we verderop betogen, is dat een 
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kwestie van probleemgestuurde theoriebouw en niet per 

definitie van nog meer (moeten) meten. 

Ten aanzien van de idee van het 1 ndex-centre als meet-centre 

willen we tenslotte het volgende opmerken. De ervaring leert 

dat over de vraag welke gegevens waarom relevant zijn en 

vooral over de vraag wat gegevens betekenen, dikwijls grote 

controverses bestaan. Die controverses treden met name op bij 

lastig of niet te kwantificeren variabelen. Talrijk zijn de studies 

over controverses over wat de ' feiten' zijn en hoe die vertaald 

moeten worden in beleid9
• In het licht van het voorgaande moge 

het geen verbazing wekken dat wij groot belang hechten aan (het 

op gang brengen en houden van) hoogwaardige communicatie en 

debat tussen belanghebbenden in een beleidsnetwerk over inhoud en 

betekenis van die gegevens. Wat ons betre~ zal het 1 ndex-instituut 

dus eerder in het kader daarvan een nuttige rol kunnen vervullen, 

dan in het meten van gegevens op zich. 

Niets is zo praktisch als een goede theorie 

Zoals gesteld kenmerken veel hedendaagse maatschappelijke problemen 

zich door het gegeven dat er een groot aantal interdependente oorzaken 

aan ten grondslag ligt en door de grote samenhang die er tussen proble-

men bestaat. Naast ' meten' is het krijgen en verschaffen van inzicht in 

relevante oorzaak-gevolg relaties dus een essentiële functie die een 1 ndex

centre zou kunnen vervullen. Ook hier moet echter de kanttekening 

geplaatst worden dat die functie (deels) al wordt vervuld, bijvoorbeeld door 

onderzoeksinstituten en universiteiten, zij het dat die functie door dergelijke 

centra intensiever zou kunnen worden vervuld, dat wil zeggen meer toege

spitst op de issues die centraal staan in het toekomstdebat in Brabant. 

1 ntensivering van deze functie bij bestaande (Brabantse) centra lijkt meer voor 

de hand te liggen dan het oprichten van een nieuw centre. 

Ook t en aanzien van deze conclusie willen we echter nog een opmerking kwijt. 

De noodzaa k om debat t ussen belanghebbenden te stimuleren, doet zi ch in nog 

sterkere mate voor deze tweede functie, die een 1 ndex-cent re zou kunnen 

vervullen, gelden. Dat hee~ te maken met het fe it dat het niet zozeer gegevens 
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zijn die een belangrijke rol spelen in beleidsvorming, maar 

vooral de betekenis die daaraan in beleidsmatig opzicht 

wordt gegeven. Die betekenis krijgen die gegevens als en 

doordat ze in een model of theorie met elkaar in verband 

gebracht worden. Meer nog dan over de gegevens zelf zullen 

controverses betrekking hebben op die modellen en theorieën 

en op de voorspellingen die op basis ervan gedaan worden. 

Bovendien zijn kennis, modellen en theorieën alleen relevant 

vanuit een specifieke probleemstelling. Beleidsrelevante model- en 

theoriebouw moet met andere woorden probleemgestuurd zijn. 

Het is echter een illusie te denken dat een toekomstdebat gevoerd 

kan worden op basis van één theoretisch schema. Op de eerste 

plaats omdat indicatoren die voor het ene probleem relevant zijn, bij 

een ander probleem verhullend kunnen werken. Op de tweede plaats 

omdat probleempercepties en belangen van betrokkenen vaak zo 

divers zijn, dat con_troverses over te hanteren modellen en theorieën 

te verwachten zijn. Waar het om gaat is, om die controverses op 

constructieve wijze hanteerbaar te maken. Dat wijst erop dat commu

nicatie en debat tussen belanghebbenden in een beleidsnetwerk over toe 

te passen modellen en theorieën van groot belang is om tot een 

gezamenlijk begrip van problemen en hun context en daarmee tot draag

kracht voor oplossingen te komen. Ook ten aanzien van de tweede functie 

die het 1 ndex-centre zou kunnen vervullen, denken wij dus eerder aan een 

rol als organisator en 'facilitator' van hoogwaardige beleidsdebatten dan 

aan een rol als modelbouwer op zich. 

Geen gebruik van kennis en theorie zonder dialoog en debat 

De geschetste ontwikkelingen in de beleidswetenschap maken duidelijk dat er 

consensus bestaat over de tekortkomingen van het ' rationele-actor-model' van 

beleidsvorming. Empirisch is dat model uiterst problematisch. Een rationele 

beleidsmaker wordt geacht duidelijke doelen te stellen, alle beleidsalternatieven 

en hun kosten en baten te kennen en het 'beste' alternatief te kiezen. 

Onderzoek heeft echter uitgewezen dat beleidsvorming in veel gevallen niet op 

deze wijze verloopt. Ook normatief is dat model problematisch. Het gaat voorbij 

aan de in de hedendaagse beleidscontext bestaande noodzaak verschillende 
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probleempercepties, normen en belangen en daarmee samen

hangende ideeën over oplossingen van 'stakeholders' in een 

beleidsnetwerk in een open en fair proces van communicatie 

en debat tot uiting te laten komen. Het model veronachtzaamt 

de rol van de overheid als organisator, ' facilitator' en 

(soms ook) stuurder van dergelijke processen van communicatie 

en debat. 

Een derde functie die het 1 ndex-centre dus zou kunnen vervullen, 

is die van organisator en 'facilitator' van beleidsdebatten tussen 

de 'stakeholders' in beleidsnetwerken. Daarop hebben we reeds 

gewezen in het voorgaande. Dat we deze derde functie nog eens 

benadrukken, heeft te maken met het feit dat de betrokkenheid 

van belanghebbenden niet alleen vereist is bij bepaling en duiding 

van gegevens waarop beleid gebaseerd wordt. Ze is ook en vooral 

vereist bij het proces waarbij op basis van gegevens, en modellen 

waarin die een plaats gekregen hebben, oplossingen voor problemen 

gegenereerd worden. Niet vanuit de (naïeve) gedachte dat het met 

elkaar laten discussiëren van belanghebbenden op een gegeven 

moment (als je ze maar lang genoeg met elkaar laat praten) tot 

consensus zal leiden, maar vanuit de (realistische, noem het Real

politieke) gedachte dat deelname aan een open en fair proces van 

communicatie en debat tot draagkracht en commitment voor oplossingen 

zal leiden. 

Terugblik: een 1 ndex-centre voor Brabant? 

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat wij sceptisch staan tegenover 

de idee om het 1 ndex-centre primair als meet-centre invulling te geven. 

Alhoewel over de haalbaarheid daarvan pas echt conclusies getrokken kunnen 

worden op basis van een haalbaarheidsstudie, betwijfelen wij of een centre dat 

primair een meet-functie heeft wel zinvol is en toekomst heeft. 1 n iets mindere 

mate geldt dat ook voor een centre dat (naast die meet-functie ook) de functie 

van het verschaffen van inzicht in de interdependenties tussen hetgeen gemeten 

wordt zal hebben. De kracht én meerwaarde van een nieuw centre moet en kan 

ons inziens ontleend worden aan de noodzaak van het organiseren van open en 

faire communicatie en debat tussen belanghebbenden in beleidsnetwerken over 
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(al dan niet door dat instituut zelf verzamelde) gegevens, 

over (al dan niet door dat centre zelf geconstrueerde) model

len en theorieën (en op basis daarvan gedane voorspellingen) 

en over oplossingsalternatieven. 

Het 1 ndex-centre dat wij voor ogen hebben, organiseert, 

begeleidt en faciliteert dus hoogwaardige beleidsdebatten en 

richt zich daarbij op Brabantse problematieken. Dat laatste wil 

zeggen dat bij die debatten in ieder geval Brabantse 'stake

holders' betrokken moeten worden. Al met al betekent dit dat 

het 1 ndex-centre dat wij voor ogen hebben en waarvan wij denken 

dat het een nuttige Functie kan vervullen in Brabant, een soort 

beleids-laboratorium-op-Brabantse-schaal is. Een plaats waar 

hoogwaardige beleidsdebatten worden gevoerd. Waar experts, 

kennis, beleids-makers, maatschappelijke actoren en moderne 

(informatie-technologische) hulpmiddelen samenkomen om over de 

toekomst van Brabant te discussiëren. Waarin communicatiekloven 

tussen beleidsmakers en wetenschappers, beoefenaars van verschil 

lende wetenschappelijke disciplines, op verschillende beleidsterreinen 

georiënteerde beleidsmakers, bestuurders en bestuurden en deskundigen 

en leken gedicht worden. 

Zoals gezegd gaan we in deze bijdrage voorbij aan de vele praktisch

organisatorische vragen die aan deze visie op een Brabants 1 ndex-centre 

kleven. Wij achten dit Basisdocument niet de plaats om op deze vragen in 

te gaan. Een gedegen haalbaarheidsstudie zal moeten uitwijzen of die visie 

haalbaar is. Wij zijn er echter van overtuigd dat een 1 ndex-centre als in 

grove lijnen in deze bijdrage uiteengezet niet alleen toekomst heeft, maar 

ook en vooral zijn (meer)waarde voor Brabant zal kunnen bewijzen. 

De Katholieke Universiteit Brabant bereidt momenteel de start voor van een 

'Center for Globalisation and Sustainability'. De functies van dat centrum 

corresponderen met die van een 1 ndex-centre zoals wij die hierboven omschre

ven. We hopen en verwachten dat de dialoog tussen Brabant en de KUB ook via 

dit initiatief zal worden verrijkt. 
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' alhoewel vorm en inhoud daarvan wat ons betreft dus nog open kwesties zijn, zullen we 
in het vervolg van deze bijdrage voor het gemak aan dat centre blijven refereren als het 
1 ndex-centre. 

2 Bekkers, V.J .J .M., 1993, Nieuwe vormen van sturing en informatisering, Delft 

Bekkers, V.J.J .M. et al, 1996, Sturingsconcepties en instrumenten in het milieubeleid, 
Tilburg 

Smits, J" 1995, Milieubeleid gestuurd? , Amsterdam 

1 hiermee willen we niet zeggen dat dat een loos begrip is, maar wel dat het zo vaak en vaak 
zo als een soort middel-voor-alle-kwa len wordt gebruikt, dat het zijn (zeker bestaande) bete
kenis dreigt te verliezen. 

' Bruin, J .A. en E.F. ten Heuve lhoF, 1995, Netwerkmanagement, strategieën, instrumenten en nor
men, Utrecht 

Klijn, E.H. en G. Teisman, 1992, Besluitvorming in beleidsnetwerken: een theoretische beschou
wing over het analyseren en verbeteren van beleidsprocessen in complexe be leidsstelsels, 
Beleidswetenschap l, 32-51 

' het NU BS-project is een voorbeeld van participatie en communicatie zoals de moderne beleids
wetenschap die voor ogen staat. 

' zie Geurts, J .L.A. en 1. Mayer, 1996, Methods fo r Participatory Policy Analysis , Katholieke 
Universit eit Brabant, WORC-report 96-08 

1 Smits, R.E.H.M" 1994, Elk land krijgt de technologie die het verdient , maar lang niet altijd die welke 
het nodig heeft, oratie bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel Technologie, Beleid en 
Samenleving aan de Katholieke Universiteit Brabant 

' Geurts, J.L.A" 1993. Omkijken naar de toekomst, lange termijn verkenningen in beleidsexercities, ora
tie bij de aanvaarding van de leerstoel Bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Brabant 
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' zie bijvoorbeeld Engel hardt. H.T. en A.L. Caplan, 1987. Scientific controversies. Case-studies in the res o
lution and closure of disputes in science and tec hnology, Cambridge 
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Het is 8 juli 1947. De Tweede Wereldoorlog is in Brabant al 

bijna drie jaar verleden tijd. De provincie zoekt naar een nieuwe 

toekomst, die vooral in het teken zal staan van nieuwe indus

triële bedrijvigheid. Veel Brabantse spraakmakers zien het 

onvermijdelijke daarvan in, maar maken zich tegelijkertijd 

traditionele Brabant worden als de 

? 
,.;,..,,"",,.ll:ll~<U~r-> timl!Qf Koningin Jan 

c:t91D>•~Pfjdens de verga

dering van Provinciale Staten 

het beste van: "1 k hoop dat onze 

Provincie haar stille opgang moge 

voortzetten, (...) dat wij daarbij niet 

gestoord zullen worden door de stormen van buiten en dat ons daar

bij niet onthouden zullen worden de levensblijheid en levenslust die 

ons de kracht moeten geven om verder te gaan."1 

De stormen kwamen toch, zelfs in die mate dat Brabant (samen met 

Limburg) in een tijdspanne van iets meer dan tien jaar op het terrein van 

de huwelijksvruchtbaarheid veranderde van landelijk klassementsaan

voerder in rode lantaarndrager. Grote gezinnen, ooit het beeldmerk van 

het katholieke Brabant, 

verdwenen in één genera

tiewisseling als sneeuw 

voor de zon. Dat was het 

soort revolutie waar vele 

in 1947 voor vreesden, maar 

levensblijheid om verder te g 

• 

• • 
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• 
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Het is januari 1982, hartje winter. De Nederlandse economie 

is in een kille economische crisis terecht gekomen. Vrijwel 

dagelijks berichten kranten over bedrijfs sluitingen. Ook 

Brabant wordt getroffen. De Tilburgs e textieleconomie is al 

verdwenen, Philips hee~ het moeilijk Somberheid is troef. 

"Het enige zekere is onzekerheid", meldt een officiële advies

commissie aan de regering. 

Sander de Leve, toenmalig directeur van Philips Strategische 

Planning Groep, deelt niet in die somberheid. Tegen Vrij 

Nederland zegt hij: "1 edereen denkt: er is geen toekomst meer. 

Zo is het echter niet. Je moet het anders zeggen: er is niet één 

toekomst, er zijn vele toekomsten."2 

De Leve zag het goed. De toekomst was niet langer één groot beeld 

zoals in 1947, waar we met zijn allen maar het beste van moesten 

hopen, de toekomst was versplinterd. Een paar jaar later gonsde het 

in Brabant op tal van terreinen al weer van nieuwe bedrijvigheid, met 

nieuwe vormen van kennis, nieuwe soorten dienstverlening, nieuwe 

elites. Maar terwijl de economie opbloeide zat de Tilburgse textiel

arbeider nog steeds werkloos thuis en kwam er een hele generatie 

allochtonen tussen wal en schip terecht. 1 nderdaad, er was - ook in 

Brabant - niet langer één toekomst, er waren er meerdere. Zonnige en 

sombere toekomsten bleken hand in hand te gaan. 

Het is juni 1997. Brabant is niet zo bezorgd als in 1947, ook niet zo somber 

als in 1982, maar Brabant is - op de drempel van de 21e eeuw - wel nieuws

gierig naar de toekomst(en). Waar gaan we naar toe? Wat moeten we doen 

om de toekomst voor zoveel mogelijk mensen leefbaar - het hedendaagse 

woord voor De Quay's ' levenslust en levensblijheid' - te houden? Hoe zullen 

mensen zich tot elkaar en tot hun overheden gaan verhouden? 

Ruimte loos 

Maakten De Quay en geestverwanten zich vij~ig jaar geleden zorgen over de 

overgang van een besloten-organisch naar een modern-open Brabant, tegen

woordig hee~ zelfs dat nieuw herrezen open Bra bant ogenschijnlijk geen vast e 

grond meer onder de voeten. De ervaring van ruimte lijkhe id, va n een provi ncie, va n 

een stad, een dorp of een straat is wezenlij k aan het veranderen. Steeds minder 
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zijn mensen aan één plek gebonden, het leven speelt zich 

steeds meer af in een ruimteloze, globaliserende cultuur, 

waarin grenzen vervagen. Dat proces is al een tijdje bezig en 

zal zich de komende eeuw krachtig voortzetten. 

Voor een groeiend aantal mensen is het nu al mogelijk om op elk 

moment van de dag met elke plek op aarde te communiceren. 

Het zal niet lang meer duren of men kan er ook 'virtueel' naar 

toe reizen, vergeleken waarbij het feitelijke reizen door velen 

als een vermoeiende en achterhaalde onderneming zal worden 

beschouwd. 

Wanneer de wereld de omvang van het heelal aanneemt, de moge

lijkheden eindeloos worden, de kennis haast oneindig en 

het bestaan grenzeloos, dan kan men zich afvragen waaruit de 

persoonlijke identiteit van mensen nog zal bestaan. Wat is het 

psychologische houvast van de burger in het komende digitale 

tijdperk? 

De Amerikaanse trendwatcher John Naisbitt heeft op deze vraag een 

simpel antwoord geformuleerd: "Hoe universeler we worden, hoe stam

gerichter we handelen." 3Het is een wat kort-door-de-bocht_ achtige type-

ring voor een proces waarvan de uitingsvormen nu al zichtbaar 

worden. 1 n weerwil van het beeld van een individualiserende cultuur 

spant zich over Nederland een buitengewoon omvangrijk weefsel van 

meer en minder informele netwerken van burgers in allerlei gedaanten: 

professionals, werknemers, vrienden en bekenden. Die onzichtbare en 

moeilijk traceerbare netwerken zijn voor het sociale bestaan van burgers 

steeds belangrijker aan het worden. Zij vormen de nieuwe stammen, de 

nieuwe families van de toekomst, die via telefoonverbindingen, e-mail

berichten, verenigingen en uitgaansgelegenheden met elkaar verbonden 

blijven. De burgers van de 2le eeuw zoeken in deze verbanden houvast - de 

ene keer in hun vrije tijd , dan weer in werktijd, dan weer in een combinatie 

van vrije tijd en werktijd. Ze zijn - voor de bestuurders en beleidmakers -

onnavolgbaar, zoals ook de individuen die door de mazen van dit ruimteloze 

weefsel van netwerken vallen niet direct zichtbaar meer zijn. 

De nieuwe cultuur is dus niet een cultuur van hyper-individualisme, zoals wel 

wordt verkondigd. Het is zeker ook geen cultuur van zinledigheid. Nu al zoeken 
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meer en meer mensen intensief naar nieuwe vormen van 

houvast, waarmee ze in de uitdijende en versnellende wereld 

op de been kunnen blijven of waardoor ze zin aan hun bestaan 

kunnen geven. Zingeving - het woord zal na de eeuwwisseling 

steeds vaker in de beschouwingen over de samenleving en 

uiteindelijk ook in het sociale beleid voorkomen. 

Of neem als ander voorbeeld van nieuwe behoeften in een 

veranderende wereld de grote en almaar groeiende belangstel

ling voor geschiedenis (inclusief de 'kleine' geschiedenis, zoals 

heemkunde en genealogie), voor de eigen (streek-) taal versus het 

Engels als (toekomstige) lingua franca , voor levensverhalen en 

opgetekende ervaringen. Zij vormen het natuurlijke tegenwicht 

voor een digitale samenleving, waarin praktisch alle informatie, 

ontdaan van haar historische context, tot een combinatie van de 

cijfers 0 of l wordt herleid. 

Als reactie op fragmentatie zal juist het belang van de eigen lokale 

gemeenschap en de regio waarin men woont opnieuw worden bena

drukt. Dat proces is nu ook in Brabant al zichtbaar. Niet als een vorm 
' 

van nostalgie, een hang naar de vervlogen tijden van Brabantia Nostra, 

maar als uitdrukking van een behoefte om in de ijle wereld van het 

gefragmenteerde heden naar continuïteit en verbanden te zoeken. 

Opvoedingsonzekerheid 

Er is, met andere woorden, een ongekende nieuwe wereld in de maak, waarin 

mensen nieuwe evenwichten moeten zoeken tussen de maatschappelijke 

dynamiek en het individuele bestaan, tussen grote complexiteit en sociale 

overzichtelijkheid, tussen werk en privé-leven, tussen publiek en privaat. 

Nederland is zich bovendien in hoog tempo aan het ontwikkelen tot een 

kennismaatschappij, waarin de hersens het werk doen en kennis het voor

naamste economische kapitaal vormt. Hoe bereid je daar komende generaties 

op voor? Volstaat het huidige onderwijs? Zou het als de maatschappij zo 

wezenlijk verandert a ls thans het geval is , niet eens zinvol zijn om publi ekelijk 

bij de opvoeding van toekomstige generaties stil t e staan? 
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Er zijn in ieder geval voldoende signalen die deze publieke 

aandacht rechtvaardigen. Het Sociaal en Cultureel Rapport 

1996 wijst er bijvoorbeeld op dat veel recente maatschap

pelijke ontwikkelingen de integratie van jongeren bemoeilijken, 

waarbij speciaal alarm wordt geslagen voor de positie van 

kinderen van allochtone afkomst, die voor de opgave van een 

' dubbele emancipatie' staan. Er wordt melding gemaakt van een 

hardere maatschappij die aan de ene kant een overvloed aan 

consumptie kent en aan de andere kant, door een gebrek aan 

continue persoonlijke zorg, weinig bescherming en veiligheid 

biedt. Bij een op dit moment nog relatief klein, maar wel groeiend 

deel van de jongeren doen zich bovendien ernstige problemen voor. 

Zo is er een sterke groei van het aantal jonge mensen die onder een 

maatregel van de kinderbescherming vallen en wordt een toename 

geconstateerd in het aantal jeugdige verdachten dat in aanraking 

met de politie komt.4 

Het is belangrijk om vast te stellen dat de opvoeding van jonge 

mensen in zeer veel gevallen wél goed verloopt. Dat neemt niet weg 

dat veel ouders zullen beamen dat het opvoeden van kinderen in de hui -

dige samenleving zeer gecompliceerd is. En de wereld die ons te wach-

ten staat is zo chaotisch en eindeloos dat jongeren die er met creativi-

teit, belangstelling en enthousiasme op worden voorbereid een grotere 

kans hebben om niet te verdwalen dan jongeren die in hun opvoeding geen 

sociale en emotionele rustpunten hebben meegekregen. Daarom is het 

van het grootste belang dat wij ons publiekelijk buigen over de vraag hoe 

opvoeding in de 2le eeuw het beste vorm kan krijgen, welke voorzieningen 

ouders nodig hebben, of opvoeden niet veel ruimere mogelijkheden voor 

loopbaan-onderbreking vereist, of arbeidsorganisaties zich niet ouder- en 

daardoor ook kindvriendelijker moeten opstellen. Wat de beste oplossingen 

zijn is niet op voorhand te zeggen. Waar we echter van af moeten is het idee 

dat opvoeding iets is wat alleen van ouders is, waar je je niet mee moet 

bemoeien, zeker niet als overheid. Die afzijdigheid - kom niet aan de privé

wereld van mensen - hee~ de laatste jaren alleen maar bijgedragen aan de 

onzekerheid. Ouders zitten ook niet te wachten op een nieuw receptenboek 

van dr. Spock, maar op een maatschappelijk klimaat waarin ze minder hoeven 

te schipperen om hun ouderschap ook waar te kunnen maken. En voor zo' n 

klimaat zijn werkgeversorganisaties, vakbonden, collega's, directeuren, 
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personeelsfunctionarissen, bestuurders - ja, wie eigenlijk 

niet? - net zo verantwoordelijk. 

Einde standaard-levensloop 

De burger van 2050 zal niet meer dezelfde levensloop kennen 

als de doorsnee burger van 1997. Ruwweg verlopen de meeste 

van onze huidige levens nog in de volgende drie fasen: jong zijn en 

leren voor een vak tot je 25e, werken en/ of zorgen voor een gezin 

tot pakweg je 55e, en tegelijkertijd vanaf je vijhigste de top van 

je carrière, van de loonschaal halen en - al dan niet na vervroegd te 

zijn uitgetreden - van je welverdiende pensioen gaan genieten. Dat 

is - althans voor de meesten (overigens hoofdzakelijk mannen) van 

de naoorlogse generaties - het standaardpatroon. 

Dat patroon is in 2050 verleden tijd. Voor een deel komt dat omdat 

de traditionele verhouding tussen mannen (kostwinners) en vrouwen 

(huisvrouwen) dan niet meer functioneert en veel meer huishoudens 

dan t hans het geval uit tweeverdieners zullen bestaan, die hun arbeids

inspanningen veel meer op elkaar en hun huishoudbehoehen kunnen 

afstemmen. 

Het komt ook doordat de economie en de arbeidsorganisaties van de 

toekomst veronderstellen dat men na het behalen van het laatst e diploma 

niet voor de rest van zijn leven is uitgeleerd. De burgers van de toekomst 

zullen - zoals het inmiddels is gaan heten - een leven lang leren.5 

Het onderwijs zal daartoe meer flexibel , decentraal en grotendeels 

geïndividualiseerd aangeboden gaan worden. Kennis zal bovendien op peil 

moeten blijven, en zeker de instellingen voor hoger onderwijs zullen aan hun 

diploma's een soort onderhoudscontract verbinden. 

Het is bepaald niet ondenkbaar, dat Nederland in 2050 met zogeheten 

onderwijs-vouchers werkt, zeg maar een soort onderwijsstrippenkaart die elke 

burger na het bereiken van de leerplichtige leehijd krijgt uitgereikt en die het 

recht geeh om op een door hem of haar gewenst moment onderwijs en scholing 

te genieten. Misschien krijgt de 55-plusser in 2050 wel een extra onderwijs

strippenkaart, zodat hij gestimuleerd wordt om aan de vooravond van zijn 

pensioen zich op die kennisgebieden te oriënteren, die hij altijd al zo graag had 

willen oppakken. Of misschien worden 55-plussers wel twee dagen per week 

vrijgesteld om onderwijs te gaan geven. 
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Ervaringsmanagement 

Consequent ie van het verdwijnen van de huidige standaard

levensloop is namelijk dat ook het oud-worden niet meer als 

een resttijd wordt gezien. En dat heeft betrekking op een 

groot deel van de bevolking. 1 n 2050 is in Brabant een op de vijf 

mensen ouder dan dan 65, nu is dat nog l op de 8 mensen en is 

de levensverwachting van mannen inmiddels tachtig jaar (thans 

74) en voor vrouwen 83 (thans 80).6 De meeste ouderen hebben 

dus na hun pensioen nog een heel leven te gaan. 

De omgang tussen jongere en oudere generaties is daarom een 

thema dat in de komende eeuw al snel op de agenda zal staan. 

Zeker een samenleving die steeds meer in de ban komt van de dyna

miek van de informatietechnologie loopt het risico een nieuwe, jonge 

en bestuurlijke elite voort te brengen, die weinig op heeft met de -

overigens vaak vermeende - traagheid en pluche-vastheid van oudere 

generaties. Ze zullen ouderen eerder links laten liggen dan hen opzoe

ken als bron van wijsheid. Daarmee dreigt een vorm van kennisvernieti

ging waar per saldo niemand mee is gebaat. Daarom zullen we nu al 

moeten gaan nadenken over vormen waarin jong en oud elkaar kunnen 

stimuleren, waarin enthousiasme en ervaring elkaar ten goede komen. 

Plaatsen waar 'ervaring' ingebracht kan worden zijn er genoeg. Ervaren 

mensen kunnen ingeschakeld worden in het adviseren of besturen van 

maatschappelijke organisaties. Maar ook in de toenemende vervlechting 

van onderwijs en samenleving past een groter beroep op ervaringskennis. 

1 n het basisonderwijs kunnen ouderen jongeren verhalen over buurtge

schiedenissen, over hun persoonlijke geschiedenissen, over culturele ach

tergronden. Dat kan - zoals verderop nog duidelijk zal worden - van groot 

belang zijn om in buurten weer iets van betrokkenheid en samenhang tot 

stand te brengen. Oudere werknemers kunnen veel meer ingeschakeld worden 

om jongeren wat van arbeidsorganisaties te laten zien. 

Het is in dit verband pikant dat een van de meest succesvolle programma's in 

het kader van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking de uitzending van 

senioren-deskundigen is, die tegen het eind of na het beeïndigen van hun actieve 

carrière in Nederland, in het buitenland zeer gewaardeerd worden voor het over

dragen van hun ervaringen op jonge counterparts.7 Die waardering zal ook 
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dichter bij huis moeten plaatsvinden en verder moeten reiken 

dan de ontdekking van de ouderen als consument, een trend 

die op dit moment in de samenleving wél al duidelijk zichtbaar 

is. Op hun beurt kunnen jongeren ook ouderen kennis en vaar-

digheden overbrengen en hen ondersteunen, met name als 

ouderen achterblijven in de toepassing van nieuwe technolo

gieën. Jongeren kunnen ouderen lol en plezier bezorgen, zoals al 

wordt bewezen op die paar plaatsen in het land waar kinderop

vang en ouderenverzorging onder één dak zijn georganiseerd. 

Anno 1997 praten we wel veel over vergrijzing, maar meer in de 

vorm van een donkere wolk die boven onze toekomst hangt, dan dat 

er op een creatieve manier over nagedacht wordt. Toch is vinding

rijkheid op dit terrein precies wat we in de 2le eeuw nodig zullen 

hebben. 

Actieve verzorging~~taat 

Een samenleving waarin ' kennis' in alle facetten van het economische 

en maatschappelijke leven een overheersende rol speelt, heeft - wil zij 

een duurzaam sociaal perspectief bieden aan de burgers - een blijvende 

verantwoordelijkheid ten opzichte van hen die zich in deze kenniswereld 

niet van huis uit thuisvoelen. Op dit punt dreigt in de komende eeuw 

opnieuw een demarcatielijn te ontstaan. Niet iedereen leert immers even 

gemakkelijk, niet iedereen heeft een puik stel hersens, niet iedereen wordt 

van huis uit even gestimuleerd. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zegt daarover: "Juist 

een kennisintensieve samenleving biedt pas een goed thuis, als de onderkant 

van de talentenverdeling bij die samenleving betrokken kan raken. De maat

schappelijke emancipatie van talent is daarom een belangrijke voorwaarde 

voor de integratie van nu veelal uitgesloten groepen en individuen." 8 

Met andere woorden: een duurzaam sociaal perspectief betekent niet alleen 

het verrichten van diepte-investeringen in jongeren en opvoeding, in onderwijs 

en in het maatschappelijk optimaal benutten van aanwezig sociaal kapitaal , het 

betekent ook het bestrijden en zoveel mogelijk voorkomen van maatschappelijke 

uitval. 1 n die zin kan de kwaliteit van een samenleving inderdaad afgelezen worden 

aan de omgang met mensen die om wat voor reden uit de boot (dreigen te) va llen. 
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Vertrouwde omgeving? 

De vraag is zelfs of die verantwoordelijkheid eigenlijk niet 

weer sterker benadrukt zal moeten worden. Veel voorzieningen 

in de ouderenzorg, de verslaafdenzorg, de geestelijke gezond

heidszorg, de zwakzinnigenzorg en de lichamelijk gehandicap

tenzorg zijn de laatste twee decennia in een proces van 

de-institutionalisering terecht gekomen. Heel simpel uitgedrukt 

kwam dat er op neer, dat gesloten instituten in afgelegen oorden 

op de hei langzaam maar zeker werden overgeheveld naar kleinere 

verzorgingseenheden in de stad. 

Dicht bij het gewone leven, zo was en is het idee, was beter dan ver 

weg en onzichtbaar op de hei. Bovendien - zo dacht men aanvanke-

lijk - was het nog goedkoper ook, omdat zwaardere door lichtere 

vormen van zorg (substitutie) werden vervangen. Die ontwikkeling is 

nog lang niet voltooid. Als gevolg van de vergrijzing en de toenemende 

mogelijkheden van de medische technologie, zal het beroep op de zorg 

de komende decennia bovendien nog extra toenemen. Een zorg die 

zoveel mogelijk thuis geleverd zal moeten worden. Het is immers beter, 

zo weten we, om mensen zo lang mogelijk in hun natuurlijke en 

vertrouwde omgeving te houden. 

Maar wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij 'een natuurlijke en ver

trouwde omgeving' in de 2le eeuw? Hoe verhoudt zich dat tot het feit 

dat de burgers van de toekomst, zoals we eerder hebben betoogd, juist 

'ruimteloos' worden, opgaan in onzichtbare sociale weefsels en netwer-

ken en dus juist loskomen van ' de natuurlijke en vertrouwde omgeving'. 

Juist omdat die omgeving in veel gevallen erg broos is, zal er veel gesti

muleerd, gecreëerd en geactiveerd moeten worden om zorgbehoevenden 

niet te veel aan hun lot over te laten. Daarover hoeft niet al te somber te 

worden gedaan. Zoals kinderen in buurten leiden tot een intensivering van 

sociale contacten tussen ouders, zo kan ook zorgbehoevendheid er toe lei 

den dat mensen een stap naar elkaar toe gaan maken en elkaar ondersteu

nen. Daardoor kan er nieuwe sociale energie vrijkomen.9 1 n die zin heeft iede

re wijk ' recht' op voorzieningen als kleinschalige woonclusters met wijksteun

punten van waaruit diensten worden verleend, ro lstoelwoningen, verpleeghuis

dependances en voorzieningen voor al dan niet zelfstandig begeleid wonen. 
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Waarbij alleen dient te worden opgemerkt dat de bestuur

der, zorgmanager of instellingsdirecteur die denkt dat het 

daarna wel vanzelf goed gaat, bedrogen uitkomt. Het echte, 

integratieve werk, het maken van vertrouwde omgevingen, het 

werken aan acceptatie, het organiseren van sociale contacten, 

moet dan nog beginnen. Daarvoor zijn in de komende eeuw heel 

veel opbouwwerk-achtige professionals nodig. 

Verminderde zorgmogelijkheden 

Die vorm van 'zorgorganisatie' zal in de komende eeuw steeds 

belangrijker worden, zeker in het sociale beleid van lokale over

heden. Dat komt omdat een van de belangrijkste pijlers van het 

verzorgen in Nederland, de mantelzorg, in de komende eeuw meer en 

meer dreigt te eroderen. Thans wordt door een op de negen 

Nederlanders mantelzorg verleend aan familieleden, buren, vrienden 

en kennissen. Dat op zich is een goede zaak en wordt door verzorger 

én verzorgde in veel gevallen positief gewaardeerd. 1 n het kader van 

een bespreking van duurzaamheid in sociaal perspectief is er evenwel 

aandacht nodig voor de verdeling van deze zorg.10 

Allereerst de constatering dat de zorg zoals die thans door mensen 

onderling wordt verleend een uitgesproken seksespecifiek karakter 

heeh. Er zijn tweemaal zoveel vrouwelijke als mannelijke mantelzorgers. 

Op zich hoeh dat geen slechte zaak te zijn. Het probleem zit hem in het 

feit dat deze ongelijke verdeling de mogelijkheden voor vrouwen beïnvloedt 

om aan betaalde arbeid deel te nemen en in het verlengde daarvan econo

mische zelfstandigheid te verwerven. 

Bovendien wordt er in de literatuur11 steeds vaker gewaarschuwd voor een 

verminderde zorgbereidheid van verwanten. Niet alleen zijn familiebanden 

niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen zich verplicht voelen hun ouders 

te verzorgen. Een groter probleem is de grote geografische spreiding van 

familieleden. Wonend en werkend in Roosendaal is het toch lastig om een paar 

keer per week je oude moeder in Ravenstein te verzorgen. 

Naarmate de vergrijzing toeneemt en als gevolg van de ontgroening er schaars

te zal ontstaan aan jonge arbeidskrachten, zal het probleem van de krimpende 

zorgmogelijkheid (wat eigenlijk een betere term is dan zorgbereidheid) van ' naas

ten' urgenter worden. Wie het zich kan veroorloven kan dan extra zorg kopen, 
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maar wie dat niet kan zal moeten volstaan met een minimaal 

pakketje thuiszorg en dreigt verder aan zijn lot te worden 

overgelaten. 

Tenzij we dit probleem - dat feitelijk nu al bestaat en dus 

alleen maar zal toenemen - echt serieus aanpakken. 

Bijvoorbeeld de teruglopende zorgmogelijkheid van kinderen 

bestrijden met een wettelijke mogelijkheid tot zorgverlof, het 

bieden van een helpende hand door buren of buurtgenoten beter 

- ook financieel - te waarderen, door gemakkelijker budgetten 

ter beschikking te stellen zonder allerlei administratieve romp

slomp, door te investeren in technologische vernieuwing die de 

kwaliteit en het gemak van de zorg verbetert. Als vangnet onder 

de onderlinge zorg dient het fundament van een zorgzame 

samenleving evenwel onwrikbaar vast te liggen: de basiszekerheid 

dat wie zorg behoeft, die ook daadwerkelijk kan krijgen. Als files 

maatschappelijk onacceptabel zijn, dan zijn ze dat in ieder geval 

in de zorg. 

Alles organiseren 

Waar bovendien behoefte aan zal komen is een breed gedragen sociaal 

organisatorisch draagvlak van buurtgebonden voorzieningen en professio-

nals die zich met deze problematiek bezighouden. Mensen die mensen aan 

mensen koppelen, die onverwachte verbindingen leggen, mensen stimuleren 

om ergens te gaan kijken. Bij oudere zorgbehoevende buurtbewoners kan 

ook aan iets heel anders gedacht worden dan aan thuiszorg. Waarom gaan 

de kinderen uit groep 7 van de buurtschool, die bij wijze van spreken dertig 

jaar geleden elke week op zondag met hun ouders nog op bezoek gingen bij 

hun grootouders, niet één keer in de week onder schooltijd een uurtje op 

bezoek bij een aantal ouderen in de buurt. Dat geeft wat leven in de brouwerij 

en bovendien kan het met een wat slimme aanpak gemakkelijk een educatief 

doel dienen. Ze kunnen bij de ouderen herinneringen ophalen in de vorm van 

verhalen uit het verleden, waarover ze vervolgens in de klas weer kunnen 

rapporteren. Maar ze kunnen ook gewoon wat boodschappen doen en het kan 

zeker geen kwaad als ze er meteen leren schoonmaken. Is dat nu zo'n absurd 

idee? 
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Het probleem van de 2le eeuw is dat veel oude sociale 

gewoonten (familiebezoek op zondag, bij de buren een handje 

helpen, wat boodschappen doen voor je oude buurvrouw) min 

of meer verdwijnen en dat wij ons niet goed realiseren dat we 

daarom op dat dagelijkse niveau ontmoetingen moeten organi-

seren die vroeger vanzelfsprekend waren. Opzoomeren, portiek

gesprekken, leefregelprojecten, het zijn allemaal voorbeelden 

van sociale processen die op de vloer van de samenleving op gang 

gebracht moeten worden, niet omdat ze niet meer zouden 

bestaan, of omdat de mens egoïstischer is geworden, maar omdat 

zijn oriëntatie anders is geworden en hij/zij geen vanzelfsprekend 

'commitment' heeft met zijn leefomgeving. Daarom, en misschien 

is dat wel een van de basisingrediënten van het lokale sociale 

beleid van de komende eeuw, moeten mensen daartoe worden 

verleid, worden uitgenodigd, worden geprikkeld. Dat geldt voor 

betrokkenheid bij de directe woonomgeving, maar dat geldt ook voor 

het verzorgen van mensen. Dat is de prijs van de geïndividualiseerde 

en ruimteloze samenleving van de 2le eeuw: sociale duurzaamheid 

vraagt om georganiseerde sociale vindingrijkheid, permanent initiatief 

en intensief onderhoud. 

Maïzena-overheid 

De lokale overheid speelt daarin een steeds belangrijker rol. Ook dat is 

zo'n paradox, die typisch zal blijken voor de 2le eeuw, waarin de schaal

vergroting van nagenoeg alles in onze cultuur, in één en dezelfde beweging 

nieuwe betekenis verleent aan de kleine schaal die ogenschijnlijk aan 

belang lijkt in te boeten. 

De lokale overheid zal steeds meer het karakter krijgen van een 'Maïzena

overheid', een overheid die permanent bezig is om bindmiddelen toe te 

voegen aan de in principe ruimteloze, vloeiende sociale werkelijkheid binnen 

de gemeentegrenzen. 

De lokale overheid staat er daarbij niet alleen voor. Er zijn over het algemeen 

heel veel voorzieningen, organisaties, instituties die zich binnen gemeenten 

met de sociale werkelijkheid bezighouden. Doorgaans worden deze gevangen 

door het begrip civil society, of - typ isch Nederland - maatschappel ijk 

middenveld. Daar va lt van alles onder: politieke partijen, het gesubsidi eerde 
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particulier initiatief, werkgeverc;- en werknemerc;organic;a-

tiec;, verenigingen in de recreatieve c;feer, actiegroepen, 

bewonerc;organic;atiec;, kerken en religieuze bewegingen, 

club- en buurthuizen. Deze zichtbare en georganic;eerde 

'c;amenklonteringen' van burgerc; vormen het c;ociaal kapitaal 

van een lokale gemeenc;chap. Het zijn de troepen zonder welke 

elk gemeentebec;tuur c;owiec;o machtelooc; zou zijn ten opzichte 

van de c;ociale werkelijkheid binnen haar gemeentegrenzen. 

Lokale gemeente en civil c;ociety zijn in dat opzicht natuurlijke 

bondgenoten in het tot c;tand brengen van een duurzaam c;ociaal 

perc;pectief.12 

Minimale doelstellingen, maximale inspanningen 

Wat voor de 2le eeuw nodig ic;, ic; een werkbare vic;ie op het bouwen 

aan c;ociale duurzaamheid in een buurt, een c;tad of een regio. 

De overheid moet zich in de grenzeloze, ruimteloze wereld c;chrap 

zetten op een afgebakend terrein en per gebied haar doelc;tellingen 

vac;tleggen. Minimale doelc;tellingen die niet achter Haagc;e bureauc; zijn 

verzonnen, maar in actieve c;amenc;praak met burgerc; zijn geformuleerd 

en waarop door de verantwoordelijke inc;tantiec; (overheidc;dienc;ten, voor

zieningen, verenigingen en burgerc; zelf) maximale inc;panningen worden 

gepleegd. De lokale overheid zal via procec;c;en van bec;tuurlijke vernieuwing 

verder ontbureaucratic;eren en veel meer de rol van regic;c;eur, makelaar en 

dec;noodc; c;cheidc;rechter gaan c;pelen. 

Dat ic; duc; heel wat andere; dan terugtreden of het uitroepen van de c;ociale 

werkelijkheid van de c;tad tot een markt. Wat nodig ic;, ic; wat cle kerc;verc;e 

hoogleraar c;amenlevingc;opbouw Jan Willem Duyvendak ale; volgt formu

leert: "We moeten niet proberen om weer voor heel Nederland nieuwe 

gedeelde, gemeenc;chappelijke waarden te genereren, maar one; concen

treren op minimale normen, welhaac;t procedurele normen die voorc;chrijven 

hoe menc;en met verc;chillende achtergronden met elkaar horen om te gaan en 

elkaar niet linke; horen laten te liggen."13 

Het ic; een methode waarvan de contouren in veel buurtbeheer-projecten al 

waargenomen kunnen worden. Zij het nog te voorzichtig en vaak te beperkt tot 

alleen de zorg voor de fyc;ieke leefomgeving. Waar het in de volgende eeuw om 

zal moeten gaan - juic;t tegen de achtergrond van de ruimtelooc;heid van de 
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moderne burger - is dat ook de sociale leefomgeving tot 

gerichte en concrete beheer-initiatieven leidt, waar alle 

mogelijke betrokkenen een concreet pact sluiten voor het 

mentale en sociale beheer van een specifiek gebied. 

Wat nodig is is niet meer burgerzin maar, zoals de publicist 

Jos van der Lans het Formuleerde, in de eerste plaats meer 

'overheidszin'. "Niet de burgers moeten gemoraliseerd worden, 

maar de overheid."14 

Er ligt kortom een terrein braak - misschien moeten we het 

gewoon maar weer samenlevingsopbouw noemen - waar de 

termen van de markt, de Filosofie van de terugtredende overheid 

en de clichés van de zelFwerkzame burger nauwelijks nog zeg

gingskracht hebben. Dat terrein vraagt om een nieuw elan, om 

nieuw enthousiasme. Gegeven de veranderende oriëntaties binnen 

het initiële onderwijs, die veel meer op sociale en maatschappelijke 

vaardigheden zijn gericht ben ik ervan overtuigd dat zich tussen de 

middelbare school en het hoger onderwijs voor jongeren steeds meer 

ervaringsplaatsen zul len aandienen, waarin zij een halF jaar oF een jaar 

een bijdrage leveren aan de werkzaamheden die de publieke zaak 

dienen, in de zorgsector, in het welzijnswerk. het opbouwwerk. in de 

volkshuisvestingssector - hun inzet is overal bruikbaar, werk is er 

genoeg. De 2le eeuw is er de eeuw niet naar om dat 'sociale dienst

plicht' te noemen. Als het ervan komt - en ik ben er een groot voorstan

der van - zal het vrijwillig zijn, met een bescheiden vergoeding. Om het 

aantrekkelijk te maken kunnen jongeren op deze wijze extra strippen op 

hun onderwijsstrippenkaart verdienen. 

Omgaan met paradoxen 

Visionaire geesten hebben de komende eeuw nu al tot ' de eeuw van de 

paradoxen' uitgeroepen. We gaan een wereld van tegenstrijdigheden 

tegemoet. Mensen moeten in de komende eeuw in staat zijn om tegengestelde 

bewegingen met elkaar te verbinden. De burgers van de komende eeuw 

moeten zich thuis zien te voelen in een globaliserende cultuur, ze moeten 

sociaal zijn in een geïndividualiseerde wereld; ze moeten hun kinderen meer 

opvoeden, terwijl ze er minder tijd voor hebben. 
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Het aardige van die paradoxen is dat mensen creatieve 

oplossingen moeten verzinnen om deze veeleisende 

werkelijkheid de baas te blijven. Ze moeten nieuwe dingen 

organiseren, meer mensen inschakelen, nieuwe sociale 

configuraties maken. Maar misschien nog vaker zullen ze in 

de komende eeuw moeten kiezen: een tijdje meer zorgen en 

minder werken, de loopbaan onderbreken om een andere rich-

ting in te slaan. Meer en meer, zo is de verwachting, zullen 

mensen keuzes maken waarbij immateriële overwegingen de 

doorslag geven; omdat ze op een andere manier hun bestaan 

zinvol willen maken of een andere kant van hun persoonlijkheid 

willen ontdekken. Werden de keuzen in de twintigste eeuw vooral 

ingefluisterd door materiële overwegingen en was de twintigste 

eeuw in dat opzicht de eeuw van de welvaart, de 2le eeuw kondigt 

zich aan als de eeuw van de persoonlijke zingeving, de eeuw van het 

immateriële welzijn. 

Tegen de achtergrond van mondiale ontwikkelingen, waarbij 

verschillen meer en meer opgeofferd worden aan de zekerheid en 

veiligheid van c;uccec;fomules en we volgens auteurs als Benjamin 

Barber toegroeien naar een McWorld15
, is er in die eeuw behoefte aan 

reflectie en confrontatie rond begrippen als identiteit en normaliteit; 

aan een inspirerende culturele dynamiek die de verbeelding van mensen 

prikkelt. Concertzalen, podia, musea en bibliotheken kunnen daarbij een 

belangrijke brugfunctie vervullen en uitgroeien tot centra van informatie, 

cultuur en educatie. 

Maar zal al dat schoons er ook voor iedereen zijn? Zullen de ' levens

blijheid en levenslust', die mooie eigenschappen die Jan de Quay in 1947 de 

Brabander toedichtte, eerlijk over alle mensen in Brabant verdeeld zijn. 

Of zijn het toch de woorden van de toenmalige Philips-strateeg Sander de 

Leve - "er is niet één toekomst, er zijn er meerdere" - die het beste de 

toestand van 2050 typeren? 

Natuurlijk zullen er in de toekomsten van burgers in Brabant ongetwijfeld grote 

verschillen bestaan, dat hoort nu eenmaal bij een pluriforme, open samenleving. 

Wat echter ten koste van alles voorkomen moet worden is dat die verschillen 

gebaseerd zijn op grote ongelijkwaardigheid tussen mensen en daardoor in hoge 

mate onrechtvaardig worden. Dat is een wijsheid die we in de twintigste eeuw hebben 
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opgedaan en met een gerust hart kunnen meenemen in de 

volgende eeuw. Als dat de intentie wordt van iedereen die aan 

de Brabantse samenleving(en) bouwt, dan komt het heus wel 

goed met de 'levensblijheid en levenslust' van mensen in 

Brabant in 2050. 
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Leidraad 

De lange termijn vereist een wat andere benadering dan 

gebruikelijk. Als leidraad van deze verhandeling wordt aan

gehouden, dat als er een evenwicht is tussen een transport-

systeem en de 

eisen die zijn 

omgeving stelt, 

heele, 1983). Als er 

elati dan is de 

overlevinm s ··n mi de . 1 
wicht te v t s JV 

transport t m 

de beschikbaarheid van 

energie dan is d een 

root dat het voortbestaan steeds meer in het gedrang zal komen. 

" ~se. De ~van de vervoers-

1 : - C'I r echnológie leert 
on dat van alle 

en 

zijn uitgedach en 
baarheid passeren De op buskruit gebaseerde explosie

motor van Huygens uit 1681 heeft het nooit gehaald. Toen de stoommachine 

van Newcomen in 1712 commercieel toepasbaar was geworden als water

pomp in de mijnbouw was deze nog meer dan 100 jaar verwijderd van com

merciële toepassing in het transport. De mijnbouw was een groeisector en zo 

kon de zeer inefficiënte machine toch nog winstvergrotend werken door de mij

nen droog te houden. Voor het transport was dat niet weggelegd. Vooral omdat 

het meevoeren van de brandstof de nuttige lading gemakkelijk overtrof. Pas met 

de efficiency verbeteringen van vooral Watt en Stephenson, in combinatie met 

het spoor en zijn geringe rolweerstand, was er toekomst. Later kwam daar het 

wegtransport bij . Zeer veel later pas de zeevaart. 
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Het vraagstuk is niet verdwenen. Vanaf de eerste elektrische 

auto in 1835 is deze problematisch gebleven vanwege het 

gewicht van de accu's en deze heeh het kort na 1900 

ondanks de hoge verwachtingen dan ook definitief moeten 

afleggen tegen andere aandrijfsystemen, met name de interne 

verbrandingsmotor zodra deze elektrisch kon worden gestart. 

Zo zijn veel hooggespannen verwachtingen in de loop der geschie

denis gesneuveld. Hetzij bij de aanvang, omdat technologie en 

maatschappelijke aanvaardbaarheid niet te combineren waren, 

hetzij, omdat deze relatie in de loop van de levenscyclus van het 

systeem verslechterde. 

Het collectief vervoer 

Als reden om te reizen met openbaar vervoer werd in een onderzoek 

vooral door de OV-reizigers opgegeven "omdat men geen auto heeh" 

(Boekee, Vonk, et al. 1992). Dit klaarblijkelijk gevoel van "tweede keus" 

uit zich als meetbaar probleem rond het reistijdverschil, vooral bij 

"must"-reizen, minder "lust"-reizen; de geaccepteerde reisduur hangt 

samen met de reisbestemming (Oijst, 1995). De verhouding tussen 

OV-reistijd en autoreistijd, uitgedrukt in het zogenaamde VF-verhou

dingsgetal , is zeer gunstig. Goeverden en van de Heuvel (1993) komen tot 

VF-waarden van in de spits 1,8 en buiten de spits 2,2, terwijl 1,0 als 

wenselijk en 1,5 als arbitrair maximum wordt beschouwd. Gorden et al. 

(1991) constateren dat de gemiddelde tijd besteed aan woon-werkreizen 

per dag op een constant niveau blijh en in t otaal op circa l uur ligt. Ook 

Hupkes heeh er middels de "Wet van Brever" op gewezen. 

Dit alles betekent dat zolang het OV niet in staat is (en wellicht nooit zal 

zijn op stadsgewestelijk niveau) een voldoend gunstige VF-waarde voor de 

woon-werkreis te realiseren het individueel vervoer dominant blijh. Gordon 

et al. verwachten dat dit verschijnsel als een zelfregulerend mechanisme 

werkt - als bijvoorbeeld de woon-werktrip te lang gaat duren wordt dit via 

herlocaties van bedrijven en individuen vanzel f opgelost. 

Het gevolg is dat, zoals Vossestein en Kikkert (1995) constateren, de positie 

van het OV op de korte afstandsmarkt uiterst zwak is , ook prijstechnisch. Dit 

blijkt ook als men de CBS-cijfers van de verplaatsingen naar afstand afzet 

tegen de vervoerswijze. Zelfs met een hoge subsidiëring blijkt het aandeel OV 
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laag te zijn , onder de twintig kilometer. Pas daarboven 

wordt een stabieler aandeel zichtbaar. Dat OV op kortere 

afstanden slecht rendeert wordt verder duidelijk uit de dek

kingsgraad door de kaartverkoop. Deze bedraagt voor de NS 

(nog voor de afstoting van de infrastructuur) 50%, voor het 

streekvervoer circa 40% en voor het stedelijk vervoer circa 

25% (Janssen, 1991). 

Veelzeggend is tenslotte dat veel buurtspoorwegen in de dertiger 

jaren zijn verdwenen, zelfs toen het verhoudingsgewijs goed 

ging met openbaar vervoer. Er was geen sprake van grootschalige 

suburbanisatie. Er hoefden geen hoge lonen betaald te worden. 

Auto' s kwamen in Nederland in geringere mater voor dan in de 

omringende landen. Toch konden de buurtspoorwegen het niet 

bolwerken. Wat er nog aan restanten was is al snel na de Tweede 

Wereldoorlog opgeheven. 

Maar zal ook het "grote" spoor verdwijnen , zoals Grübler en 

Nakicenovic (1991) voor Frankrijk concluderen op basis van lange 

termijnonderzoek? De vraag naar klassiek railvervoer is na de 

Tweede Wereldoorlog in absolute zin vrij stabiel gebleven, maar is 

relatief teruggelopen met de woonverdunning in Nederland. Slechts 

door veel van de kosten van het spoor af te wentelen op de algemene 

middelen is het mogelijk het spoorbedrijf gaande te houden. 

Zelfstandig opererend zou het vermoedelijk reeds vanaf het begin van de 

zestiger jaren geleidelijk zijn teruggebracht tot enkele kernlijnen - de 

Randstadcirkel en een viertal uitlopers, namelijk naar het noordoosten, 

het oosten, wellicht het zuidwesten en vooral het zuidoosten. Kortom , 

het uitgebreide s poornet, zoals we dat nu nog kennen, bestaat bij gratie 

van de overheid, die deze OV-voorziening niet wil missen; niet bij gratie van 

de vraag op de vervoersmarkt. Toch zal die markt volgens de t rend een 

steeds grotere rol gaan spelen. Eensdeels is dat de ondergang van het 

huidige spoorstelsel, anderzijds is dat ook de redding ervan. De ondergang 

hangt grotendeels samen met de veranderde vervoersvraag in de huidige 

samenleving (deur-tot-deur); de redding met de overgang van de huidige ener

giesurplus-maatschappij naar de onvermijdelijke ecologische maatschappij 

van morgen. Rendabel spoorvervoer berust vooral op drie pijlers: 

1 grote bevolkingsconcentraties, die goed per spoor verbonden zijn; 

2 relatief lange afstanden waarover vervoerd moet worden; 

3 goederenvervoer buiten de spits. 
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De bevolking zal niet gemakkelijk te verleiden zijn weer naar 

de naoorlogse grote dichtheid terug te keren, maar op een 

hoger schaalniveau blijven grote bevolkingsconcentraties wel 

in stand. De auto heeh de stadsgewesten niet grotendeels 

ontvolkt. De plaatsen waartussen en de afstanden waarover 

het spoor vervoert zijn wel in toenemende mate ongunstig 

geworden. Veel vervoer speelt zich af van suburb naar suburb, 

waar zowel het wonen als het werken zich de laatste decennia 

hebben geherhuisvest (Efhing et al. , 1991). 

Het opnemen van dit type vervoer in de spoorketen betekent veelal 

dat er een forse omweg moet worden afgelegd: van suburb naar 

centraal gelegen station en na de treinreis weer van centraal gelegen 

station naar suburb. Op een kort hoofdtraject op het spoor kan dat 

gemakkelijk tot een verdubbeling of meer van de af te leggen 

afstand over de weg leiden. Dit verschijnsel verandert evenwel relatief 

ten gunste van het spoor naarmate het spoortraject in de keten groter 

wordt. Niettemin heeh ook het lange afstandsvervoer zwaar te lijden 

gekregen van de auto met zijn deur-tot-deurvervoer. Tenslotte is het 

spoor begin 60-er jaren de helh van zijn markt kwijt geraakt met de 

komst van het aardgas - het goederenvervoer (grotendeels kolen) viel 

in korte tijd weg. 

Het wegverkeer en -vervoer 

Terwijl circa 80% van het wereldenergiegebruik op fossiele brandstoffen 

berust (ECN, 1993), is dat bij het transport 99% (Tweede Structuurschema 

Verkeer en Vervoer, 1989). Aardolie speelt vooral een grote rol bij het verkeer 

en vervoer. Bij het huidig wereldjaarverbruik (8 miljard ton olie-equivalent) zou 

er nog meer dan 60 maal deze hoeveelheid aan ontginbare reserves beschik

baar zijn (ECN, 1993). Grote onzekerheden beïnvloeden echter een schatting 

van de resterende termijn. De ontwikkelingslanden hebben een verbruik per 

hoofd dat op circa l/ 6 ligt van dat van de industrielanden. Ze hebben echter 

3 maal zoveel bevolking met een sterk toenemend gebruik. Bovendien loopt de 

ontginbaa rheid van de reserves terug. De verwachting is dan ook bij velen dat 

de rest erende termijn aanmerkelij k korter za l zijn en het bijvoorbee ld s lechts 

20 jaar zal duren voor de t oevoer gaat haperen. 
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Ondanks deze grote onzekerheden zijn er ook enkele zeker

heden. Want hoe het brandstoftekort zich ook zal manifes

teren, het zal zich vertalen in een stijgende prijs van de 

brandstof. Deze gaat fundamenteel invloed uitoefenen op het 

transport, waardoor 3 typen vervoerwijzen overleven: 

die met lage energiekosten per vervoerde eenheid, zoals 

per schip; 

2 die met energietoeleveringsgebonden vervoermiddelen, zoals 

de elektrische trein; 

3 die met uiterst zuinige individuele vervoermiddelen, zoals 

ultralichte voertuigen (Scheele, 1994). 

Behalve deze zekerheid is er nog een andere zekerheid: in de hui

dige periode is het nog mogelijk zonder problemen voorbereidende 

maatregelen te treffen; later zullen deze moeten worden afgewo

gen met andere, wellicht veel urgentere, problemen, die dezelfde 

oorzaak hebben. 

Naast het energievraagstuk vormt het ruimtevraagstuk het tweede 

grote probleem van het wegverkeer. Sinds de zestiger jaren is de 

ruimte lijke ordening gebaseerd op het individueel vervoer, i.c. de 

auto. Met de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening is het concept 

van de gebundelde deconcentratie uit 1965 (met als bekend voorbeeld 

een spiegelbeeld van een Overijssels-Gelders nederzettingenpatroon) 

en daarmee de suburbanisatie geïntroduceerd. Verder is er een sterke 

gezinsverdunning opgetreden van circa 5 leden per gezin naar circa 2. 

Daarbij is ook nog per woning een groter ruimtebeslag toegepast. Het 

gevolg is geweest dat in de periode na de Tweede Wereldoorlog het 

bebouwde oppervlak van Nederland is verdubbeld, terwijl de bevolking 

slechts anderhalf maal zo groot werd (Scheele en van Toorenburg, 1993). 

Daarbij is deze bebouwde omgeving steeds meer onderscheiden naar func

ties. Bedrijfsterreinen werden gescheiden gesitueerd van de woonbebou

wing en naar voor de auto en vrachtauto goed bereikbare plaatsen verlegd, 

terwijl uitbreidingsmogelijkheden volop aanwezig bleven. 

Toch gel dt Nederland als één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. 

Dit resulteert in een veel voorkomende misvatting over de mogelijkheden 

van OV. 1 mm ers, OV gedijt het best bij grote bevolkingsconcentraties, die 

zogenaamde dikke stromen opleveren. Het verschijnsel van grote dichtheid 

in Nederland wordt echter afge leid van de simpel e ratio inwoners/km2. Het 

hoge getal ontst aat, zoals in ons geval, evenzeer als er weinig of geen grote 
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onherbergzame ruimten zijn (zoals bergketens of 

woestijnen). Toch wordt ons denken beheerst door de gedachte 

dat er weinig ruimte ter beschikking staat. Waarom vindt 

een Amerikaan in een vergelijkbare situatie het logisch ruim 

plaats in te bouwen voor de auto en waarom vindt de 

Nederlander dat zonde van de ruimte? 1 n Nederland gaan we 

zuinig met de ruimte om. Dat kan ook als gegeven gelden voor 

veel andere landen in Europa. Er zijn nauwelijks beschouwingen 

over dit verschijnsel, anders dan dat men het aan historische 

gronden wijt en dat het zich voordoet. 

We verkeren daardoor in een paradoxale situatie. Enerzijds is er 

te weinig ruimte over in het reeds bebouwde gebied om daar flexi

bel mee om te gaan, maar anderzijds is een metro niet rendabel te 

maken, omdat we te verspreid wonen. Voor Noord-Brabant geldt 

het laatste in versterkte mate nu, anno 1997, reeds. 

De potenties van het OV 

Organisatorische en technologische principes, die elders reeds ingang 

hebben gevonden, kunnen het collectief vervoer fundamenteel opwaarderen. 

De informatie aan de klant staat op een laag niveau en kan substantieel 

worden verbeterd (Minderhoud en Bovy, 1996). De capaciteit op de huidige 

sporen ligt laag. Lutje Schipholt (1995) constateert dat bijvoorbeeld op de 

lijn Rotterdam-Leiden twee keer zoveel treinen zouden kunnen rijden. Dit 

na invoering van capaciteitsvergrotende maatregelen door een beveiligings-

systeem met glijdende blokken. Verder wijst Schotanus (1995) op het 

verschil in snelheid tussen treinen dat sterk bepalend is voor de spoorcapa

citeit en het haalbaar aantal treinen per uur (20 à 30 op een vrije baan) sterk 

reduceert. Hij stelt daartoe doorstroomstations voor waarbij een halterende 

trein uitvoegt van de hoofdbaan. (Dit maakt ook flexibilisering van de dienst

regeling mogelijk, met tussenstops die wisselen per station; een interessante 

optie voor een TGV-verbinding; RJS). Scheele (1996) stelt tenslotte voor om de 

stations (weer) geschikt te maken voor goederenafhandeling door containerisa-

tie van ook het personentreinverkeer. Menging van personen- en goederenwagons 

wordt dan weer mogelijk. Deze containerisatie kan in veel gevallen voortgezet 

worden via light rail systemen of geleide busbanen naar de woongebieden. Niet 

alleen wordt de problematische goederendistributie in de steden hierdoor sterk 
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verbeterd, ook het cruciale overstapprobleem wordt ver

minderd en de functie in het kader van 1 NCO-individueel

collectief vervoer- wordt sterk begunstigd. 

Toch zal een basisvoorziening voor openbaar vervoer in 

middelgrote tot grote steden ook in de toekomst voor bepaalde 

groepen van de bevolking noodzakelijk blijven. Als haalbare 

karakteristiek hiervoor kan het zogenaamde "versneld ontsluitend 

net" gelden (Govers en van Hagen, 1995). Het wordt gekenmerkt 

door een beperkt aantal lijnen, heeh een halte-afstand van 600 

meter, is medegebruiker van de auto-infrastructuur en haalt een 

relatief hoog gemiddelde van 25 km/h. Het biedt voor de middel

grote Brabantse steden goede kansen voor een gecombineerde 

verhoging van de kwaliteit en kostenefficiency. Govers en 

Jorritsma (1996) geven verder aan als oplossingsrichting voor het 

stedelijk vervoersprobleem (te weinig reizigers; te slechte kosten

dekking) het gezamenlijk investeren in stedelijke ontwikkeling en 

openbaar vervoer. 

Oit vanuit de gedachte dat investeren in infrastructuur (in zgn . "door

stroomassen") beter is dan subsidiëren. Oe eisen liggen in het 

verlengde van het versneld ontsluitende net van Govers en van Hagen. 

Wel dient de stedenbouwkundige structuur bij de bouw van nieuwe 

wijken zorgvuldig hierop afgestemd te zijn. 1 n dit verband is gemengd 

grondgebruik ter bevordering van OV-gebruik van belang. 

Oe vormgeving van de stedelijke basisinfrastructuur heeh bij voorkeur 

een 8 met in het snijpunt een OV-knooppunt van hogere orde zoals een 

spoorstation (bv. Scheele, 1973). Waar het nieuwe grote bouwlocaties 

betreh suggereert Verroen (1995) deze te situeren tussen de steden als 

nieuwe kernen aan het spoor. 

Hoge verwachtingen voor OV-gebruik lijken misplaatst. Bij een gezamenlijke 

investering in OV-infrastructuur en stedenbouwkundige ontwikkeling is een 

volledige stedenbouwkundige dekking niet haalbaar (van Marlen, 1993). 

Schmidt-Reps en Baanders (1996) wijzen er verder op dat de regionale 

problematiek nogal kan verschillen, zoals congestie in stadsgewesten en een 

sociale problematiek in landelijke gebieden. 1 n elk geval is het van groot 

belang eerst regiospecifiek vast te stellen welke reizigers nu eigenlijk 

vervoerd moeten worden om niet tot een verkeerde transportkeuze te komen 

(van Gorp, 1992). Buitendijk en Boneschansker (1996) verwachten als gevolg van 

regiona lisering een aanvankelijke terugval in gebruik. lijesen (1996) vindt zelfs 
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geen schaal- of synergievoordelen. 

Grote kostenreducties in het stedelijk vervoer lijken overigens 

nog mogelijk. Van de Velde (1996) constateert bijvoorbeeld in 

een vergelijkende studie tuss en York (GB) en Den Bosch dat 

een aanzienlijk lager subsidiebedrag (1/5 in York vergeleken 

met Den Bosch) niet hoe~ te leiden tot een slechter bedienings

niveau, integendeel zelfs. 

Ook het streekvervoer kan beter presteren. lijesen (1996) 

constateert dat er in het streekvervoer door schaalvergroting 

en commercialisering nog aanzienlijke efficiencyvoordelen te 

behalen zijn. 

Al.s snel en vooral flexibel stadsgewestelijk transportsysteem is de 

geleide busbaan, zoals door Nedcar ontwikkeld, een voorstelbaar 

concept voor de komende decennia. 1 n verband met de energie-eisen 

lijkt op termijn ook een, eventueel in de auto-infrastructuur opgenomen, 

(ultra-)light rail concept een logische aansluiting op een weer 

gemengd personen-goederen spoorbedrijf. Voor voldoende rentabili 

teit zal echter marktgerichtheid nodig zijn (Scheele, 1995). Het OV 

kan zich bijvoorbeeld concentreren op de meest kansrijke klanten; door 

verticale integratie van vervoersbedrijven kunnen reisketens sterk 

worden bevorderd; een "colonization agent" kan nieuwe marktsegmenten 

ontwikkelen; expliciete halte-planologie is een grotendeels onontgonnen 

terrein; het OV kan voorwaardenlijsten opmaken ten behoeve van de diverse 

overheden; wachttijdvulling van klanten verdient veel meer aandacht; 

vervoer van fietsen en ultralichte voertuigen kan worden gestimuleerd. 

De verwachte innovaties 

De stuurgroep VVI -onderzoek (1996) identificeert een aantal technologische 

innovaties, waarvan ze denkt dat deze weliswaar een hoge effectiviteit beloven, 

maar thans een beperkte haalbaarheid lijken te hebben - personal rapid transit 

(metro-achtig computergestuurd vervoer), koppelkar (individueel voertuigje 

op korte afstand en gekoppeld op lange afstand) , supercar (sterk verbeterde 

lichte milieu-auto), ondergronds transport (capsules in vacuüm door tunnelbuizen) 

en stedelijk goederen vervoer (lopende banden, ondergrondse buizen, e.d.). 

Via een wat andere invalshoek onderscheiden Korver en Jansen (1996) bij hun 

verkenning naar technologische innovaties voor het collectief vervoer een tiental 
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technologiebundels: fleet-managementsystemen, reizigers

informatie, betalingssystemen, besturingssystemen, terminals, 

fysieke infrastructuur, communicatie-infrastructuur, ontwerp 

van het voertuig, nieuwe (automatische) systemen en schone 

aandrijving. 

Om te beginnen lijkt er een ondergrondse belofte te zijn, al 

berust deze meer op technologische gronden dan op financiële 

(van Ham, 1996; Visser en Binsbergen, 1996). Dat is namelijk waar 

door buizentransport transportenergie wordt b.espaard. De gunstiger 

e"ploitatiekosten zullen de veel hogere aanlegkosten moeten 

kunnen compenseren. Eendezelfde redenering geldt overigens 

ook voor magnetisch treinvervoer, zij het dan met verhoogde aanleg. 

Het zijn systemen voor een vrij hoog schaalniveau . 

Randstadverbindingen naar buitenlandse oostelijke en zuidelijke 

bevolkingsconcentraties liggen daarbij in de rede. Voor Noord

Brabant zou dit inhouden, dat als er een dergelijk systeem komt 

bijvoorbeeld een (wissel-btop in of nabij één van de grote steden 

denkbaar is . 

Niet als technologische innovatie door voornoemde bronnen genoemd, 

maar gemakkelijker rendabel te maken is een snelwegbussysteem. 

Omdat veel verkeersbewegingen stadsgewestelijk gezien perifeer verlopen 

en dat voor een groot deel wel zullen blijven doen, ligt het voor de hand 

een integraal snelwegbussysteem, op de weg te brengen. Scheele (1990) 

en Boersma (1995) hebben aangetoond dat al in de huidige situatie een 

snelbussysteem op de autosnelwegen sterk vraagvolgend kan zijn, d.w.z. 

goed presteert op basis van reistijden en kosten. Boersma berekende dat 

bij een investering in de orde van 2 tot 3 miljard gulden rendabele 

opbrengsten van 400 miljoen op jaarbasis mogelijk zijn bij een modal split

deel van lO tot 20%. 1 n de toekomst mag dan ook een (opgewaardeerde) 

1 nterliner op het hele autosnelwegennet verwacht worden, zeker als deze 

individueel-collectieve (1 NCO-)faciliteiten te bieden heeft, zoals respectie

velijk voorgesteld door Scheele (1986, 1994, 1996), Üijst en Van Hoogdalem 

(1994), Egeter en van Binsbergen (1996) en Ruimpad (Min. van VROM, 1997). 

Voor het personenwegverkeer zijn al veel innovatieve oplossingen aangedragen, vaak 

als mi" van de hiervoor opgesomde mogelijkheden. 

Egeter en van Binsbergen (1996) rubriceren deze in een drieta l typen (e lektroni

sche) ko ppelkarsystemen. Bij het "snel dynamisch clust eren" ste llen ze dat een 
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rijstrook 3000 vtg/ u zou kunnen verwerken, wat dus een 

verhoging met 1000 vtg zou inhouden. Er is dan sprake van rijden 

in clusters, maar met een hogere mate van onveiligheid en een 

probleem van opstelruimte en strookwisseling. Bij een "lang

zaam dynamisch clustersysteem" zou een capaciteit van 4000 

vtg/u kunnen worden bereikt bij een grotere veiligheid. Ten 

derde onderscheiden ze een "cluster-shuttle systeem", dat net 

als het tweede systeem gebruikt maakt van kleine lichte voertuigen 

en deze op trailers vervoert; het heeft een capaciteit van 2000 

vtg/u; ze achten het vooral geschikt voor verbindingen 

tussen grote steden. 

Het eerste systeem met auto-achtige voertuigen op de snelweg is 

het type dat in de literatuur het meest wordt genoemd ter verbetering 

van de capaciteit van snelwegen. 1 n verband met onvoldoende 

veiligheid, ruimtevergende knooppuntafhandeling en beperkte capa

citeitstoeneming blijft dit echter zeer discutabel. Het tweede en derde 

systeem zijn bij onderlinge afhankelijkheid ook als één (1 NCO-)systeem 

opgevat (Scheele, 1996) en voorgesteld als ecologische verkeersstruc

tuur (EVS). Het tweede systeem bij EVS met geleide lichte voertuigjes is 

vooral voor het stadsgewestelijk schaalniveau bedoeld; het ruimtegebruik 

is relatief gering bij een hoge capaciteit. 

Om redenen van veiligheid is het ook anders geconcipieerd dan Egeter 

en van Binsbergen beschrijven - de elektrisch ondersteunde ultralichte 

voertuigen hebben daarbij standaard een snelheid van 30 km/ u, maar kunnen 

boven een inductiedraad een hogere snelheid worden gegund, afhankelijk 

van de veiligheid van het overige (fiets)verkeer. Het (derde) cluster-shuttle 

systeem wordt binnen EVS interstedelijk vooral door het collectief vervoer 

uitgevoerd. Het behoeft nauwelijks aanpassing in de bestaande infrastructuur, 

die uitgaat boven de toch al noodzakelijke aanpassingen voor personen

goederenmenging. 

Waarom het ultralichte voertuig? De fiets lijkt vanuit de maatschappelijke 

behoefte in de Nederlandse s ituatie een logischer uitgangspunt voor een 

ecologisch verantwoord individueel trans portmiddel dan de auto (zelfs in de 

vorm van een "supercar"). Boekee, Vonk, et al. (1992) constateren in hun 

onderzoek dat respondenten bij een sterke brandstofrantsoenering voor hun 

woon-werkreis, als ze hun auto niet meer zouden kunnen gebruiken, eerder 

richting fiets dachten te vluchten dan richting OV. Ook Bruinsma et al. (1996) 

bleken in hun onderzoek (zonder speciale aandacht voor fi etsers) te hebben 
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vastgesteld dat de innovatieve fiets goed scoort, Verder kan 

als algemene indicatie worden afgeleid uit van Vliet (1994) 

dat brom- en snorfietsen vooral woon-werkverplaatsingen 

laten zien gepaard aan een geringe jaarkilometertrage. 

Het lijkt evident dat het belang van de fiets door de bevolking 

hoog wordt aangeslagen, maar onvoldoende wordt onderkend 

door de overheid. 

Het overheidsbeleid ten aanzien van de fiets blijkt bijvoorbeeld 

zeer beperkt (Schouten en Goedefrooij, 1991). 

Al verwachten Bilderbeek et al. (1993) hier geen innovatiedoor

braken, de ontwikkelingspotentie is alleszins aanwezig en de 

aandacht vanuit de onderzoekswereld neemt snel toe (bv. Peeters 

et al. 1996). De Jong en van Moerdijk (1994) komen in hun studie tot 

twee duidelijk positieve en twee duidelijk negatieve kenmerken die 

mensen toekennen aan fietsen. 1 n positieve zin gelden de snelheid (!) 

en het plezier van het fietsen . 1 n negatieve zin zijn dit de weers

afhankelijkheid en de representativiteit ("netjes en onbezweet op 

het werk willen verschijnen"). Indien nu de positieve eigenschappen 

behouden en versterkt kunnen worden, terwijl de negatieve kenmerken 

zoveel mogelijk worden geëlimineerd, dan kunnen ultralichte fiets

achtige voertuigen in een grote behoe~e voorzien. 

De maatschappelijke haalbaarheid bleek bij twee onderzoeken over 

deze ultralichte voertuigen namelijk opmerkelijk groot te zijn. B2Kb 

(1996) leverde o.a. op dat investeringen in de noodzakelijke lichte 

infrastructuur onder de werkende bevolking hoger werden aangeslagen 

dan uitbreidingen van het wegennet met extra rijstroken of nieuwe busbanen. 

B2Ka (1997) constateerde een instemming met de voorgenomen aanleg 

van de fietssnelweg tussen Eindhoven en Helmond van bijna 80%, een 

verwacht gebruik van 70% en ook in het algemeen een bevestiging van het 

concept. 

Door toepassing van verkeersgeleiding kan het systeem een hoge capaciteit 

en doorstroming paren aan een maximale veiligheid. De voor stedelijk gebruik 

optimale eigenschappen maken het echter niet geschikt voor afstanden boven 

circa 30 km. Op langere afstanden is het noodzakelijk en voor de hand liggend 

dat het collectief vervoer deze taak vervult (automatische stallingen bij halten 

en stations ("Brabantbergingen") en meeneem-faciliteiten in bussen en treinen. 

Een reis waarbij men met het ULV (Ultra Licht Voertuig) naar de halte rijdt, 

waar het ULV vervolgens in de bus of trein wordt geschoven, om aangekomen 
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de reis met het ULV naar de bestemming te vervolgen, doet 

nauwelijks onder voor de huidige autoreis. Vaak zal men door 

vermijding van congestie en parkeerproblemen zelfs eerder op 

de bestemming zijn. Aangezien het EVS als volwaardig alterna

tief kan gelden voor het grootste deel van het autogebruik 

wordt het bij toenemende invoering aanzienlijk gemakkelijker de 

auto met de veelal gepropageerde flankerende maatregelen (bv. 

Vleugel et al. 1995; Spiekermann, 1996) geleidelijk terug te dringen 

waar deze de leefbaarheid sterk aantast. 

Voldoende verkeersscheiding van het ultralichte systeem is evenwel 

een noodzakelijke voorwaarde (Scheele, 1996; 1997). De belangrijkste 

reden hiervoor is de pletkans van deze ultralichte vervoermiddelen. 

Deze is ook op termijn groot, want zwaar verkeer zal ook in een 

energie-arme omgeving noodzakelijk blijven. De infrastructuur speelt 

voor de ontwikkeling van een nieuw vervoerssysteem een cruciale rol , 

vooral omdat ook trage systemen zo snel mogelijk moeten zijn (Peters 

en van Hagen, 1996; Bruinsma et al. 1996). Het gaat er om een vrij

liggend eigen netwerk te ontwikkelen (Scheele, 1996; Bosch, 1996). 

Voor menging ligt de maatschappelijke acceptatie van een lage maxi

mumsnelheid voor alle vervoerssoorten moeilijk; men vindt niet dat het 

nu te hard gaat (Rienstra en Nijkamp, 1996). 

Vanwege de haalbaarheid van een goede gemiddelde snelheid hoeft de 

maximumsnelheid van ULV's niet groot te zijn om toch tot zeer aan

vaardbare stadsgewestelijke verplaatsingen te komen. Het daarvoor 

noodzakelijke vermogen van circa l à 2 kW is een fractie van dat van de 

supercar met circa 40 kW .. het ruimtebeslag is circa 8-maal geringer en 

het aantal verkeersslachtoffers minimaal. 
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Samenvattend zien de verwachte innovaties op lange 

termijn er als volgt uit: 

• op continentaal niveau enkele snelle, zeer grofmazige 

systemen als magneetbaan, buizenbaan en TGV met 

(wissel-)stops in Noord-Brabant; 

• een gecontinueerd, maar fundamenteel gemoderniseerd en 

geflexibiliseerd spoor; 

• op de autosnelweg collectief vervoer met 1 NCO-faciliteiten 

voor ultralichte voertuigen; 

• in de stadsgewesten versneld ontsluitende "8-vormige" 

vertakkingen naar de perifere gebieden; 

• personen-goederenmenging bij het OV op basis van containerisatie; 

• stadsgewestelijk individueel vervoer met een ultralicht voertuig; 

• versnelling van trage systemen door gescheiden infrastructuur 

en voertuiggeleiding. 
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bestaan, maar tevens tot somber stemmende aantasting van 

het milieu roeikaseffect, aantasting van de ozonlaag, luchtver-

1g1 ri rvt verlies aan biodiversiteit, zure , ltigl a gron~verontreiniging, teloorgang van 

nl cha , w e ont rgmg, enzovoorts. 

in sommige gevallen ook manifester 

Laan en Nentjes, 1992). Ons land kent met zijn, deels groeiend, 

accent op transport, chemie en intensieve landbouw en veehouderij 

een relatief vervuilende industrie.1 Ofschoon de overheid ook zelf 

debet is aan sommige van de genoemde problemen (bijv. 

sbedrijven, handhaving van een 

structuur, en een volgend aan

ia interventie 

effecten van dat systeem voor het milieu te 

corrigeren. Zo kan zij bepaalde handelingen 

of investeringen simpelweg verbieden of binden -.'iafi aan vergunningen of voorschri~en, milieu
Tl convenanten tot stand brengen, statiegeld

en inlever-premieregelingen stimuleren, de 

verhandelbaarheid van vervuilingsrechten 

igen, en subsidies op wenselijk gedrag ter 

Il de overheid ingrijpen door 

instrument. 

ecennia ge e en wer ges eld dat belastingheffing een 

goed middel zou kunnen zijn om er voor te zorgen dat economische 

actoren de negatieve effecten van hun handelingen en investeringen op 

het milieu zouden meewegen in hun besluitvorming. Door het toekennen van een prijs 

aan deze zogenoemde externe effecten zouden de laatste geïnternaliseerd worden, 
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dat wil zeggen: gewoon onderdeel worden van de besluit

vorming van economische actoren. Milieubelastingen worden 

door velen gezien als een van de meest marktconforme 

alternatieven voor de aanpak van het milieuprobleem. 

Momenteel mag zich met name de verschuiving van belastingen 

op arbeid naar belastingen op het milieu in een groeiende 

aandacht van de politiek verheugen. Zo heeft het kabinet-Kok 

een Werkgroep Van de Vaart ingesteld, welke zich buigt over de 

mogelijkheid om milieuvervuiling via het belastinginstrument 

duurder te maken. 1 ndien de opbrengsten van deze belasting zouden 

kunnen worden aangewend voor het verlagen van belastingen 

op arbeid, dan zou sprake kunnen zijn van een tweesnijdend 

zwaard - uiteraard vooral indien hierdoor de werkgelegenheid zou 

groeien. 

De sterk toegenomen aandacht voor deze aanpak, die inmiddels ook 

bekend staat als de 'double dividend policy', heeft echter nog niet 

geleid tot een vooraanstaande plaats in de gereedschapskist van 

beleidsmakers. Dat duidt er misschien al op, dat niet iedereen van 

mening is dat we hier te maken hebben met een modern ei van 

Columbus. 1 n deze bijdrage wordt daarom, via een beknopte bespreking 

van de belangrijkste bevindingen uit recent economisch onderzoek, 

nagegaan hoe realistisch de 'double dividend' aanpak is. Bovendien 

wordt dieper ingegaan op de vraag welke moeilijkheden zich zoal op 

deze weg bevinden, met name vanuit regionaal/lokaal perspectief. 

De economische werking van belastingen 

In principe wordt in dit stuk uitgegaan van de stelling dat alle van 

overheidswege opgelegde heffingen tot het belastingbegrip kunnen worden 

gerekend. Dit betekent dat hier aangenomen wordt dat heffingen vanwege 

zowel de rijksoverheid als lagere overheden, zoals provincies, gemeenten of 

waterschappen, van belang kunnen zijn bij een belastingverschuiving van 

arbeid naar milieu. Zodoende wordt niet op voorhand de discussie beperkt tot 

een bevoegdheidsdiscussie met betrekking tot het toekennen van een prijs aan 

milieuschaarste door middel van heffingen. Het prijzen van milieuschaarste 

kan immers op een veelheid van milieufactoren betrekking hebben, zoals 

water, bodem, lucht of ruimte. Daarbij is het maar ten dele van belang welke 
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jurisdictie de bevoegdheid heeh de jure heffingen op te 

leggen. 

Deze zienswijze sluit goed aan bij de economische benadering 

van belastingen. Voor economen is niet zozeer de intentie of 

de jurisdictie van de wetgever van belang, maar de uitwerking 

van de heffing op het gedrag van de belastingplichtige(n) 

en-in het onderhavige geval-op de ruimtelijke dimensie van 

het milieuvraagstuk in kwestie. Als centraal uitgangspunt geldt 

onder economen dat iedere heffing in principe gedragseffecten 

genereert. Dat wil zeggen: verondersteld wordt dat belasting

plichtigen altijd reageren op door belastingen veroorzaakte 

prijsverschillen tussen goederen. Als een goed door een additionele 

belasting relatief duurder wordt, dan zal een belastingplichtige 

reageren door zijn of haar gedrag aan te passen. 

Daarbij is het cruciaal om in te zien dat economen gewoonlijk 

aannemen dat deze reactie op een hogere heffing niet alleen 

optreedt doordat er sprake is van een inkomensoverdracht aan de 

overheid, en de overdrager dus minder te besteden heeh, maar even-

zeer doordat het belaste product nu relatief duurder is geworden ten 

opzichte van andere goederen. 1 n het economisch jargon heet het dan 

simpelweg dat een belasting zowel een inkomenseffect als een regu

lerend of substitutie-effect heeh (zie De Mooij en Vollebergh, 1995). 

Het inkomenseffect treedt dus op als gevolg van de overdracht van 

geld (inkomen) van de belastingplichtige aan de overheid waardoor de 

belastingplichtige minder en de overheid meer te besteden heeh. 

Het substitutie-effect refereert aan de door een belasting optredende 

verandering in de relatieve prijsverhouding van de goederen of diensten. 

Marktprijzen van goederen worden immers veranderd, in het jargon 

'verstoord'. Het totale effect van een (additionele) belasting bestaat dan 

enerzijds uit een gedragsaanpassing doordat het besteedbare inkomen van 

de belastingplichtige daalt en anderzijds uit een compenserende reactie 

doordat er-zo wordt aangenomen-minder van het relatief duurdere, belaste 

goed wordt gekocht. 

Het is evenwel nodig daarbij op te merken, dat vanuit een louter theoretisch

economisch gezichtspunt geen antwoord kan worden gegeven op de vraag of een 

bepaalde heffing in de praktijk ook daadwerkelijk tot het veronderste lde effect 

(de gedragsreactie) zál leiden. Empirisch onderzoek is daartoe noodzakelijk, maar 

helaas is dat op zijn beurt weer met grote problemen en onzekerheden 
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omgeven. Toegepast op de hier voorliggende kwestie betekent 

dit, dat op zich mooie (milieu-) intenties van de wetgever pas 

werkelijk op waarde kunnen worden geschat indien zij 

getoetst zijn aan de feitelijke uitwerking van de daar uit 

voortvloeiende heffingen. Een heffing die omwille van milieu-

motieven in het leven wordt geroepen hee~ niet per definitie 

gunstige effecten op het milieu (omgekeerd geldt evenzeer dat een 

heffing die niet om milieuredenen, maar om andere- bijvoorbeeld 

inkomenspolitieke- redenen in het leven wordt geroepen wel degelijk 

tegelijkertijd effecten op het milieu kan hebben). 

Oe economische analyse van de belastingheffing werpt ook een 

interessant licht op de gedachte om milieuproblemen aan te pakken 

door middel van belastingen. 1 n deze gedachtengang staat de 

instrumentele optiek voorop en wordt gemeend dat het onvermijdelijk 

optredende substitutie-effect van heffingen een bruikbaar uitgangs

punt voor milieuregulering zou kunnen zijn. 1 n principe kan slecht 

gedrag worden bestra~ en goed gedrag van burgers of bedrijven via 

hun portemonnee worden beloond. Door bewust(er) in de bestaande 

prijzen van het maatschappelijk verkeer in te grijpen zouden dus 

gericht prikkels kunnen worden ingebouwd die 'het milieu' van een 

prijskaartje voorzien. Voor de goede orde zij opgemerkt, dat ' ingrijpen' 

niet per definitie het opleggen van (additionele) heffingen impliceert. 

Reeds besta~nde heffingen kunnen namelijk onbedoeld bijdragen aan 

het optreden van milieuverstoringen indien zij relatief gunstig gedrag 

benadelen. Het wegnemen van dergelijke impliciete subsidies op milieu-

aantastende gedragingen zou dan een gunstig effect kunnen hebben op 

het milieu. Een soortgelijk probleem doet zich voor in het geval milieu-aan

tastende gedragingen expliciet worden gesubsidieerd (bijv. het gebruik van 

water voor irrigatie; het produceren van elektriciteit in kolencentrales en 

via kernsplijting). 

Aan de zijde van de arbeidsmarkt geldt in feite dezelfde analyse. Oe 

verwachting dat lagere heffingen op arbeid de werkgelegenheid stimuleren 

hangt direct samen met de lagere kosten van een arbeidsplaats. Hierdoor 

wordt het relatief aantrekkelijk voor een ondernemer om meer werknemers in 

dienst te nemen omdat het bruto prijskaartje van een uur arbeid lager wordt. 

Oit verklaart natuurlijk ook de politieke interesse in belastingverschuiving want 

hierdoor zou het milieu kunnen profiteren van hogere prijzen voor vervuiling 
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terwijl tegelijk de werkgelegenheid zou groeien door de 

lagere prijzen voor arbeid. Alvorens dieper in te gaan op wat 

de economische literatuur over deze verschuiving leert 

wordt hier nog kort uiteengezet welke belastingen nu precies 

verschoven kunnen worden in zo'n operatie. 

Het verhogen van belastingen in verband met milieuvervuiling 

kan betrekking hebben op een scala aan heffingen. Gedacht kan 

worden aan reeds bestaande heffingen, maar ook aan geheel 

nieuwe heffingen (zie Schuurman, 1990; Vollebergh, 1993; 

Werkgroep Vergroening van het Fiscale Stelsel, 1996). Relevante 

heffingen hebben betrekking op: 

• watergebruik, zoals de grondwaterheffing (Grondwaterwet), 

Wet verontreiniging oppervlaktewaterheffingen, de grondwater

belasting (Wet belastingen op milieugrondslag); 

• productie en verwerking van afval, zoals afvalstoffenheffing 

(Gemeentewet en Wet Milieubeheer), afvalstoffenbelasting 

(Wet belastingen op milieugrondslag) en mestoverschotheffing 

(Meststoffenwet); 

• energiegebruik, zoals de brandstoffenbelasting en de regulerende 

energiebelasting (Wet belastingen op milieugrondslag); 

• ruimtegebruik, zoals de Onroerende Zaakbelasting en lokale 

parkeerbelastingen; 

• maar ook op het wegnemen van bestaande (negatieve) prikkels in 

loon- en inkomstenbelasting zoals het reiskostenforfait. 

Ook kan gedacht worden aan nieuwe heffingen als heffingen op opper

vlaktedelfstoffen en nieuwe accijnzen op milieu-onvriendelijke producten. 

1 n elk van deze gevallen leidt een verhoging van het bestaande tarief, 

verbreding van een bepaalde (milieu-) grondslag of het in de heffing betrekken 

van nog niet belaste heffingssubjecten, tot een verhoging van de milieu

belastingdruk. Steeds kan dan-in theorie-de opbrengst worden benut om de 

bestaande belasting op arbeid te verlagen, bijvoorbeeld door een lager marginaal 

tarief, een hoger arbeidskostenforfait of verlaging van de werkgeverspremies. 
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De tweesnijdend zwaard hypothese onderzocht 

Dat milieuheffingen over het algemeen tot de gewenste 

(milieuvriendelijke) gedragsveranderingen zullen leiden, 

daarover zijn de meeste mensen het wel eens. Bedrijven worden 

immers gestimuleerd de belasting te ontwijken door hun 

milieuvervuiling te verminderen. Dit kan door bijvoorbeeld over 

te gaan op schonere productiemethoden of door te investeren 

in activiteiten die minder vervuiling met zich meebrengen. 

Burgers die geconfronteerd worden met hogere prijzen voor 

'vuile' goederen en diensten zullen eveneens geneigd zijn de 

belasting te ontwijken door hun consumptiepatroon te veranderen. 

Kortom, aan de milieuzijde is het tweesnijdend zwaard wel 

scherp. Hoe scherp hangt af van de omvang van de gedragsreacties. 

Is de andere zijde van het tweesnijdend zwaard-de toename van de 

arbeidsparticipatie-ook scherp? Sommige onderzoekers beweren dat 

het voordeel van milieubelastingen is dat ze een opbrengst genereren. 

Deze zou kunnen worden gebruikt om de wig tussen de loonkosten en 

het netto loon te verkleinen die door velen wordt gezien als een 

belangrijke oorzaak voor veel problemen op onze arbeidsmarkt. Een 

verkleining van deze wig, gefinancierd uit de milieubelasting, zou daarom 

kunnen bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid. De verschuiving 

in de belastingdruk zou dan aan twee kanten snijden. 

De arbeidsmarktzijde van het tweesnijdend zwaard is echter omstreden. 

Een aantal economen heeft erop gewezen dat het effect op de arbeids

participatie niet zo eenvoudig is als de voorstanders van een tweesnijdend 

zwaard ons willen doen geloven. De gevolgen voor de werkgelegenheid 

hangen namelijk niet alleen samen met de directe belasting op arbeid, 

maar ook met diverse andere aspecten zoals de hoogte van de indirecte 

belastingen, de doorwerking van de milieuheffing op consumenten-prijzen 

en lonen, en de gevolgen voor de arbeidsproductiviteit (zie De Mooij en 

Vollebergh, 1995). Zo kan men al direct inzien dat een milieuheffing zelf de 

werkgelegenheid beïnvloedt indien consumenten hogere indirecte belastingen 

of hogere prijzen voor 'vuile' goederen zullen vertalen naar hogere looneisen. 

Zonder terugsluizing van de heffingsopbrengst zou dit gepaard kunnen gaan 

met verlies aan banen. Met andere woorden, terugsluizing van de opbrengst van 

milieuheffingen is eerder noodzaak dan luxe; zij is noodzakelijk om ervoor te 

zorgen dat de werkgelegenheid niet zal dalen. 
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Diverse theoretische en toegepaste studies hebben laten 

zien dat het inderdaad hoogst onwaarschijnlijk is dat een 

verschuiving in de belastingdruk van arbeid naar milieu zal 

leiden tot een substantiële groei in de werkgelegenheid. 

De milieubelasting drukt namelijk, net als de inkomc;ten

belasting en de BTW, op het inkomen van burgers. Het maakt 

voor hen niet veel uit wanneer ze er in hun netto loon ietc; op 

vooruit gaan maar tevenc; worden geconfronteerd met hogere 

prijzen. De prikkelc; voor het aanbieden van arbeid zullen dan 

ook niet of nauwelijkc; veranderen als gevolg van een groenere 

belastingmix. Er wordt door economen wel gezegd dat milieu 

geen belac;ting betaalt, maar dat alleen menc;en dat doen. 

En voor het gedrag van die mensen op de arbeidc;markt is de 

hoogte van de totale belasting- en premie-druk- d.w.z. inclusief 

indirecte belastingen- veel belangrijker dan hoe die belasting-druk 

is verdeeld over de verschillende heffingen. 

1 n Tabel l (zie de volgende bladzijde) worden de resultaten van een 

aantal studies naar de economic;che effecten van een vergroening 

van het belastingstelsel samengevat. 1 n al deze gevallen gaat het om 

een verschuiving in de belastingdruk van arbeid naar energie of C02. 

Hieruit komt geen ondubbelzinnig beeld naar voren. Sommige c;tudiec; 

laten sterk negatieve effecten op de werkgelegenheid en de productie 

zien, zoals de berekeningen van het CPB (1992). Andere analysec; komen 

tot licht positieve effecten voor deze macro-economische grootheden 

(zie bijv. EC, 1994). De verschillen in deze uitkomc;ten kunnen worden 

verklaard uit de verschillende aannames die in de diverse studiec; zijn 

gemaakt. Hieruit kunnen we een aantal belangrijke lessen leren. Zo kun

nen de modellen ons iets zeggen over de meest vruchtbare vormgeving van 

de belastingverschuiving in het licht van de effecten op het milieu en op 

werk. Bovendien brengen de modellen een aantal afwegingen op een heldere 

manier boven tafel. De volgende paragraaf gaat hierop dieper in. 
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Tabel l: Effecten van een belastingverschuiving van arbeid 

naar energie op: energieverbruik, nationaal inkomen en werk

gelegenheid 

Vormgeving Terugsluis Energie- NNI Werk-

verbruik gelegenheid 

a. 100% tax in de OECD IB -35,0% HL -7,0% HL -3,0% HL 

b. 100% tax in HL -50,0% HL -6,0% HL -5,0% HL 

c. 100% tax in HL op huishoudens -5,50% HL -OJ% NL -0 ,2% HL 

10% tax op bedrijven in HL 1. IB -6.5% HL -0,2% NL -0,1% HL 

2. VPB -5,7% HL .0.6% NL ·0,1% HL 

1 

1. 50% tax in NL werkgeverslasten -22.3% HL 1-0,7% HL •l,0% HL 

2. 50% tax in HL op huishoudens -9,7% HL •0,1% HL .0,1% HL 

tax van 19 ECU per ton C02 in EU werkgevers lasten ·1% korte 

termijn EU 

·3% lange 

term ijn EU 

tax cf. Oostenrijks C02 voorst el 1. werkgevers las ten -4,6% AU 0,1% AU -0,2% AU 

2. idem • technologie subsidie -5.4% AU -0.3% AU ·0.4% AU 

SlO tax per vat olie op EU huishoudens IB .0,1% EU 

C02 tax 1.1% BBP in EU Tarqetinq op laaqqeschoolden ·2,0% EU 

100% tax in NL op huishoudens 1. Arbeidskostenforfait -10,5% HL ·0,01% NL ·1.0% HL 

2. Eerste schij~arief -11 ,6% HL -0,7% HL -0,1% HL 

1 B = inkomstenbelasting; VPB = vennootschapsbelasting; NN 1 netto natio

naa l inkomen 
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Lessen naar aanleiding van het onderzoek naar 
regulerende energieheffingen 

1 n deze paragraaf volgen enkele lessen uit de studies naar de 

economische effecten van een regulerende energieheffing die 

ook in de context van een bredere verschuiving van belastingen 

van arbeid naar milieu relevant kunnen zijn. 

Verplaatsing. 
Van cruciaal belang voor de economische effecten van een 

milieubelasting is de ruimtelijke schaal waarop de heffing wordt 

ingevoerd (zie bijv. CPB, 1992). Naarmate de heffing op een kleiner 

gebied van toepassing is, zal verplaatsing van activiteiten belang-

rijker worden. De intuïtie zegt dat bedrijven zich elders zullen vestigen 

en dat consumenten hun producten buiten het heffingsgebied zullen 

kopen indien de mogelijkheden daartoe aanwezig zijn. Maar waar 

hier precies belangrijke omslagpunten liggen is, zonder empirisch 

onderzoek, moeilijk te zeggen. Uit verschillende Amerikaanse studies 

blijkt dat de intuïtieve verwachting niet zonder meer bevestigd kan 

worden (zie ook Komen en Folmer, 1995). Zowel studies die gebruik 

maakten van aggregate gegevens (dat wil zeggen gegevens die geen 

onderscheid aanbrengen tussen reeds bestaande bedrijven en nieuwe 

vestigingen) als studies op het niveau van individuele bedrijfsve1;;tigingen, 

laten zien dat de reacties van bedrijven op de hoogte van heffingen en op 

milieuregulering in het algemeen waarschijnlijk meevallen. Zo concludeerden 

Grossman en Krueger (1991) dat de verschillen tu5sen Amerikaanse en 

Mexicaanse milieureguleringen hoogstens een beperkte rol 5pelen bij de 

beslissing om al dan niet in een bepaalde bedrijfstak te investeren (zie in 

dit opzicht tevens Crandall , 1993). Levinson (1996) concludeerde dat de 

verschillen in milieuregulering tussen Amerikaanse staten geen 1;;ystematische 

invloed hadden op de locatiekeuze van ondernemingen, zelfs niet voor onder

nemingen die reeds in verschillende staten produceerden. Slechts de loca

tiekeuze van zeer grote, gediver1;;ificeerde concerns bleek enig1;;zins gevoelig 

voor de omvang en hardheid van overheidsmaatregelen op het gebied van het 

milieu. 

Verplaat1;;ing van bedrijvigheid over korte afstand, dat wil zeggen: binnen 

Europa en binnen de lidstaten zelf, is een reëler gevaar dan verplaatsing tussen 

overigens 1;;terk van elkaar afwijkende landen, of1;;choon dit gevaar niet moet 
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worden overdreven omdat eventuele milieuheffingen voor

alsnog slechts een beperkt effect hebben op de totale 

productiekosten en daarmee op de prijs-kostenmarge. 

Een soortgelijke redenering betreft de internationale concurren-

tiepositie van ondernemingen. Het is echter duidelijk dat forse 

milieuheffingen in het ene land de bedrijven in het andere land 

in de kaart spelen (althans op korte termijn). Omdat dit bijzonder 

schadelijk kan zijn voor de werkgelegenheid kennen de meeste 

beleidsvoorstellen ten aanzien van milieuheffingen vrijstellingen 

voor bepaalde bedrijven. 1 n dit verband is het ook een interessante 

gedachte om slechts een deel van de milieuvervuiling vrij te stellen 

van de heffing - bijvoorbeeld de vervuiling zoals die door het schoonste 

bedrijf wordt veroorzaakt - en alleen de vervuiling boven deze norm 

te belasten. 

Bedrijfsverplaatsing en sanering kan overigens gewenst zijn indien 

het lokale milieu zeer sterk wordt aangetast door bepaalde bedrijvig

heid, terwijl er binnen die bedrijvigheid nauwelijks technologische 

mogelijkheden bestaan om dit te verbeteren. Hoe dit ook zij, van 

belang is te concluderen dat bij iedere heffing die op provinciaal of 

gemeentelijk niveau wordt overwogen, het risico op verplaatsing in 

beeld moet worden gebracht. 

Subsidies voor technologie en investeringen. 

De studies van Oen Butter e.a. (1994) en Köpll (1996) laten zien dat het 

aanwenden van de opbrengst van de milieubelasting voor stimulering van 

technologie kan leiden tot positieve effecten op de werkgelegenheid. Het 

(tijdelijk) financieel ondersteunen van schone technologie kan bedrijven er 

namelijk toe overhalen hun productie niet naar elders te verplaatsen, maar 

wel hun activiteiten schoner uit te voeren. Bij de implementatie van techno

logie- en investeringssubsidies zou de overheid wel van te voren na moeten 

gaan of er voldoende technologische mogelijkheden zijn voor milieuverbete

ring in een bepaalde sector. 

1 n dit licht is een interessant voorbeeld de energieheffing die in 1996 voor 

Deense bedrijven is ingevoerd. Bij de voorstellen bleek dat een klein aantal 

energie-intensieve bedrijven buitenproportioneel zwaar belast zou worden door 

de energieheffing. Om deze bedrijven toch te motiveren voor de energieheffing 

is besloten om een subst antieel deel van de heffingsopbrengst te reserveren 

voor investeringssubsidies aan diezelfde sectoren. Dit betekent dat bedrijven 
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die schonere technologie aanschaffen worden ondersteund 

door de overheid: ze betalen relatief veel aan energieheffingen 

maar ontvangen ook een relatief groot deel van de totale 

heffingsopbrengst . Vanuit milieuoogpunt impliceert dit 

bovendien een soort tweesnijdend zwaard: zowel de heffing 

als de subsidie prikkelen bedrijven om zuiniger met energie 

om te gaan. 

1 nkomensverdeling. 
Milieuheffingen kunnen de koopkracht van diverse inkomensgroepen 

op een verschillende manier beïnvloeden. Zo besteden mensen met 

een laag inkomen een relatief groot deel van hun budget aan 

energiekosten. Een energieheffing zal op hen derhalve een forser 

koopkrachteffect hebben dan op de hogere inkomens. Bij het terug

sluizen van de opbrengst van de heffing kan hiermee rekening worden 

gehouden. Dit is in 1996 in Nederland toegepast bij de invoering van 

de regulerende energieheffing. 

Het benadrukken van koopkrachtreparatie voor iedereen betekent 

echter dat de terugsluizing niet kan worden benut om vooral de 

werkgelegenheid te stimuleren. Als dat het doel van de terugsluizing 

was, zou het veel efficiënter zijn om de belastingverlaging anders 

vorm te geven. Zo zou men de arbeidsparticipatie bijvoorbeeld heel 

effectief kunnen bevorderen door het verschil tussen de inkomens van 

actieven en inactieven te vergroten via een verhoging van het arbeids

kostenforfait. Dit zou echter betekenen dat de vergroening van het 

belast ingstelsel een verkapte manier van denivellering wordt: de 

werkenden gaan erop vooruit ten koste van de uitkeringstrekkers en de 

ouderen. Dat zo'n maatregel werkgelegenheid schept is voor economen 

duidelijk, maar politiek is zoiets ongewenst. 

Dit voorbeeld illustreert dat er een afruil bestaat tussen inkomenspolitiek 

en werkgelegenheidsbeleid. Naarmate de maatregel minder invloed hee~ op 

de inkomensverdeling tussen werkenden en inactieven zal het effect op de 

werkgelegenheid navenant kleiner zijn (zie Bovenberg en De Mooij , 1994). 

Targeting. 
Een studie van de Europese Commissie (1994) laat zien dat een gerichte 

verlaging van de werkgeverslasten op laaggeschoolde arbeid ('targeting') effectiever 

is voor de arbeidsmarkt dan een algemene verlaging van de werkgevers lasten. 
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Dit komt doordat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

een grote groep werkloos is waarvan de productiviteit niet 

opweegt tegen de arbeidskosten. Verlaging van de werk

geverslasten is aan de onderkant een effectieve manier om 

het voor werkgevers toch weer aantrekkelijk te maken deze 

mensen aan te nemen. Dit inzicht is inmiddels doorgedrongen 

in het beleid: de werkgeverslasten op het niveau van het mini

mumloon zullen stapsgewijs worden verlaagd-via de SPeciale 

AfdrachtsKorting (SPAK)- totdat deze aan het eind van deze 

kabinetsperiode tot nul zijn teruggebracht. Ook gemeentes zouden 

wellicht instrumenten kunnen inzetten om het voor bedrijven aan

trekkelijk te maken laaggeschoolden in dienst te nemen. 

Targeting van de opbrengst van milieubelastingen draagt echter 

ook risico's in zich. Zo zal het niet gemakkelijk zijn voor werknemers 

om uit de onderste loonschaal te klimmen omdat de werkgever dan 

het recht op de SPAK verliest. Dit kan erg demotiverend zijn voor de 

werknemer en zijn productiviteit verminderen. Verder impliceert 

targeting dat het belastingstelsel progressiever wordt: de verschillen 

tussen de netto inkomens wordt kleiner. Dit kan schadelijke gevolgen 

hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het arbeidsaanbod 

(zie bijv. Bovenberg e.a., 1994). De studie van de EC houdt met 

dergelijke zaken geen rekening. 

Loonmatiging. 
Verlaging van de werkgeverslasten leidt direct tot lagere loonkosten. Na 

verloop van tijd zullen werknemers echter een deel hiervan opeisen in de 

vorm van extra looneisen. De belastingverlaging wordt dus uiteindelijk 

verdeeld tussen werknemer en werkgever. Dit geldt ook voor een verlaging 

van de inkomstenbelasting. Deze leidt in eerste aanleg tot hogere netto 

inkomens. Maar omdat verlaging van de inkomstenbelasting loonmatiging 

stimuleert, draagt het tevens bij aan lagere loonkosten. Dergelijke aanpas-

singsprocessen via de markt kosten doorgaans tijd. Op langere termijn maakt het 

evenwel niet veel uit voor de werkgelegenheid of je nu de werkgeverslasten of 

de werknemerslasten omlaag brengt. Op korte termijn zal een verlaging van 

de werkgeverslasten echter effectiever zijn om banen te scheppen dan een 

verlaging van de inkomenstenbelasting. 

Een cruciale vraag is nu welke looneis de vakbonden zullen stellen in reactie op 

een verlaging van de werkgeverslasten en een verhoging van de milieuheffing die 
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tot hogere prijzen leidt. Als de looneis gematigd is, omdat 

de vakbeweging bereid is om loon in te leveren ten behoeve 

van een schoner milieu, dan kan de werkgelegenheid toenemen. 

En er zijn inderdaad geluiden uit de vakbeweging te beluisteren 

die looninlevering voor een schoner milieu bepleiten. Als 

werknemers de milieuheffingen toch willen compenseren via 

de lonen dan verdwijnt het loonkostenvoordeel als sneeuw voor 

de zon, evenals de werkgelegenheidswinst. 

Praktische moeilijkheden en hun oplossingen 

Steeds blijkt dat concrete ideeën op het terrein van de belasting

verschuiving (tot nog toe) slechts in enkele gevallen tot een 

concreet resultaat hebben geleid. Waarom? Ten eerste hebben 

degenen die potentieel van zo'n verschuiving profiteren vaak geen 

stem. De intrinsieke waarde van een beter milieu is op zich natuurlijk 

groot. Maar van een via belastingverschuiving tot stand gebracht 

beter milieu profiteren ook tal van bestaande belangen. Zo profiteren 

boseigenaren er van omdat de kwaliteit van hun areaal verbetert, de 

toeristenindustrie omdat haar afzetmarkt gegarandeerd door groene 

omgeving en monumenten in stand blijft, en producenten van minder 

belastende productietechnieken omdat hun afzetmarkt zal groeien. 

Toch hoor je deze winnaars niet, maar de verliezers des te harder. Voor 

een deel komt dit doordat de voordelen diffuus zijn en bovendien vaak 

pas op termijn optreden. Bovendien vormen de verliezers vaak een relatief 

kleine, goed georganiseerde groep met veel invloed op het politieke 

krachtenveld. 

Een tweede groep winnaars wordt niet direct maar indirect door belastingen 

bereikt. Degenen die profiteren van de belastingverlaging op arbeid, met 

name de arbeidsintensieve bedrijven, hoor je ook maar weinig. Misschien 

omdat de voordelen door betrokkenen onvoldoende worden gezien, of omdat 

men niet zeker is of een dergelijke belastingverschuiving wel netto voordelig 

is voor de arbeidsmarkt. Dit laatste is ook een probleem en hangt mede af 

van de wijze waarop de terugsluizing plaatsvindt, en met name van de vraag 

in hoeverre daarbij inkomensneutraliteit wordt nagestreefd en of de arbeids

marktprikkel in stand blijft zoals hiervoor is betoogd. Risico's bestaan hier 

zeker als iedereen wordt gecompenseerd voor zijn of haar inkomensachteruitgang 
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(in strijd met het' de vervuiler betaalt' principe), of wanneer 

de arbeidsmarktwerking verder wordt gefrustreerd door een 

loon-prijs spiraal. Dit laatste hangt echter met name af van 

de reacties van de vakbonden, en die is niet op voorhand 

duidelijk. 

Een complicatie bij de uitvoering van belastingverschuiving op 

lokaal niveau is dat de jurisdictie van eventueel in te zetten 

heffingen verschilt. 1 mm ers, voor sommige heffingen bestaat 

wel een lokale heffingsbevoegdheid, terwijl dit voor andere 

heffingen niet geldt. Zo zijn veel milieurelevante heffingen wel 

lokale heffingen, maar juist de bevoegdheid over de heffingen op 

arbeid behoort het Rijk toe. Toch zijn er wel mogelijkheden om 

meer inzicht te krijgen in de gevolgen van een vergroening van het 

belastingstelsel op lokaal niveau. Zo zou een experiment opgezet 

kunnen worden. Hiermee zouden met name ook de mogelijke 

uitvoeringstechnische problemen aan het licht kunnen komen. 

Op provinciaal niveau zou men kunnen kiezen uit een scala aan 

heffingen, bijvoorbeeld heffingen op emissies van bepaalde bedrijven 

die momenteel nog direct gereguleerd worden door de overheid. Door 

het experiment te beperken tot een klein aantal bedrijven blij~ zoiets 

overzichtelijk en kunnen de gevolgen goed in beeld worden gebracht. 

De terugsluizing van de milieuheffing kan niet worden vormgegeven via 

een lagere belasting op arbeid omdat deze belastingen door het rijk 

worden bepaald. Een vruchtbare methode om het experiment uit te voeren 

zou dan kunnen zijn via het bijhouden van een schaduwboekhouding. Een 

bepaalde organisatie zou bijvoorbeeld voor een aantal bedrijven een 

fictieve boekhouding kunnen uitvoeren voor het geval de belastingmix er 

anders uit zou zien dan ze in werkelijkheid doet. Op die manier kan men 

inzicht krijgen in de concrete problemen die zullen optreden indien de 

belastingmix in werkelijkheid zou zijn veranderd. Een experiment langs deze 

lijn wordt momenteel uitgevoerd door McKinsey ten aanzien van de toege-

voegde waarde heffing. Voor een aantal bedrijven uit de Botlek voert deze 

organisatie een schaduwboekhouding waarin de belasting op arbeid is 

vervangen door een heffing op de toegevoegde waarde uit het bedrijf. Op deze 

manier zijn er diverse uitvoeringsproblemen aan het licht gekomen die voor 

bepaalde bedrijven relevant zijn. 
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Terwijl een verschuiving in de belastingdruk van arbeid naar 

milieu waarschijnlijk geen substantiële bijdrage zal leveren 

aan een sterke groei van de werkgelegenheid, zal zij wel tot 

veranderingen leiden in de aard van deze werkgelegenheid. 

Immers, meer mensen zullen werk vinden in milieuvriendelijkere 

sectoren zodat per saldo de milieudruk afneemt. Verder is het 

ook zo dat een verhoging van milieubelastingen zonder gelijk

tijdige verlaging van andere belastingen waarschijnlijk wel leidt 

tot een vermindering van de werkgelegenheid. 1 n die zin is het 

wel verstandig om de opbrengst van de milieubelasting terug te 

sluizen naar de particuliere sector. 

Hierbij is het vanuit politiek oogpunt verstandig om eerst te 

bezien hoe de burgers en bedrijven die het meest aan milieu

belastingen betalen ook het meest gecompenseerd worden. 

Vervolgens zou binnen die ruimte kunnen worden bekeken welke 

vorm van terugsluizing naar die burgers en bedrijven het meest 

effectief is in het licht van de werkgelegenheid. Hierbij geldt dat de 

mogelijkheden voor de provincies en gemeenten beperkt zijn omdat 

de meeste belastingen op landelijk niveau worden vastgesteld. 

Lagere overheden zouden terugsluizing wel kunnen vormgeven via 

specifieke stimuleringsmaatregelen en subsidies. 

Slotsom 

Vergroening van het belastingstelsel, waarbij er een verschuiving van 

belastingen optreedt van arbeid naar milieu, is niet een modern ei van 

Columbus. Hogere milieulasten kunnen na verloop van enige tijd leiden tot 

hogere lonen waardoor het effect van lagere belastingen op arbeid weer te 

niet kan worden gedaan. Indien de heffing zijn mil ieudoel bereikt, en de 

productie van het vervuilende goed afneemt, dan wel de productie zelf schoner 

wordt, dan zal ook de opbrengst van de heffing afnemen-waardoor minder 

doorgesluisd kan worden naar verlaging van de belasting op arbeid. 

Verschuiving van belastingen is daarom in principe wel een efficiënt instrument 

voor verbetering van het milieu, maar geen goed instrument voor het stimuleren 

van de arbeidsparticipatie. 'Zekerheid' omtrent de precieze verbanden kan echter 

s lechts worden verkregen door experim entering. Meer in het algemeen kan 

overigens betwijfeld worden of vermenging van (belasting-) doelstellingen een 
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verstandig beleidsuitgangspunt is . Eerder kan men zich 

voorstellen dat milieuheffingen worden teruggesluisd naar 

de vervuilende bedrijven zelf, en wel ten behoeve van de ont-

wikkeling respectievelijk verwerving van schone technologie. 

1 n feite is dan sprake van een industriepolitieke aanwending 

van de via milieubelastingen verkregen middelen. Deze gedachte

gang sluit goed aan bij Nooteboom (1994) en Schenk (1994) die 

immers gesteld hebben dat industriepolitiek succes in sterke 

mate afhankelijk is van de mate waarin de internationale 

concurrentiepositie van bedrijven gekoppeld kan worden aan 

bredere belangen in een samenleving, waaronder het milieu. 

Indien industriebeleid geïnterpreteerd kan worden als overheids-

beleid dat gericht is op het bevorderen van de internationale 

concurrentiepositie van het bedrijfsleven, hetgeen voor een kleine 

open economie als de onze voor de hand ligt, dan liggen er juist 

mogelijkheden op het terrein van de stimulering van onderzoek aan 

en ontwikkeling van milieutechnologie. Het is immers onbetwistbaar, 

dat milieu-technologie een toekomstige groei-industrie is. Volgens 

schattingen van het Japanse ministerie voor Handel en 1 ndustrie zal 

tegen het midden van de volgende eeuw zelfs 40% van de productie tot 

stand komen in sectoren die gericht zijn op bescherming van het milieu 

en energiebesparing (M ITI , 1988). Tegelijkertijd is echter bekend, dat de 

strategische horizon van vele bedrijven niet verder dan drie à vijf jaren 

reikt, en bovendien in sterke mate bepaald wordt door hetgeen binnen 

hun gezichtsveld op een bepaald moment ' en vogue' is. Recente publica-

ties van bedrijfskundigen als Porter (Porter en Van der Linde, 1995) en 

Shrivastava (1995) hebben weliswaar bijgedragen aan een langzame 

verruiming van dit gezichtsveld, maar ondertussen bestaat er bij de meeste 

bedrijven nog een flinke informatie-achterstand die is gekoppeld aan hun 

traditionele inertie op het terrein van strategisch management. 

1 ndustriepolitieke initiatieven kunnen in dit opzicht de helpende hand bieden. 

Bovendien lijkt hier een rol weggelegd voor het provinciale en lokale niveau. 

Sommige milieuproblemen zijn op dat niveau goed herkenbaar en aanwijsbaar, 

en zij zouden daarom, onder bepaalde voorwaarden, een speerpuntfunctie 

kunnen vervullen in het hier gesuggereerde ' milieuvriendelijke industriebeleid'. 
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Brabant 2050: 
een duurzame energievoorziening 

l 1 nleiding 

Energie wordt wel eens de motor van onze moderne samenleving 

genoemd. En met reden. 1 n anal et de slag · van de 

Nederlan«'->e tra ortorgitnisaties t••tm 

in het bijzonder niet zonder fossiele brandstoffen. 

Tot voor een jaar of twintig, vijfentwintig, was er met de energievoorziening 

eigenlijk geen probleem. Oppompen en verkopen was het devies van de 

oliemaatschappijen, de behoefte aan energie zou tot in het oneindige 

exponentieel blijven groeien, de benodigde capaciteit voor elektriciteits

opwekking verdubbelde elke tien jaar, en de jonge ingenieur die na uitvoerige 

berekeningen tot de slotsom kwam dat het benodigde vermogen rond de 

eeuwwisseling niet 100.000 maar 'slechts' 80.000 MegaWatt zou zijn, werd 

door zijn toenmalige baas ernstig en berispend toegesproken. Het leven was 

eenvoudig. Uit het sociaal contract in de Nederlandse samenleving stond de 

doelstelling van de B.V. Nederland helder omschreven: Nederland zal herrijzen, 

door voortdurende groei van de produktie. En voor die groeiende produktie was 

een groeiend energie-aanbod nodig. Het energiebeleid stond dan ook vooral ten 

dienste van het industriebeleid. 

De eerste scheurtjes in het sociaal contract ontstonden rond 1970, toen de 

toenemende milieuverontreiniging sterk de aandacht begon te trekken. Flinke 

scheuren ontstonden door het alarmerende eerste rapport aan de Club van Rome, 

Grenzen aan de Groei , even later gevolgd door de eerste oliecrisis. Er ontstonden 

reacties, prognoses moesten benedenwaarts worden bijgesteld, een nieuw minis

terie , Volksgezondheid en Milieuhygiëne, vocht zich in in de bestaande departe

mentale machtspos ities, kortom (aldus de toenmalige premier Den Uyl) : "Het zou 

nooit meer worden zoals het was". 
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Een nieuw begrip: duurzaamheid 

Na de 'milieugolf' in het begin van de jaren '70 ebde de 

belangstelling geleidelijk weg, maar een volgende golf van 

aandacht voor milieu en energie rolde eind jaren ' 80 over het 

land - nee, over de wereld. De aanleiding was het rapport 'Our 

common future' van de VN-adviescommissie onder leiding van 

de Noorse premier Gro Harlem Brundtland. 1 n Nederland werd 

de tweede milieugolf mede vormgegeven door rapporten als 

Zorgen voor Morgen van het RIVM, het eerste Nationaal 

Milieubeleidsplan, en door de kersttoespraak van koningin 

Beatrix eind ' 89. Het begrip ' duurzame ontwikkeling' werd 

gemeengoed. 

Met name ook het energiebeleid kwam door deze discussies in een 

nieuw daglicht te staan. Was tot eind jaren '80 de notie van 

schaarste, beperkte voorraden een belangrijke pijler voor het 

energiebeleid, naast de meer traditionele economische pijlers als 

voorzieningszekerheid, laagste kosten, en diversificatie, na de tweede 

milieugolf kreeg de door de energievoorziening veroorzaakte milieu

belasting, waaronder C02-emissies, toenemende nadruk. 

Na aanvankelijk optimisme over de mogelijkheden binnen één generatie 

tot een duurzame ontwikkeling te komen, bevinden we ons thans weer 

in een nieuwe situatie. Plannen maken en scenario's schrijven zijn één, 

daadwerkelijk met een complexe samenleving de 'turnaround' naar 

duurzame ontwikkeling maken is een ander verhaal. Dat geldt zowel de 

energievoorziening, als andere aspecten van duurzaamheid, of het nu 

milieubelasting van de landbouw betreft, de voortschrijdende vernietiging 

van de natuur, of de uitverkoop van grondstoffen en mineralen door 

ontwikkelingslanden, en de scheve mondiale inkomensverdeling die samen

hangt met een onevenredig zware claim op de ' milieugebruiksruimte' door 

de geïndustrialiseerde landen. 

De aard van de vragen die nu in de maatschappelijke discussies spelen zijn dan 

ook in belangrijke mate veranderd. Niet zozeer of we als samenleving naar 

duurzaamheid moeten streven is punt van discussie, als wel hoe we zo'n trend

breuk, zo'n transformatie van onze economie in vredesnaam georganiseerd krijgen. 

En hoe snel, welk tempo moet worden aangehouden? 

Deze vragen spelen op alle niveaus. Op mondiaal niveau, als de regeringen 

zich, eind 1997, in het prachtige Kyoto buigen over de vraag hoeveel C02-

vermindering dient te worden nagestreefd, op Europees, nationaal, maar zeker 
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ook op regionaal niveau. Provincies en gemeenten voelen 

zich sterk betrokken bij deze vraagstukken. Voor de 

Provincie Noord-Brabant en het energiebedrijf PNEM was de 

vraag "Hoe een duurzame energievoorziening te realiseren" 

reden om een omvangrijk studie- en discussieproject op te 

dragen aan het CE, Centrum voor energiebesparing en schone 

technologie in Delft (zie Rooijers et al. 1996), gericht op het 

jaar 2046, als de provincie 300 jaar bestaat. (Energie 2046, 

1996). 1 n 1997 en volgende jaren worden de uitkomsten van dit 

project in daden omgezet. Bij het schrijven van dit essay is van 

het materiaal uit dit project veelvuldig gebruik gemaakt. Uit deze 

studies ontstaat een helder zicht op de mogelijkheden om 

Brabant halverwege de volgende eeuw duurzaam te laten opereren. 

Maar er ontstaat óók een helder zicht op de barrières die op de 

weg daarheen moeten worden overwonnen, of zo u wilt, op de 

uitdagingen die op het pad liggen. Het gaat erom keuzen met visie 

en durf te maken. 

2 Problemen, kansen en uitdagingen 

De vraag is natuurlijk hoe zo'n duurzame energievoorziening eruit zal 

zien, en hoe we daar kunnen komen. Aan die vraag gaan twee vragen 

vooraf: is het eigenlijk wel nodig om koers te zetten naar een duurzame 

energievoorziening? En zo ja, waarom dan wel? Kortom: als een duurzame 

energievoorziening de oplossing is, wat was dan eigenlijk het probleem? 

Zowel in het Brabantse als in heel Nederland (zie: Rooijers, Kroese en Van 

Soest, 1995) heeft het CE een groot aantal opinieleiders geïnterviewd, om 

een beeld te krijgen van de belangrijkste redenen die men voor omschakeling 

ziet. Het beeld in Brabant is niet veel anders dan de landelijke opvattingen. 

KI i maatprob 1 ematiek 
Velen vinden de C02-emissies en het daarmee gepaard gaande versterkte 

broeikaseffect de belangrijkste reden voor een duurzame energievoorziening. 

De inschattingen van de ernst van de problematiek lopen echter nogal uiteen 

en daarmee ook de inschatting van de vaart die de ontwikkelingen moeten 

nemen. Er zijn discussies over de kans dat zich een klimaatprobleem voordoet, 

die als groter of kleiner kan worden ingeschat, en ook over de ernst van de 
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gevolgen. Daarbij speelt ook nog eens onzekerheid omtrent 

de vraag in welke wereldregio's de gevolgen het ernstigst 

zullen zijn. 

Er bestaat een redelijke consensus over de noodzaak 

tenminste een no-regretbeleid te volgen, mikkend op 

efficiencyverhoging met vooral technische maatregelen, in 

combinatie met onderzoek & ontwikkeling van hernieuwbare 

bronnen. Verdergaande stappen zijn vooralsnog onderwerp van 

felle discussie. 

Voorraden en betrouwbaarheid levering 

Het voorradenprobleem wordt door sommigen als het meest 

urgent gezien. Het probleem van de fysieke voorraden kan, voor 

met name aardolie als energiedrager, over 30-50 jaar realiteit zijn. 

Daarnaast geldt echter ook het 'politieke' voorradenprobleem: de 

wetenschap dat belangrijke voorraden fossiele brandstoffen gelegen 

zijn in gebieden waarvan de politiek-bestuurlijke stabiliteit niet hoog 

staat aangeschreven. 

Bevolkingsgroei en mondiale economische groei 

De sterk groeiende bevolking en de sterk groeiende economieën van 

niet-westerse landen noodzaken volgens velen tot oplossingen, niet zo 

zeer omdat dit op zich een probleem is, maar omdat deze groei werkt 

als multiplier voor de huidige problemen. Bevolkingsgroei en groei van 

economieën levert een sterke groei van het gebruik van fossiele brandstoffen 

en de daarmee gepaard gaande milieu-effecten op (zie o.m. WRR, 1994). 

Duurzame energievoorziening - duurzame samenleving 

Dat het streven naar een duurzame energievoorziening onderdeel zou moeten 

zijn van een totale 'verduurzaming' van de samenleving staat in het algemeen 

buiten kijf. De vraag die deze constatering oproept is echter wat dat dan 

betekent. De antwoorden lopen uiteen. In de eenvoudigste vorm komt het 

antwoord neer op het binnen zekere milieugrenzen houden van de economische 

ontwikkeling. Een verdergaande analyse wijst erop dat de welvaartsontwikkeling 

in geïndustrialiseerde landen mede onder invloed van milieufactoren de laatste 

jaren sterk onder druk is komen te staan. De maatschappelijke kosten van 

productiegroei nemen toe, waardoor ondanks groei van het nationaal inkomen 

de welvaart in oorspronkelijke betekenis van het woord (behoe~enbevrediging 
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ontleend aan het omgaan met schaarse goederen) daalt. 

Een duurzame energievoorziening die niet is ingebed in een 

verduurzaming op andere vlakken, wordt wel getypeerd met 

het beeld van ' dweilen met de kraan open' . Maar dat beeld 

maakt nog niet duidelijk waar dan de kraan zit, en hoe deze 

kan worden dichtgedraaid. Vanuit dit perspectief bestaat dan 

ook de vrees dat de samenleving slechts zijn kaarten op een 

duurzame energievoorziening zal zetten, en verder geen stappen 

neemt. 

Kansen voor (Brabantse) bedrijven 
Brabant is op dit moment een zeer bedrijvige provincie. 

Zowel energie-intensieve industrieën als energie-extensieve 

hightech-bedrijven vormen het spectrum van het Brabantse 

bedrijfsleven. De vraag is niet hoe deze bedrijven een veranderende 

energievoorziening kunnen overleven, maar op welke wijze een 

impuls gegeven kan worden aan innovatie van het bedrijfsleven. 

Een groeiende groep ziet het realiseren van een duurzame energie

voorziening niet zozeer als probleem, maar als nieuwe kans voor het 

bedrijfsleven. Een duurzame energievoorziening is een kapitaalintensieve 

energievoorziening waardoor meer geld dan nu in apparatuur en 

onderhoud wordt gestoken en minder geld in brandstof. Deze 

apparatuur biedt nieuwe kansen in de vorm van productie, installatie 

en diensten (financiering, facility management, onderhoud, beheer). 

Belangen en opvattingen 
Al met al komt een verscheidenheid van redenen voor omschakeling naar 

voren. De redenen verschillen per persoon en per organisatie. Er is een 

aantal factoren in het spel dat mede een verklaring zou kunnen zijn voor 

de variëteit aan opinies over duurzame energievoorziening, en de activiteiten 

die verschillende organisaties op dit terrein ondernemen. 

Te onderscheiden zijn onder meer: 

1 factoren van persoonlijke aard: houdingen, verwachtingen, en opvattingen 

die samenhangen met iemands mensbeeld, wereldbeeld, persoonlijke 

overtuiging. 

2 institutionele denkpatronen. Ook organisaties en instellingen hebben opinies 

en gedachten, samenhangend met het doel van de organisatie, de 
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organisatiecultuur (zie bijvoorbeeld Mary Douglas' How 

1 nstitutions Think (Douglas, 1987). 

3 belangen en macht. Organisaties hebben doorgaans belang 

bij continuering van zichzelf en hun (fysieke of immateriële) 

produkten. Dat belang kleurt deels denkpatronen zelf, en de 

uitspraken die over een bepaald onderwerp naar buiten 

worden gedaan. 

Deze factoren zijn theoretisch wel te onderscheiden, maar in de 

praktijk niet goed daadwerkelijk te scheiden. Bijvoorbeeld: het 

persoonlijke denken hangt samen met de organisatie waar men 

werkt (bepaalde persoonlijkheden zoeken organisaties op die bij 

hen passen, maar de organisatie kleurt ook mede hun denkpatroon. 

Maar er is geen 'één-op-één relatie' in de zin dat de organisatie 

volledig iemands opvattingen bepaalt. Ook de samenhang tussen 

belang van een organisatie (punt 3) en het institutionele denken ligt 

voor de hand, maar ook hier geldt: niet één op één. 

Opvallend is, ondanks de spreiding in het begrip duurzaam , de grote 

mate van overeenstemming over de noodzaak tot verandering, en over 

de globale technische invulling van een duurzame energievoorziening 

('eindsituatie'). De verschillen spitsen zich toe op het tempo van 

veranderingen naar een duurzame energievoorziening dat men nood

zakelijk acht, en hiermee samenhangend de weg waarlangs. Het goede 

nieuws is dat de overeenkomsten groter lijken te zijn dan de verschillen, 

en dat er onder opinieleiders wel degelijk een 'sense of urgency' is, die 

tot handelen aanzet. 1 n het project Brabant 2046 is dan ook gebleken dat 

de bereidheid tot actie, vooral in samenwerking, hoog is . Maar wat moet 

de richting van het handelen zijn? Een 'sense of urgency' is niet genoeg, er 

is ook nog een 'sense of direction' nodig. 

3 Oplossingsrichtingen 

Een duurzame energievoorziening zal een aantal ingrijpende w11z1gmgen 

vergen, in de gehele keten van energievraag tot energiebron. De transitie naar 

een duurzame energievoorziening zal, technisch gesproken, gebaseerd zijn op 

de volgende elementen (Rooijers en Van Soest, 1996): 
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• emissievrije energiedragers (die energiedragers die bij 

gebruik geen milieubelastende emissies veroorzaken: 

warmte, elektriciteit, waterstof; biofuel kan ook in deze 

categorie worden begrepen); 

• efficiënte conversietechnologieën; 

• emissie-reductietechnologieën, inclusief C02-opslag

technieken; 

• schone en fossiele bronnen. 

Bij het vormgeven van een ontwikkelingstraject naar een duurzame 

energievoorziening is het van belang de introductie van de boven

beschreven elementen in een tijdsperspectief te zien. 

'E.111 issie11rije energiedragers zijn in bovenstaand rijtje als eerste 

genoemd omdat de energiedragers gedurende de lange looptijd van 

de investeringen bepalend zijn voor de eindgebruikstechnieken die 

kunnen worden ingezet. Belangrijkste aspect van schone dragers is 

het emissieloos gebruiken van die dragers. Dit sluit niet uit dat bij 

de produktie van de energiedragers, zeker op korte termijn, 

wel emissies ontstaan. Het is echter bij de gewenste ingrijpende 

emissiereductie eenvoudiger, sneller en goedkoper om emissies bij 

grote puntbronnen en niet bij alle eindgebruikers aan te pakken. 

Schone energiedragers zijn het intermediair tussen vraag en aanbod. 

Meerdere soorten bronnen zijn mogelijk zonder dat de gebruiker daar 

iets van merkt. 

Warmte en elektriciteit lijken in het eindbeeld van een duurzame 

energievoorziening de twee energiedragers voor de gebouwde omgeving, 

waterstof zal wegens kostenoverwegingen alleen op een hoger distribu

tieniveau (grote gebouwen, WK-installaties e.d.) ingezet worden. 

Realisering van de distributie van de schone energiedragers is nu reeds 

(met beperkte extra kosten) mogelijk. 

De efflcië11te co1111ersietecfînologieèi1 zijn vervolgens noodzakelijk om met zo min 

mogelijk energiedragers aan de gewenste vraag te voldoen. Hieronder zijn 

dus ook begrepen besparingstechnologieën aan de vraagzijde. 1 n eerste 

instantie zijn efficiënte conversietechnologieën noodzakelijk wegens de 

reductie van het brandstofverbruik, omdat in de eerste periode van de over

gangsfase naar een duurzame energievoorziening fossiele brandstoffen nog 

het leeuwendeel van de energiebronnen zijn. Maar ook daarna, als duurzame 

bronnen de rol van fossiele brandstoffen (grotendeels) hebben overgenomen, 
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blij~ er, wegens de permanente eis tot kostenreductie, een 

rol voor efficiënte conversietechnologieën. Het betekent dat 

de energiedragers (zowel primaire fossiele brandstoffen als 

s ecundaire biofuels en waterstof) optimaal worden ingezet in 

de energievoorziening. Uit economische overwegingen bij 

benutting van brandstoffen zal eerst voor de hoogwaardige 

toepassingen worden gekozen en vervolgens de rest-energie 

voor laagwaardige toepassingen worden gebruikt. 

De grootschalige introductie van scfio11e bro1111e11 is momenteel 

nog een zodanig kostbare affaire dat er bij de huidige prijsver

houdingen geen substantiële penetratie is. Door belasting-, 

prijsmaatregelen en technische ontwikkelingen kan dit veranderen. 

Bij het beschikbaar komen van s chone bronnen op grote schaal 

zullen de energiedragers die geleverd worden aan de gebruikers 

geschikt moeten zijn om de schone bronnen te kunnen aansluiten 

op de energie-infrastructuur. 

Door de verschillende elementen van een duurzame energievoorziening 

met meer of minder accent in de loop van de tijd in te willen zetten, 

ontstaan verschillende toekomstbeelden of scenario' s die de spelers 

in de huidige maatschappelijke discussie er - bewust of onbewust - op 

nahouden. Met andere woorden: naast doorgaan op de huidige weg 

(' business as usual ', wat slechts weinigen ambiëren) zijn er tenminste 

twee denkbare toekomstige vormen van energievoorziening die het 

predicaat ' duurzaam' verdienen: 'schoon fossiel' en ' duurzame bronnen' . 

Business as usual 

Dit scenario is een extrapolatie van de huidige ontwikkelingen. De func

tionele energievraag blij~ stijgen ten gevolge van nieuwe comfortwensen 

en economische groei . De efficiency neemt toe met ca. 1,2%/jaar, de C02-

emissie stijgt, het aandeel duurzame energie stijgt iets en de kosten 

blijven ongeveer gelijk. Het aandeel van schone energiedragers groeit 

slechts in beperkte mate. 

Schoon fossiel 

1 n dit scenario is er sprake van een zekere continuering van onze huidige 

maat s chappij en via technische maatregelen worden de s chadelijke effecten 

geminimaliseerd tot een niveau waa rop er nog net geen economische t erugs lag 

van dergelijke ingrepen plaatsvindt. Foss ie le brandstoffen zullen va nwege de 
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ruime voorraad en de lage prijs vooral in industriële toepassingen 

gebruikt blijven worden. De C02-emissie wordt tot met 80% 

gereduceerd via C02-afvang en -opslagtechnieken. De energie

efficiency neemt toe met ca. 1,5 à 2%/jaar. De functionele 

energievraag blijft stijgen ten gevolge van nieuwe comfortwensen 

en economische groei. Slechts schone energiedragers worden 

geleverd aan de verbruikers (na de transisitieperiode). Duurzame 

energiebronnen worden slechts toegepast voor zover de kosten 

gelijk zijn aan die van fossiele bronnen (inclusief afvang/ opslag

maatregelen) of kansen bieden voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

Duurzame bronnen 
1 n dit scenario is er een forse trendbreuk, de functionele 

energievraag blij~ op het niveau van 2000, efficiënte technolo-

gieën (factor lO efficiënter dan huidige in de eindsituatie) zijn 

standaard en fossiele energiebronnen zijn geheel verdwenen uit de 

energievoorziening. Lokale duurzame energiebronnen èn import van 

elders geproduceerde biofuels/waterstof!zonne-elektriciteit zorgen 

voor de gevraagde energie. Slechts schone energiedragers worden gele

verd aan de verbruikers (na de transitieperiode die korter is dan in het 

scenario "emissie-arm"). De efficiency verbetert met ca. 2,5 à 3%/jaar. 

Wanneer er vanwege de hogere kosten van besparingen en duurzame 

bronnen een terugkoppeling is op de economie wordt dat geaccepteerd of 

zelfs toegejuicht. Ook worden door de voorstanders aan dit scenario wel 

economische kansen toegedicht die de aanhangers van business as usual, 

dan wel emissie-arm, minder aanspreken. 

De overeenkomsten tussen de twee toekomstbeelden zijn dat efficiënte 

technologieën en schone energiedragers te allen tijde nodig zijn. Zonder 

spijt achteraf kan hier aan gewerkt worden. Het essentiële verschil 

ontstaat doordat verschillende energiebronnen gebruikt worden (fossiele 

bronnen met C02-opslag in "schoon fossiel " en hernieuwbare energiebronnen 

in "hernieuwbare bronnen"). Hierdoor is de prijs van energie in "hernieuwbare 

bronnen" hoger is dan in "schoon fossiel " waardoor een extra impuls wordt 

gegeven aan efficiency verbetering en zodoende de ontwikkeling van de energie

vraag bij "hernieuwbare bronnen" stabiliseert. 

In het toekomstbeeld "hernieuwbare bronnen" is het begrip duurzame 

energievoorziening in een veel bredere context geplaatst en maakt het 

onderdeel uit van een algehele verduurzaming van de samenleving. Binnen 50 
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jaar zullen hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, water

kracht, biomassa) het leeuwendeel van de energievraag dekken. 

Functionele vraag 
Hoe men het ook wendt of keert, en welke technische ingrepen 

allemaal worden gepleegd, uiteindelijk is er één grootheid die 

dominant blijh: de functionele vraag naar energie. Hoeveel 

energie hebben we nu eigenlijk nodig om onze economische en 

maatschappelijke wensen te vervullen? Met efficiënte technolo

gieën alleen daalt de vraag naar brandstoffen wel enigszins, 

maar blijh er altijd nog een gigantische vraag over. Met het 

vervangen van alle fossiele brandstoffen door hernieuwbare 

brandstoffen ontstaat er een probleem om die bij de gebruikers 

te krijgen; energievormen zoals elektriciteit, warm water en 

waterstof, de zogenaamde schone energiedragers, zullen de rol van 

aardgas en benzine moeten overnemen. 

Uiteindelijk zal hoe dan ook voorzien moeten worden in de gewenste 

functionele vraag naar energie. Maar dat is geen constante. Zowel de 

omvang van de bevolking, als de omvang van de consumptie en 

productie groeien nog steeds en hier in het Westen zijn vooral de laatste 

twee de belangrijkste groeifactoren. Bovendien is er een sterke 

correlatie tussen de groei van het besteedbare inkomen, de prijs van 

energie en beschikbare technologieën. Als de functionele energievraag 

blijh stijgen zoals deze nu stijgt dan is het onder de gegeven economische 

randvoorwaarden niet mogelijk om tot een reductie van de energievraag 

te komen. Dit is de hamvraag: zijn we bereid en in staat de groei van de 

energievraag zo te temperen, of zelfs naar beneden te doen ombuigen, dat 

de hierboven beschreven 'technische' verbeteringen voor een per saldo 

duurzame ontwikkeling kunnen zorgen? En zijn we bereid de (overigens 

bescheiden) economische consequenties van zo'n aanpak te accepteren? 

Of is die bereidheid er niet, en blijh de energievraag harder groeien dan de 

milieutechnische verbeteringen, met een vanuit milieu-oogpunt te laag 

transitietempo als gevolg? Of dit dilemma zullen we in de laatste paragraaf 

van dit essay nog nader ingaan. 
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4 Wie speelt de bal? 

1 n de vorige paragrafen zijn achtereenvolgens de problemen, 

kansen en uitdagingen en de daaruit voortkomende algemene 

'sense of urgency' beschreven, en daarna de 'sense of direction'. 

De twee min of meer extreme oplossingsrichtingen geven de 

contouren van het speelveld aan. Wil men een energievoorziening 

die met recht duurzaam genoemd mag worden, dan zal de 

ontwikkeling globaal in de richting van de beschreven 

toekomstbeelden ' schoon fossiel ' of ' duurzame bronnen' moeten 

gaan. Beide aspecten, urgentie en richting, moeten duidelijk zijn, 

maar ze zijn nog onvoldoende om een transitie naar duurzaamheid 

automatisch te laten verlopen. Daarvoor zijn handelingsbereidheid 

van alle relevante actoren en een actieve regie noodzakelijk. 

1 eder die een forse verandering van de energievoorziening 

voorstaat is namelijk gevangen in de werkelijkheid van alle dag. 

1 edereen verwacht eerst stappen van anderen alvorens zelf de 

noodzakelijke stappen te zetten. Vooral de concurrentiegevoelige 

bedrijven benadrukken dit. Het gevolg is dat er veel te weinig gebeurt 

om binnen afzienbare tijd een duurzame energievoorziening te bereiken. 

Bovendien gelden deze argumenten niet of nauwelijks voor de particulieren 

en bedrijven waarvoor energie geen kostenpost van betekenis is. Hier 

zou meer kunnen gebeuren, maar wie zet de eerste stap? 

Energie-intensieve sectoren 
1 n de sectoren industrie, (delen van het) MKB, verkeer & vervoer en 

agrarische sector geldt de hoofdlijn dat de maatschappelijk rendabele 

besparingsmaatregelen ontgonnen moeten kunnen worden. Dit zijn maat

regelen die voor het bedrijf zelf niet interessant zijn om uit te voeren 

omdat de terugverdientijd te laag is, maar die vanuit maatschappelijk 

oogpunt wel interessant zijn, omdat met gelijke kosten minder brandstof 

wordt verbruikt. Hiervoor zijn reeds de eerste acties benoemd, maar verdere 

uitwerking met bedrijven uit die sectoren zal een vervolg moeten krijgen. Vier 

acties zijn nu al met naam te noemen die reeds zijn opgepakt of opgepakt 

gaan worden: 

1. Energiediensten gericht op efficiencyverbete ring door energiebedrijven of 

commerciële bedrijven; 
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2. Bedrijventerreinen-aanpak gericht op het uitwisselen van 

ervaringen en kennis over energiezuinige technologieën en 

het benutten van "restwarmte "stromen. Voorbeelden 

hiervan zijn twee Brabantse bedrijventerreinen met energie

intensieve industrie: Moerdijk en Rietvelden (Oen Bosch); 

3. Kennisverdieping en -verspreiding om tot extensivering van 

de productieprocessen te komen. Samen met de Brabantse 

hogescholen en universiteiten zal deze kennis ontwikkeld 

moeten gaan worden; 

4. Energie-infrastructuur glastuinbouw zoals deze voorhanden is 

in de Plukmade polder. 

Energie-extensieve sectoren 

1 n de sectoren met voornamelijk (veel) kleine verbruikers (huis

houdens, diensten, detailhandel) wil men wel de lijn volgen om zo 

snel mogelijk over te schakelen naar een duurzame energievoor

ziening, maar stuit men nog op onvoldoende draagvlak bij de burgers 

en de beperkte competentie van de Brabantse partijen om dit goed 

te regelen. Het stellen van nieuwe randvoorwaarden door de 

Rijksoverheid is hier onontbeerlijk. Toch zijn ook hier nu al relevante 

stappen te zetten door Brabantse partijen, vooral op het gebied 

van efficiency verbetering, energie-infrastructuur en in beperkte mate 

hernieuwbare bronnen: 

• Scherpere energieprestatie (EPN) in nieuwe gebouwen; 

• Energiediensten gericht op efficiencyverbetering door energiebedrijven 

of commerciële bedrijven; 

• PV-systemen (zogenaamde Blauwe Daken) op nieuwe woningen zoals 

Meerhoven kunnen een duurzame energievoorziening een "gezicht geven" en 

bijdragen aan de kostprijsverlaging van PV-systemen. 

Regisseur nodig 

Het beeld wordt duidelijk: in alle sectoren, op alle niveaus, is er veel moge

lijk, en er is bij alle spelers in het veld een - soms latente - bereidheid aan de 

realisatie van de kansen mee te werken. Dat is belangrijk, omdat een trans

formatie naar duurzaamheid niet anders kán verlopen dan via samenwerking. 

Vanuit de energie- en milieuproblematiek gezien immers zijn alle spelers in 

het spel met elkaar verbonden. Wanneer één bedrijf een actie in gang zet 

heeft dat a ltijd consequenti es voor het geheel van de energievoorzi ening, en 
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dus is samenwerking geboden. 

Die bereidheid is er, maar - zoals al aangestipt - deze is 

soms latent, en moet geactiveerd worden door een ander. 

Voor de meeste bedrijven en particulieren is energie immers 

geen core business, geen kernactiviteit. De vraag is dan ook 

wie zich als regisseur van het veranderingsproces opwerpt. 

Lokale en provinciale overheden kunnen op dit gebied een 

duidelijke rol spelen, en dat geldt zeker ook voor energiebedrijven. 

In Brabant hebben de Provincie en de PNEM een groot aantal 

activiteiten ontwikkeld, die in de komende jaren hun beslag gaan 

krijgen. Met name van de oprichting van een apart projectbureau 

mag zo' n regisseursrol worden verwacht. De uitdaging is om de 

juiste bedrijven en instellingen met elkaar in contact te brengen, 

hen te motiveren, en gezamenlijk plannen te ontwikkelen en uit 

te voeren. 

Randvoorwaarden bijstellen 
Ook binnen de huidige randvoorwaarden valt er op lokaal en provinciaal 

niveau veel te doen. Maar duidelijk is ook dat voor verdere stappen de 

randvoorwaarden op nationaal en internationaal niveau zullen moeten 

worden bijgesteld. Het gaat daarbij om twee typen van interventies: 

l. Het internaliseren van maatschappelijke kosten in de prijzen, waar

door met name energie duurder wordt. Het spreekt voor zich dat 

deze activiteiten bij voorkeur in internationaal verband (EG, OESO, 

mondiaal) hun beslag zouden moeten krijgen, maar de speelruimte 

voor Nederland alleen moet bepaald niet onderschat worden. Zeker 

voor de niet-concurrentiegevoelige sectoren kan de energieprijs nog 

aanzienlijk hoger voordat überhaupt van enige effecten sprake is, maar 

ook bij de energie-intensieve sectoren zit nog wel enige rek (CPB, 1997). 

2. Het ' geforceerd' introduceren van zuinige, schone en duurzame techno

logieën, ook waar dat niet micro-economisch rendabel is. Om dat te 

realiseren is een palet van regelgeving, financiële prikkels, normen en 

afspraken nodig , gericht op onder meer bouwen, (auto)mobiliteit, 

huishoudelijke apparatuur en standaard-procesapparatuur en -ontwerp. 

1 ndividuele bedrijven die het minder zuinige segment van de markt produ

ceren zullen zich ongetwijfeld tegen dergelijke instrumenten keren, en 

niet zelden wet en ze ' hun' regeringen over t e hal en een behoudende pos itie 

in t e nemen in de internationale a rena. Interessant is evenwel dat bedrijven 
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desgevraagd zeggen dat overheden zich van deze 'verliezers

lobby' niet zoveel aan zouden moeten trekken, en dit type 

maatregelen uit hoofde van het algemeen belang toch zouden 

moeten doorzetten (Eurelectric, 1997). 

Het lijdt geen twijfel dat deze twee typen interventies steeds 

meer realiteit worden, al is het wel een kwestie van lange adem. De 

cynicus kan aanvoeren dat voorlopig de woorden indrukwekkender 

zijn dan de daden: vergelijk bijvoorbeeld de Nota Milieu en 

Economie (VROM e.a. , 1997) met de twee verschenen rapportages 

van de Werkgroep Vergroening van het Belastingstelsel (Cie-Van 

der Vaart, 1996 en 1997), of - op Europees vlak -.de interventies

cenario's die in Europa nodig worden geacht (EC, 1996) met de 

feitelijke besluitvorming. Maar wie zich realiseert hoe jong het 

duurzaamheidsvraagstuk in feite is, en wat er in een historisch 

gezien betrekkelijk korte periode van 25 jaar allemaal is veranderd, 

hee~ reden voor enig optimisme. We zijn thans echter wel op een 

kruispunt aangeland, waarin een principiële keuze moet worden 

gemaakt. Kunnen de afgelopen 25 jaar nog worden gezien als ' inhaal

manoeuvre', waarin een overmatig gebruik van milieu, energie en 

grondstoffen tegen betrekkelijk lage kosten kon worden gerealiseerd, 

allengs worden de maatregelen die getroffen moeten worden duurder, en 

dient zich de vraag aan wat we voor de komende halve eeuw nu werke

lijk willen. 

5 Consequenties en dilemma's 

Elk van de toekomstbeelden en het bijbehorende realisatietempo vooronder

stelt een zeker instrumentarium (nationaal en internationaal), en een zekere 

maatschappelijke houding/acceptatie van dit instrumentarium en de gevol

gen daarvan. Hoe sterker het toekomstbeeld afwijkt van de huidige situatie, 

en hoe eerder dit bereikt moet worden, des te meer wordt een beroep gedaan 

op het 'verandervermogen' van de samenleving. 
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Dit verandervermogen heeft betrekking op onder meer: 

• gedrag van de consumenten 

(investerings)gedrag van bedrijven 

• regelgeving in EU-verband 

• nationale, onder meer fiscale , maatregelen 

• de potenties van R&D, en last but not least 

• het bestuurlijk vermogen om datgene wat kan ook maat

schappelijk-organisatorisch voor elkaar te krijgen. 

Bij concrete keuzen komen steeds weer de effectiviteit en de 

kosten terug. Op dit moment is slechts een kleine groep bereid 

hogere kosten te dragen. De acceptatie verschilt wel per instrument 

en vooral per maatschappelijke groep. De acceptatie lijkt 

omgekeerd evenredig met de effectiviteit. 

Een hoger tempo van veranderingen richting een duurzame of 

emissie-arme energievoorziening kan niet op eenvoudige wijze worden 

bereikt: men kan niet simpel een 'blik met zonnecellen' opentrekken, 

en dat was het dan. Bij een toenemend tempo verandert de aard van 

de benodigde maatschappelijke ingrepen en daarmee hun gevolgen. 

Een belangrijk discussiepunt dat zich dan ook bij het zoeken naar 

instrumenten aandient is de context waarin veranderd moet worden. 

De technologie heeft in de afgelopen twee eeuwen z'n eigen context 

geschapen (Achterhuis, 1995). Veranderingen met behulp van techniek 

zijn mogelijk, maar gaan niet altijd de gewenste kant op en leiden tot 

onverwachte neveneffecten die soms positief en soms negatief zijn. 

De vraag doet zich ook voor of de gewenste veranderingen niet juist 

betrekking hebben op die technologische context? De discussie 

verschuift naar ingrijpen in een volgende laag, die van maatschappelijke 

structuren en onze economie. Deze bepalen de randvoorwaarden voor de 

technieken die we geïmplementeerd willen hebben. 

Hier scheiden zich de wegen in het maatschappelijk debat: diverse partijen 

wegen de economische gevolgen van bijsturen zwaarder dan de kansen c.q. 

de problemen die met bijsturing worden vermeden. Want dat vergaande 

energiebesparing en introductie van duurzame bronnen, tot een niveau waarop 

de C02-uitstoot van de economie in absolute zin daalt, per saldo de groei van 

de productie (BBP: Bruto Binnenlands Product) remt, dat staat wel vast. 

Hoe sterk dit groeiremmend effect is, blijkt wat minder eenduidig uit de 

verschillende studies. Het CPB bijvoorbeeld (zie CPB 1992, 1996, 1997) is 
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betrekkelijk optimistisch, en verwacht een groeiremming 

van hooguit enkele tienden van procent-punten, zelfs als 

Nederland alléén opereert en de omringende landen niet mee

doen (Commissie-Wolfson, 1992). En hoewel uitkomsten van 

CPB-studies door de beleidsmakers nogal eens heilig worden 

verklaard, opereert men hier veel behoedzamer dan volgens de 

CPB-berekeningen nodig zou zijn. Recente scenario's opgesteld 

in opdracht van het ministerie van VROM (IVM e.a., 1996), waarin 

de ecologische buikriem strak wordt aangehaald, overigens op 

meer aspecten dan alleen energie, laten een hogere groeiremming 

zien, tot ongeveer een halvering van de groeivoet. Ook het CE 

(Bleijenberg en De Wit, 1994) komen voor een vergaand energie

beleid aan de hand van een analyse van de productiefunctie tot een 

halvering van de groeivoet. Maar in haast alle studies met hetzelfde 

onderwerp blijft de economie doorgroeien. 

Toch zit hier des poedels kern. Wi llen we op kortere en midde llange 

termijn, in de komende decennia, enige groei inleveren (merk op dat 

van krimp, in tegenstelling tot wat wel eens wordt gesuggereerd 

(nota Milieu en economie!) geen sprake is), waarbij we continuïteit van 

onze economische ontwikkeling op de langere termijn garanderen? 

Of vinden we ma>dmaliseren van de BBP-groei op de korte en middel-

lange termijn het belangrijkste, en nemen accepteren we daarbij de 

kans dat door voortgaande milieu-aantasting en -risico's op de langere 

termijn de mogelijkheden voor economische ontwikkeling gevaar gaan 

lopen? Wie de definitie van duurzaamheid van de commissie-Brundtland 

omarmt ("voorzien in behoeften zonder mogelijkheden voor toekomstige 

generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen") zou 

zonder met de ogen te knipperen voor de eerste optie moeten kiezen. Maar 

de werkelijkheid blijkt weerbarstig, en in de praktijk van vandaag de dag 

blijkt maximalisatie van de BBP-groei voorop te staan. Of zoals minister 

Wijers van economische zaken het in 1996 in een interview met 

NRC-Handelsblad zei: "3% groei per jaar, verdomme!". 

We raken hier waarschijnlijk aan diepgewortelde culturele normen en waarden, 

van een samenleving die maar moeilijk afscheid kan nemen van zijn oude 

'succesformule', het oude sociaal contract waarin alle spelers zich richtten 

op de wederopbouw, de productiegroei. En zoals in de inleiding is beschreven, 

was de energievoorziening altijd dienstbaar aan dit maatschappelijke doel. 

De socioloog Schuyt (Schuyt, 1995) heeft veranderings- en sturingsprocessen 
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onderscheiden in 3 niveaus: 

l. Techniek en gedrag: met wettelijke en technische 

maatregelen wordt gewenst ander gedrag teweeg 

gebracht. De veranderingen gaan niet altijd de gewenste 

kant op en leiden tot onverwachte neveneffecten die soms 

positief en soms negatief uitpakken. Deze verandering kan 

in beperkte tijd worden gerealiseerd; 

2. Institutionele arrangementen: door specifieke regelingen, 

veranderingen van vanzelfsprekendheden, nieuwe maatschap

pelijke instituten ontstaat een andere context. Het realiseren 

hiervan vereist geduld (decennia) en een zeer scherp inzicht in 

de bepalende factoren ; 

3. Culturele grondslagen : andere opvattingen over de 

werkelijkheid, belangrijke waarden en morele maatstaven 

leiden tot verandering van gedrag. Een radicale verandering 

vergt veel tijd. 

In de afgelopen jaren hebben we sterk ingezet op techniek in gedrag. 

Dat heeft er toe geleid dat economische groei en energiegebruik 

relatief zijn ontkoppeld, dat wil zeggen dat het energiegebruik niet 

meer in een 1:1-verhouding met het BBP meegroeit, maar met een lager 

percentage. Er blijft echter nog steeds sprake van een groeiend 

energiegebruik. Uit het verleden blijkt dat efficiencyverbetering zonder 

andere veranderingen immers niet leidt tot een lager brandstofverbruik. 

Terugkijkend naar de afgelopen 40 jaar is de efficiency verbeterd met 

een factor 3, terwijl tegelijkertijd (of mede daardoor? - dat is een 

interessante kwestie) het energiegebruik en daarmee samenhangende 

problemen zijn gegroeid. 

Inmiddels begint een bijstelling van institutionele arrangementen, zoals 

een ecologisering van het belastingstelsel, met een hoge prijs voor milieu

gebruik en een lagere belasting op arbeid, bespreekbaar te worden, al loopt 

de invoering ervan nog betrekkelijk langzaam. Maar waarschijnlijk kan op het 

punt van de institutionele arrangementen pas echt voortgang worden 

geboekt als een aantal culturele noties bewust of onbewust zijn veranderd. 

Zo leidt het denken over een duurzame energievoorziening linea recta naar de 

fundamentele vraag: hoe willen we eigenlijk met elkaar leven? 

Want technisch gesproken is er geen probleem. De energievoorziening kan 

eenvoudig schoon, emissievrij of -arm worden gemaakt, en daarmee is het 
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probleem opgelost. Over de vraag of er van een economisch 

probleem sprake is kan men nog van mening verschillen. 

Wij zijn geneigd over een economisch marginaal probleem te 

spreken: dat beetje groeiremming mogen we ons inziens best 

voor een betere kwaliteit van leven overhebben. We zijn rijk 

genoeg om een schone energievoorziening te betalen. Als we 

maar willen. Dáár zit de essentie, en die is van normatieve, dus 

culturele, aard. Oe acceptatie van vergaande maatregelen vergt 

een veranderingsproces in de laag van institutionele arrangementen 

en in de laag van de culturele grondslagen. Gaat dat lukken? Ach, 

toen niemand het verwachtte werd de Berlijnse muur omgehaald. 

Op een gegeven moment is het wellicht "not done" om fossiele 

brandstoffen te verbranden, net zoals het nu niet meer acceptabel 

is je behoeften te doen langs de kant van de weg of (in iets mindere 

mate) te roken in openbare ruimten. Gewoon als onderdeel van een 

civilisatieproces (aldus de socioloog Norbert Elias) dat al eeuwen 

aan de gang is. Begint in Brabant een culturele revolutie? 
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Miin grootvader was anm ereformeerde kerk in 

Helmond. Op de gedragen tonen van zijn orgelc;pel moet daar in het 

diepe katholieke zuiden de psalm 'Ho vreselijk zijt G'allom oh Heer' 

hebben stw ijt 

g a J en e bloeiende 

IJ was niet de enige. Textielfabrikanten 

van de grote schaal 

haar geboorte onder het bewind van de Bataafse Republiek tweeh 

jaar geleden een provincie met een steeds beweeglijker populatie. 

Er bestond altijd al een levendig verkeer van migranten en pendelaars naar 

en uit de provincie. De Hollandse protestanten van toen op zoek naar werk 

zijn intussen opgevolgd door de Noord-Nederlandse forensen van nu op zoek 

naar een huic; op het Brabantse platteland. Maar ook Brabanders zijn erg 

mobiel. Ze reizen in groten getale dagelijks voor hun werk naar boven de rivieren. 

En ze nemen grote reisafstanden voor lief, want de Brabander is honkvast. 

Vermaard zijn de bouwvakkers die er geen been in zien om in het holst van de 

nacht achter het stuur te kruipen om tijdig te arriveren op een bouwplaats 

ergens in de kop van Noord-Holland. Brabanders zijn er trots op dat ze niet bij 

de randstad horen. 
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Wie Noord-Brabant doorkruist ontkomt niet aan de onrustige 

gedachte dat de provincie aan zijn eigen succes ten onder 

dreigt te gaan. Langs de doorgaande wegen rijgen de bedrijfs-

terreinen zich aaneen. Soms lijken ze vooral te dienen als een 

lange etalage waarin de meest uiteenlopende waren staan 

uitgestald: van auto's (vooral veel auto's), tuinbeelden, bouw

materialen tot complete zwemparadijzen toe. Nergens zijn de 

gevolgen van ongebreidelde suburbanisatie zo zichtbaar als hier. 

Talrijk zijn de dorpen die vormeloos uit hun jasje zijn gegroeid. 

Oude dorpskernen zijn uit hun voegen gelicht en opgeblazen tot 

van-alle-markten-thuis-koopcentra. Waar aan de ene kant de 

dorpen op steden zijn gaan lijken willen aan de andere kant de 

steden maar geen stad worden. Nergens is zo slordig met ruimte 

gemorst als in Brabant. Vooral op het dekzandlandschap in Midden

Brabant is de voortwoekerende bebouwing overal uitgezaaid. Noord

Brabant kent ook streken, die zich evenwichtiger hebben ontwikkeld 

en waar het landschap zijn karakteristieke eigenschappen heeft 

behouden, zoals de Oost- en Noordwaard, het land van Altena en het 

land van Cuijk. Maar waar je ook kijkt, overal stuit je op met veel 

toewijding ingerichte tuinen en erven, op een prettig soort rommelig

heid, die de licht anarchistische inslag van de Brabander verraadt. 

Noord-Brabant doet denken aan Los Angeles voor de zondeval. 

hoe is het zo gekomen? 

Noord-Brabant in zijn huidige gedaante is in belangrijke mate een product 

van de laatste halve eeuw. Om na de oorlog de wederopbouw met kracht 

ter hand te kunnen nemen presenteerde de provincie Noord-Brabant in 1947 

het 'Welvaartsplan'. Het plan werd gedragen door de drie pijlers waarop de 

Brabantse samenleving rustte: bedrijfsleven, kerk en staat. Met het 

Welvaartsplan werd gepoogd de industrialisatie en modernisering van Noord

Brabant in goede banen te leiden. Men zag zich geplaatst voor het dilemma 

hoe de provincie in hoog tempo te moderniseren zonder dat dit zou leiden tot 

ontworteling van de nieuwe naoorlogse industriearbeider. De harmonie waarin 

de verschillende rangen en standen van de Brabantse bevolking van oudsher in 

hun dorpen met elkaar hadden geleefd mocht niet op het spel worden gezet. 

Maar hoe moest dit worden voorkomen? Industrialisatie en de creatie van de 
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massa-arbeider gingen immers overal hand in hand met 

sterke groei van de grote steden en ontvolking van het 

platteland. Op de achtergrond speelde de angst voor het 

socialisme, waarvoor de grootsteedse massamens zeer 

vatbaar was, zo veel was elders in Nederland wel bewezen. 

Om al deze gevaren af te wenden was actieve overheidsbemoei-

enis met het welzijn en vooral de ruimtelijke ordening een 

vereiste. De kern van het beleid werd helder verwoord door de 

toenmalige commissaris der Koningin de Quay: "Zo min mogelijk 

beweeglijkheid van de bevolking: een zo geleidelijk mogelijke 

overgang van het ene beroep naar het andere en van de ene woon-

plaats naar de andere. Met andere woorden, men late de mensen 

zoveel mogelijk in hun eigen sociaal en plaatselijk milieu." 

De Brabant se weg werd gevonden door vooruitgang en traditie 

eenvoudig te combineren in een politiek die t e boek staat als 

"dorpse industrialisatie". Uitgangspunt van deze politiek was een 

goede ruimtelijke afstemming tussen nieuw te ontwikkelen woon- en 

werkmilieus. De afmetingen van de ideale wooneenheid waren 

gebaseerd op de omvang van de gemiddelde kerkparochie. Woning en 

werkplek dienden op redelijke fietsafstand, d.w.z. t en hoogste 6 kilometer 

van elkaar te liggen. Om het mogelijk te maken dat de arbeiders in 

hun vertrouwde omgeving konden blijven wonen diende de spreiding 

van de werkgelegenheid t e worden bevorderd. Dit beleid dat voer onder 

de vlag van 'gematigde deconcentratie' bedoelde de werkgelegenheid in 

een aantal industrialisatiekernen te bevorderen, mede om de migratie 

aan banden te leggen. Zo konden gemeenten als Oosterhout, Etten, 

Bergen op Zoom , Oudenbosch, Rucphen, Zevenbergen, Boxmeer, Cuijk, 

Uden, enz. tussen 1950 en 1960 uitgroeien tot overzichtelijke industrie

centra. 1 n de jaren ' 60 wordt dit beleid van gespreide verstedelijking van het 

platteland voortgezet (zij het enigszins gemodificeerd) door een hiërarchie in 

kernen aan te brengen. De explosieve groei van de suburbanisatie in de 

jaren '70 en opnieuw in de huidige jaren '90 borduurt in feite voort op de 

grondslag die al in het Welvaartsplan is gelegd. Het fijnmazige wegennet, 

de diffuse structuur van woonkernen en niet te vergeten de voor bouwen zo 

geschikte zandgrond hebben, meer en anders dan in de rest van Nederland, 

de onbelemmerde bebouwing van het platteland in de hand gewerkt. Was de 

dagelijks fietstocht van de arbeider naar fabriek of boerenbedrijf ooit de maat 

voor een beheersbare inri chting van het Brabants e land, nu is de auto de motor 
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van een wildgroei waar geen maat op lijkt te staan. 

De meest spectaculaire ontwikkeling deed zich echter voor 

in de landbouw. Waar vlak na de oorlog agrarisch Nederland 

nog meewarig neerkeek op het Brabantse keuterboertje zijn 

de rollen 50 jaar later omgedraaid. Veroordeelde zandgrond 

vroeger tot armoede, voor het moderne agraris che bedrijf biedt 

deze grond het ideale substraat dat de boer in staat stelt sneller 

en soepeler te reageren op marktomstandigheden dan zijn 

collega's op de veen- en kleigronden. De eens zo trotse akker-

bouwers proberen nu de eindjes aan elkaar te knopen door het 

recht op uitrijden van mest te verkopen. Andere agrariërs stellen 

zich teweer tegen de roze invasie uit Brabant, waarbij s oms 

onverwachte sentimenten opborrelen, getuige de Zeeuwse actie 

"Geen katholieke stront op Protestantse grond" . De landbouw heeft 

zich onder leiding van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond 

ontpopt tot een geduchte veelverdiener. Vooral de ontwikkeling van 

de intensieve veehouderij tot een kennis- en kapitaalsintensieve 

produktiesector is opvallend. Deze sector maakt de leuze "Nederland 

distributieland" volledig waar door de levende varkens zo snel mogelijk 

tus sen de wielen te zetten en te exporteren naar het buitenland. 

Jammer genoeg gaat de winst van de verwerking van het varken tot 

vleesprodukten (de Parma- en Cerranohammen!) door deze distributie

zucht aan de Nederlandse neus voorbij . De explosieve groei van de 

intensieve veehouderij is sterk gestimuleerd door de nabijheid van de 

Rotterdamse haven waar het goedkope krachtvoer Tapioca uit derde 

wereldlanden wordt aangevoerd en ontscheept. De dominante aanwezig

heid van de varkensmesterij heeft zwaarwegende gevolgen gehad voor het 

aanzien en de inrichting van het Brabantse platteland. Grote delen van 

Brabant staan vrijwel geheel in dienst van de deze sector. De uitgestrekte 

maisvelden die overal het wuivende koren van weleer hebben verdrongen dienen 

als leverancier van ruwvoer. Het grasland dient (tot ver buiten de provincie

grenzen) vooral als ruimte om de enorme hoeveelheden mest op uit te rijden . 

De al maar expanderende varkensmesterij is nu met een harde klap op zijn 

eigen grenzen gestuit. Een klap die velen verdoofd heeft achtergelaten en nog 

lang zal nadreunen. 

Er dreigt echter een minstens even grote ramp, waar we onmerkbaar maar 

onherroepelijk op afstevenen. Het is de langzaam tikkende tijdbom van de naar 
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het diepe grondwater zakkende nitraten en fosfaten. Het 

grondwater waaruit Brabant haar drinkwater put. Aan de 

oppervlakte zijn intussen alleen nog de meest stikstofmin

nende plantesoorten in staat hun niche in het landschap te 

behouden. Brabant is de potstal van Europa geworden, 

Nederland de es waar de mest op wordt uitgereden en de 

vroegere schrale heidevelden liggen tegenwoordig in Thailand. 

Het welvaartsplan is met succes uitgevoerd . Maar, kunnen we 

achteraf vaststel len, het heeft ongewild aan de wieg gestaan 

van een ontwikkeling die dwingt tot grondige heroriëntatie. 

overvloed en onbehagen 

De behoefte aan het nieuwe Manifest Brabant 2050 spruit voort uit 

het besef dat we nu voor minstens even ingrijpende keuzes staan als 

destijds in 1947. Toen ging het om de vraag hoe Brabant met de blik 

vooruit het moderne industriële tijdperk binnen te loodsen. Nu staat 

men stil bij de gevolgen van de duizelingwekkende ontwikkeling die de 

provincie in de achterl iggende periode heeft doorgemaakt en vragen 

ons af waar ' Brabant' eigenlijk is gebleven. 

De discussie over de teloorgang van de Brabantse identiteit is niet 

nieuw en steekt regelmatig de kop op. 1 k verwijs slechts naar het debat 

begin jaren tachtig in de ko lommen van het tijdschrift Brabantia rond 

het thema "Wat kenmerkt de Brabander". De gemoederen liepen hoog op 

tussen de verdedigers van het streekeigene en hun criticasters die 

aanvoerden dat ' Brabant' niet bestaat maar een achteraf bedachte 

constructie is. Hoe het ook zij, de interesse voor het verleden van Brabant 

leeft sterk bij de bevolking. Nergens in Nederland zijn er zo veel verenigingen, 

die zich op de een of andere wijze met de eigen geschiedenis bezig houden. 

De Noordbrabantse Federatie va n Schuttersgilden overkoepelde in de jaren 

tachtig nog altijd 196 gilden, die gezamenlijk circa 7000 leden telden. In 

verschillende universiteitssteden hebben Bra bantse studenten zich verenigd in 

eigen studentengilden. 

Omdat mij is verzocht "de mogelijkheden te onderzoeke n de Bra bant s e culture le 

identiteit nadrukkelijker ruimt elijk vorm te geven" is het noodzake lijk om a llereerst 

de vraag te s t e ll en wat di e Brabantse identiteit precies zou kunnen zijn en waar 
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ze moet worden gezocht. De opnieuw opduikende belang

stelling voor het streekeigene, waarvan ook de initiatiefnemers 

van het Manifest Brabant 2050 blijk geven, kan verschillende 

oorzaken hebben. 

De eerste oorzaak zou kunnen zijn dat mensen nou eenmaal 

behept zijn met een ingebakken conservatisme en elke 

verandering voor een aantasting van hun vertrouwde omgeving 

aanzien. Paradoxaal genoeg is het vooral de moderne stedeling 

die het dynamische dagelijks leven het liefst ziet afspelen tegen 

een onveranderlijk decor. Maar in Brabant is in korte tijd wel erg 

veel veranderd. Het kan niet anders of het hoge tempo van de 

veranderingen heeft het gevoel van onbehagen versterkt. We moeten 

ons goed realiseren dat de ontwikkeling van Brabant gedurende de 

afgelopen decennia kan worden vergeleken met die van 

Zuidoostaziatische tijgereconomieën van nu zoals Zuid-Korea en 

Maleisië. 

Een andere oorzaak heeft van doen met de neiging om de identiteit 

te project eren op het verleden. Vroeger was alles beter. Deze houding 

maakt blind voor het fe it dat het heden steeds opnieuw nieuwe 

identiteitsdragers voortbrengt. Vonden de mensen in de jaren ' 60 dat 

oude auto' s veel mooier waren en dat alle nieuwe merken op elkaar 

leken, nu kijken dezelfde mensen de vroeger verfoeide Daf-Variomatic 

vertederd na. Ernstiger is dat deze houding kan leiden tot een zodanig 

dédain voor hetgeen nu geproduceerd wordt, dat daaraan geen eisen 

meer gesteld worden. De culturele inzet verflauwt. Men vergeet dat nu 

de cultuurhistorie van de toekomst gemaakt moet worden. Toch kunnen 

we hiermee het wijdverbreide onbehagen over de aanblik van het heden

daagse Brabant niet afdoen. Kan het niet zijn dat veel Brabanders zich 

vooral ergeren aan de liefdeloze manier waarop de ruimtelijke veranderingen 

zich hebben voltrokken en aan de slechte kwaliteit van veel van wat de afge

lopen decennia gebouwd en gemaakt is? De modernisering van de landbouw 

bijvoorbeeld heeft door grootschalige ruilverkaveling en autonome processen 

een sterk uniformerende uitwerking op het landschap gehad. De eens zo 

karakteristieke beelden van de historische landschappen van Brabant zijn snel 

verbleekt zonder dat daar nieuwe aantrekkelijke cultuurlandschappen voor in de 

plaats zijn gekomen (met , de eerlijkheid gebiedt het t e zeggen, uitzonderingen 

als de Oost waard en de Noordwaard bij de Brabantse Biesbosch). Tijdens deze 

operatie is het van oudsher openbare ka rakter van het landschap goeddeels 
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verloren gegaan. Duizenden kilometers onverharde wegen, 

kerkepaden en andere erfdienstbaarheden verdwenen waardoor 

het land ontoegankelijk werd voor stedelingen (en dorpelingen!). 

Het Brabantse platteland zit op slot. 

Dan is er tenslotte de tendens van globalisering die aanzet 

tot een zoektocht naar de eigen identiteit en de opkomst van 

een nieuw regionalisme. Op zoek naar de harde kern achter de 

Brandnetelkaas, Bierpap, Zult en Balkenbrij. Hoe meer de 

globalisering en de Europese eenwording de zelfstandigheid en 

het eigen karakter van de natiestaat uithollen, hoe meer regio's 

opduiken die condensatiepunten van een nieuw soort nationalisme 

vormen, zo lijkt het. Lombardije, Toscane, Bretagne, Beieren, 

Catalonië, Friesland .. . en Brabant? De ideologie van het regiona

lisme is doordesemd van het verlangen naar een harmonische, 

kleinschalige samenleving. Hoe discutabel dit geromantiseerde 

beeld ook is, het regionalisme stoelt op een wezenlijke behoefte die 

niet mag worden genegeerd. Tegenover de toegenomen actieradius 

van de meeste mensen en de verkleining van de wereld tot ' global 

vi llage' (auto, vliegtuig, fax, mobiele telefoon, internet) staat een 

groeiende behoefte aan geborgenheid, die je zou kunnen vangen onder 

de noemer van het 'grote thuiskomen' . Het is de andere kant van 

dezelfde medaille. 

Brabant en Anderlant 

Wie de ruimtelijke geschiedenis van Brabant van na de tweede wereld

oorlog beziet (en daarin verschilt Brabant· niet veel van de rest van 

Nederland) kan deze interpreteren als een strijd tussen de universele 

krachten die drijven naar gelijkschakeling en tegenkrachten die juist lokale 

verschillen nastreven of in stand houden. De gelijkschakelingskrachten zijn 

onloochenbaar aan de winnende hand. Maar waar zijn de tegenkrachten te 

vinden? 

De globalisering van economie en samenleving die grotendeels verantwoordelijk 

is voor de nivellering van bestaande verschillen roept zelf tegenkrachten op, 

die nieuwe verschillen introduceren of oude verschillen nieuw leven inblazen. 

Zo brengt deze tendens Brabant in contact met andere culturen en voedt hij de 

burgers in zekere zin op t ot critische consumenten. Consumenten, die eisen 
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gaan stellen die indruisen tegen de vervlakking en unifor

mering van de kwaliteit van het dagelijks leven. 1 n plaats van 

de wereldwijd verspreide en uitwisselbare massaprodukten 

wil men lokaal geproduceerde produkten. Plaatselijke specia

liteiten zoals bloedworst verschijnen weer op de menukaart. 

De historische benamingen van de verschillende streken zoals 

de Baronie van Breda, de Meierij van 's-Hertogenbosch, de 

Kempen, het Land van Cuijk, worden geleidelijk herontdekt. Het 

zijn vaak eeuwenoude benamingen die in onbruik waren geraakt 

en vervangen door de zakelijke geografische indeling van Noord

Brabant in West-Brabant, Midden-Brabant e.a. 

Als we op zoek gaan naar identiteitsdragers kunnen we deze s itueren 

op verschillende schaalniveaus. 

Het eigen huis (en voor veel mensen ook de eigen auto) is het 

epicentrum van het eigene. De gelijkschakelingskrachten zijn vaak 

al zover doorgedrongen dat het "thuiskomen" letterlijk moet worden 

genomen, omdat het alleen nog op de eigen woning slaat. De vrijheid 

voor individuele expressie lijkt vaak teruggedrongen tot dit laatste 

'reservaat' van het interieur en de tuin. Daarin woont de Brabander 

zich dan ook een ongeluk. Er gaan miljarden om in de meubelbranche, 

winkels voor woningdecoratie en tuincentra. 

De buurt of het dorp kunnen ook kristallisatiepunten zijn waaraan zich 

een eigen identiteit hecht. Mensen die in de positie verkeren dat ze hun 

woonplek kunnen kiezen laten hun keuze vaak sterk afhangen van de 

specifieke sfeer of het eigen karakter en niet a lleen van meetbare groot

heden zoals de afstand tot het werk of de aanwezigheid van voorzieningen. 

Hier gaat het om identiteiten die herkend en gedeeld worden door meer 

mensen. 

Ook een stad of een regio, misschien zelfs de provincie in zijn geheel kunnen 

in zekere zin als entiteit beleefd worden.Visuele indrukken, tactiele 

ervaringen en zelfs reuk kunnen dat gevoel van thuis zijn of thuiskomen 

oproepen. Maar waarschijnlijk zijn sociale verbanden en het gevoel een 

levenswijze (het Brabantse ve rsierde leven) te delen met anderen nog 

belangrijker. 

Het 'eigene' of de eigen ident iteit is een amalgaam van uiteenlopende 

fenomenen met een verschillend verspreid ings gebied en zal derhalve van plaat s 

t ot plaats (en van mens t ot mens!) verschillen. Het is verleide lijk een geografi e 

van identiteitsdragers te ontwikkelen. 1 k beperk me tot een aantal voorbeelden. 
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Het Midden-Brabantse dekzandlandschap is als topografische 

entiteit natuurlijk uniek, maar de bepalende identiteits-

dragers zijn dat zeker niet. Oit type landschap is zo wijd 

verbreid dat de bekende landschapsarchitect Nico de Jonge 

altijd zei dat het 'tot Moskou zo door ging' . Carnaval wordt 

veel met Brabant geassocieerd maar niet exclusief. 

In Limburg wordt het ook flink gevierd. Het is hooguit een 

onderscheid met het Nederland van boven de rivieren (een 

onderscheid dat jammer genoeg begint te vervagen). Het AAA-

menu uit Bergen op Zoom (Ansjovis vers uit het Markiezaat, 

gevolgd door Asperges beroerd door de zilte zeewind, die een dui -

delijk aparte smaak hebben, afgesloten met Aardbeien uit de 

streek) geniet weliswaar bij gastronomen een zekere faam maar 

is verder buiten de stad nauwelijks bekend. Het behoort tot de 

identiteitsdragers van Bergen op Zoom en niet van Brabant. Zo ook 

zal de jaarlijkse Ballonfiësta van Breda in Zuidoost-Brabant onbekend 

zijn. Het omgekeerde komt eveneens voor. Oe Acht van Chaam is een 

plaatselijke wielercriterium dat landelijke bekendheid geniet, net 

zoals het klop-klop eikenhout. Oe intensieve veehouderij heeft in 

delen van Brabant, de Peel en de Peelrand een hoge vlucht genomen 

maar is noch exclusief Brabants, noch kenmerkend voor de agrarische 

sector in andere delen van de provincie. Natuurlijk zijn er ook elemen-

ten die landelijk uniek zijn. Midden Brabant is Nederlands enige echte 

industriële regio, in die zin dat het leven daar doordrenkt is van een 

industriële cultuur van dingen maken. Oe kermis van Tilburg trekt jaar-

lijks een miljoen bezoekers uit heel Nederland. We kunnen oude en nieuwe 

identiteitsdragers onderscheiden. Zo behoren de talloze monumentale 

kloostercomplexen en de over de hele provincie verspreid voorkomende 

mariahuisjes en kruisbeelden tot de tekens die lijken opgericht om de 

afkalving van Brabants Rijke Roomse leven te trotseren. En zo kent de 

paardenstoeterij een lange traditie die naast vierspanwedstrijden ook 

kampioenen onder de springpaarden en springruiters oplevert. Oaar tegen

over staan verschijnselen die het nieuwe Brabant typeren. Noord-Brabant 

wordt gekenmerkt door een hoge concentratie recreatie- en pretparken, 

zoals de Efteling, Land van Ooit, Autotron, enz. 

Op iedere plek zullen bewoners een specifieke configuratie van identiteitsdragers 

en objectieve kenmerken aanroepen als het ' eigene'. Oaar zullen zaken bij zijn 

die Nederlands zijn, Brabants genoemd kunnen worden, maar ook zaken die op 
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het land van Cuijk of het eigen dorp betrekking hebben. 

Kortom een oneindige verzameling van verschillende eigen

heden, een soort bibliotheek van Babel van zelfgeconstrueerde 

regio's. Het enge van het afroepen van een Brabantse identiteit 

is, behalve dat het een volstrekt arbitra ire grens trekt tussen 

' Brabant' en 'Anderlant', dat het onrecht doet aan de rijk 

geschakeerde werkelijkheid die achter het begrip schui lgaat. 

het mengpaneel 

Het is dus onzin om een geheimzinnige Brabantse identiteit te 

postuleren, deze op te sporen, te isoleren en te ontraadselen om 

dit ontdekte identiteits-elixer vervo lgens op te pakken, in serie te 

produceren en te hopen dat dan het 'echte Brabant' zal herrijzen. 

Misschien dat door gewoon alle opgaven waarvoor bestuurders en 

ontwerpers gesteld staan zo goed mogelijk op te lossen de "streel

bare en tastbare zaken waaraan men de culturele identiteit kan 

ontlenen" vanzelf weer ontstaan. Wij zouden ons dan kunnen beperken 

tot het liefdevol werken aan de details van de planologie. 1 dentiteit 

zou dan vervangen kunnen worden door ruimtelijke kwaliteit. Dit is 

natuurlijk een schromelijke overschatting van de betekenis van het 

nieuwe ten opzichte van de bestaande ruimtelijke werkelijkheid. Ook 

gaat het voorbij aan de vraag of identiteit een kwestie van ' scheppen' of 

'groeien' is. We hebben al geconstateerd dat het in e lk geval geen zaak 

is die je zo maar over een gebied ku nt afroepen. Als ontwerper of als 

bestuurder moet je een ragfijn evenwicht zien te bereiken tussen een 

inzet van bovenaf en het van onderop laten ontstaan van karakteristieke 

elementen waaraan die wens van eigenheid zich kan hechten. Het volgende 

"mengpaneel" maakt de gevolgen aanschouwelijk als een van de twee 

extremen de boventoon gaat voeren: 
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Top-Down 
"daar zij licht en daar werd licht" 

de ontwerper/bestuurder als schepper van het Brabants 

universum 

• bij een teveel hiervan: 

verwordt het tot een leeg marketingconcept, Brabant als 

voldongen fictie , analoog aan de city-marketingconcepten 

• bij een tekort hieraan: 

ontbreken van culturele inzet en de facto overgave aan de 

gelijkschakelingskrachten 

Bottom-up 
"je bent wat je eet" 

De contente mens is tfie arcfiitect 111itfio11l arcfiitect11 re 

• bij een teveel hiervan: 

volledige fragmentatie in individuele expressie, ontkenning van 

de collectieve kant van de ruimtelijke inrichting 

• bij een tekort: 

rigiditeit, weinig flexibiliteit 

1 n bovenstaande opsomming hebben we dit voor Brabant, bijvoorbeeld 

voor een streekplan uiteengelegd. Een dergelijke benadering kan echter 

op elke ontwerpopgave ongeacht de schaal worden toegepast. Alleen 

schort er nog iets aan de benadering. Hij is te ééndimensionaal. Het is 

alsof die identiteit zich zou laten vastpinnen op één schaalniveau. Door 

de aandacht bovendien exclusief te richten op het nieuwe wordt het 

bestaande makkelijk over het hoofd gezien. De benaderingswijze voor een 

ruimtelijke strategie van het toekomstige Brabant vergt een breder 

fundament. 

het middenspel 

Het nadrukkelijk vestigen van de aandacht op de bestaande toestand hoeft niet 

noodzakelijk uit te lopen op een bangelijke of conserverende benadering van de 

ruimtelijke problematiek in Brabant. Het gaat er vooral om de stroperigheid van 

het bestaande en het momentum van eerder in gang gezette ontwikkelingen te 

onderkennen. Wij willen de voor ontwerpers misschien ongebruikelijke weg 
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bewandelen om nu eens niet het professionele optimisme 

ten toon te spreiden en net te doen alsof alles nog mogelijk 

is . De ontwerper beschikt niet over een toverstafje waarmee 

door enige goed geplaatste interventies in één klap alle 

problemen kunnen worden opgelost. Sommige dozen van 

Pandora krijg je heel moeilijk meer dicht, zoals de verslaving 

aan automobiliteit waar de hele ruimtelijk orde van Noord

Brabant als het ware naar is gaan staan! Als we vinden dat de 

ruimtelijke ordening een andere richting uit moet dienen we ons 

te realiseren dat de gewenste veranderingen zich zeer geleidelijk 

en wellicht slechts ten dele zullen voltrekken. Er zijn geen snelle 

succesjes te boeken. Ook al omdat buiten kijf staat dat de 

diepgaande veranderingen die Brabant moet ondergaan als een 

democratisch project moeten worden uitgevoerd. Dat kost tijd en 

veel energie maar toch, het nieuwe Brabant wordt samen gemaakt 

of niet gemaakt. 

We kunnen de situatie waarin de ruimtelijke inrichting van Brabant 

verkeert vergelijken met een schaakspel dat al een dertigtal zetten 

onderweg is. De stelling is voor een groot deel vastgelegd. Sommige 

stukken zijn al van het bord verdwenen. Bepaalde voortzettingen zijn 

kansrijk, andere uitgesloten. Wij kunnen maar een paar zetten vooruit 

denken (en zeker niet tot 2050!). Een succesvolle benadering van de 

ruimtelijke problematiek staat of valt met het inzicht dat de ontwarring 

van de complexe ruimtelijke knoop, die Brabant in 50 jaar is geworden 

alleen langs evolutionaire weg kan verlopen. Revolutionaire innovaties zijn 

in de trage wereld van de ruimtelijke ordening vrij zeldzaam. Enkele 

voorbeelden uit de nauw met de ruimtelijke ordening verbonden vervoersector 

maken dat wellicht duidelijk. Al sinds mijn jeugd wordt mij in fraaie artist 

i111prcssio11s de komst beloofd van futuristische door elektriciteit of een 

waterstofmotor aangedreven karretjes die de voordelen van het individu

alistische autosysteem paren aan de voordelen van het openbaar vervoer 

door zich aaneen te rijgen tot lange treinen. Deze ingenieuze papieren 

bedenksels willen op de een of andere manier maar geen werkelijkheid worden. 

Maar concepten als de s111art-fiigfi1va>1 die aansluiten bij de bestaande 

voertuigtechniek en wegenaanleg maken wèl kans om via kleine innovaties 

gerealiseerd te worden. Evenzo heeh de HS L, omdat dit systeem voortbouwt 

op de bestaande st aa l-op-st aa l vervoerstechni ek en eventueel het bestaande 

spoor kan gebruiken, een geweldige voorsprong op de t echnisch superieure 
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zweeftrein met lineaire inductiemotor, omdat deze een 

compleet nieuwe infrastructuur vereist. Ook de herinvoering 

van oude ontwikkelingsrichtingen die om toevallige redenen 

zijn afgekapt is meestal moeilijk tot onmogelijk. Pogingen 

om het luchtschip en de stoommachine nieuw leven in te blazen 

bewijzen dat. Deze technologieën ontberen vijftig jaar 

trial-and-error ontwikkeling. De achterstand die ze daardoor 

hebben opgelopen op concurrerende technologieën is onover

brugbaar geworden. 

de gebroeders Bever versus de gebroeders Das 

We moeten ons bij het uitzetten van een nieuwe koers niet verliezen 

in het verleden. Het romantische idee dat vroeger alles beter was kan 

slechts een regressieve planning opleveren en loopt onvermijdelijk uit 

op wat de Engelsen noemen do11111-tide-actio11. Het verleden moet juist 

worden behandeld als een leerproces voor de toekomst. We moeten 

ons evenmin eenzijdig overgeven aan bespiegelingen over een verre 

lokkende toekomst. Dit levert het gevaar op van een planning die is 

losgesneden van de actuele problemen: 11p-tide-actio11. Het verkennen van 

de toekomst moet juist worden ingezet om een kompaskoers uit te zet

ten en niet de weg zelf uit te stippelen. Behalve deze twee obstakels is er 

nog een derde dat je dient te ontwijken. Een al te ferme oriëntatie in 

het heden , zonder te kunnen leren uit het verleden en beroofd van een 

oriëntatie op de toekomst kan de stap-voor-stap benadering gevangen 

doen raken in benepen pragmatiek. De kunst is met een zeker cultureel 

zelfbewustzijn een marsroute uit te zetten zonder constante ruggespraak 

met het verleden en zonder blauwdrukken voor de toekomst. 

De geëigende benadering voor de oplossing van de Brabantse ruimtelijke 

problematiek schuilt misschien in het ontwerpen van een aantal eenvoudige 

maar effectieve spelregels, waarmee geleidelijk verbetering in de situatie kan 

worden gebracht: Brabant stap-voor-stap. De benadering die wij voorstaan is 

gebaseerd op een stellig vertrouwen in de - zij het geleidelijke - maakbaarheid 

van de topografie, zonder echter in utopisme te vervallen. We verruilen de 

gebroeders Das voor de gebroeders Bever. 
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Brabant stap-voor-stap is het avontuur dat we met elkaar 

aangaan en waarvan we niet kunnen overzien (en misschien 

niet eens willen overzien) waar het ons uiteindelijk brengt. 

Brabant-stap-voor-stap 

Brabant heeft zijn succesvolle inhaalrace met de rest van 

Nederland zeker voor een deel te danken aan de grote mate van 

vrijheid die hier aan allerlei vormen van particulier initiatief werd 

geboden. Dat deze medaille ook de eerder geconstateerde keerzijde 

heeft mag ons niet verleiden tot een regeldrift die het particulier 

initiatief en het dynamische karakter van de provincie verstikt. Het 

komt aan op het uitzetten van zodanig eenvoudige lijnen naar de 

toekomst, dat doelen helder zijn en de inventiviteit van de 

Brabantse samenleving zozeer wordt geprikkeld dat de oplossingen 

daaruit zelf voortkomen. Een versimpeling van de regulatie sluit ook 

aan bij een tot nu toe onbelicht onderdeel van de 'Brabantse identiteit', 

namelijk dat regels er zijn om een loopje mee te nemen of, positiever 

geformuleerd, om ermee te spelen. De set spelregels moet daarnaast 

ook nog eens zo zijn opgebouwd dat maatschappelijke processen op 

gang worden gebracht die een interessante ruimtelijke expressie kunnen 

voortbrengen en tegelijkertijd het duurzame karakter van de samenleving 

dichterbij brengen. Kortom, ontwerpers en bestuurders moeten een 

sterk staaltje driebanden op het laken leggen (Rini van Bragt, van der 

Smissen en Jaspers zullen hun provinciaal bestuur zeker te hulp schieten!) 

Het is daartoe noodzakelijk dat de overheid zijn traditionele profiel en 

voornaamste legitimatiebasis voor de ruimtelijke planning hervindt. 

1 nhoudsbepalend en doortastend waar het gaat om de ' dragende' 

constructie, terughoudend en hooguit faciliterend ten aanzien van gebruik 

en invulling. Op dit laatste punt heeft Brabant geen bijscholing nodig (alhoewel 

op een aantal punten de teugels zelfs wel wat gevierd kunnen worden), maar 

op het punt van inhoudsbepaling van de hoofdlijnen is toch een veel fermer 

insteek noodzakelijk. Een strikte subsidiariteit (ieder probleem dient op het 

geëigende schaalniveau te worden aangepakt) is voorwaardelijk. Deze over-

wegingen leiden tot spelregels die onderverdeeld kunnen worden in vijf groepen. 

Ze zijn in onderstaand schema samengebracht. Voor alle vijf worden een aantal 

'kandidaten' voorgedragen. De lijst is beslist niet volledig maar beoogt alleen 
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met voorbeelden inzicht te geven in de werking en het toe

passingsbereik van de regels . 

KANDIDATEN SUBSIDIARITEIT 

(i)nationaal provincie 

Regulatie 
regulerende heffingen op: 

• energie ./ 
•ruimte 

per deelstroomgebied: 

Ordeningsprincipes • inz1jgingsgebieden bebossen 

• kwelgebieden vernatten 

1 nterventies • aankoop beschermingsgebieden 

• wandel/ fietsnetwerk 

• varkenshouderij 

Thematische aandacht • waterwinning 

• woningbouw 

Spelregels voor • randen 

inrichting • lange lijnen 

'"Regulatie staat voor het type eenvoudige regels waarmee burgers, onder

nemingen, het maatschappelijk middenveld, kortom de samenleving in al 

zijn geledingen wordt geprikkeld om zelf oplossingen in een maatschappelijk 

gewenste richting aan te dragen. Vreemd genoeg lijken juist deze simpele 

maatregelen geschikt om zeer complexe problemen te lijf te gaan. 

Problemen die samenhangen met de onvermijdelijke wending die onze 

samenleving moet maken in de richting van een meer duurzame samenleving 

regio 

./ 

zijn beslist van de meest taaie soort. Het huidige milieubeleid richt zich 

nogal gedetailleerd op allerlei precies omschreven doelstellingen en targets 

voor een kluwen aan deelproblemen en komt daardoor vrij warrig en betut

telend over. Als we hoofd- en bijzaken onderscheiden blijkt de omgang met 

drie 'kernvoorraden' de spil waarom een toekomstig beleid zou moeten draaien: 

biodiversiteit, energie en ruimte. Er wordt al enige tijd gepraat over de invoering 

van heffingen op iedere vorm van energiegebruik. 1 k zou naar analogie sterk 

willen pleiten voor de invoering van een stelsel van heffingen op spilziek 

gemeente 

./ 
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ruimtegebruik. Dat is in de Brabants e situatie een absolute 

voorwaarde voor kwaliteitsverbetering op t ermijn. Is voor de 

invoering van energieheffingen internationale overeenstemminng 

onontbeerlijk, voor beleid aangaande de kernvoorraad ruimte 

hebben rijk en provincie meer speelruimte. Een stelsel van 

regulerende heffingen zou per grondgebruiksfunctie gestalte 

moeten krijgen. Het resulteert misschien in een aantal kaarten 

voor de provincie die ingekleurd zijn met een eenvoudige, 

drieledige legenda. Vrijstellingsgebieden waar de onderhavige 

functie gewenst is, verbodsgebieden waar de betreffende functie 

absoluut geweerd dient te worden en heffingsgebieden waar 

gedogen van de functie gepaard gaat met het - per oppervlakte

maat - betalen van een heffing. Deze heffingen vloeien naar een 

provinciaal fonds waarmee armlastige maar nuttige projecten, zoals 

landschapsherstel of de EHS worden gefinancierd. Dit zou dan kunnen 

worden gecombineerd met de introductie van jaarlijkse - deels 

verhandelbare - ruimte-contingenten waarmee in San Francisco al 

een tiental jaren succesvol de strijd met al te uitbundige suburbanisatie 

wordt aangebonden. Kortom een pakket dat het mogelijk maakt om 

met de ruimtelijke ordening scherper aan de wind te zeilen en waardoor 

het bedenken en implementeren van ruimtebesparende maatregelen 

gestimuleerd wordt. 

Om het Brabantse landschap weer op orde te brengen kan het raadzaam 

zijn een aantal ordeningsprincipes af te s preken en die gedurende lange tijd 

vol te houden. Op de zandgronden ligt het voor de hand de principes te 

baseren op de hydrologie. Het zou het mooiste zijn om aan ieder deel

stroomgebied een andere grondgebruiksfunctie toe te wijzen, zodat men 

elkaar hydrologisch niet dwars zit. Voor de aan de natuur toegewezen 

deelstroomgebieden zou dit betekenen dat bovenloop, middenloop en 

benedenloop als samenhangend systeem tot hun recht komen. Dit zal in de 

Brabantse situatie echter onhaalbaar zijn omdat daarvoor teveel overhoop 

moet worden gehaald. Wellicht is het op termijn wel haalbaar om in e lk 

deelstroomgebied geleidelijk een grondruil tot stand te brengen waardoor 

inzijggebieden kunnen worden aangekocht (met geld uit het heffingenfonds en 

van de waterwinbedrijven) en bebost , de bovenlopen van de beken kunnen 

worden gestuwd en de kwelgebieden weer nat gemaakt. De intermediaire 

gebieden zijn dan best emd voor duurzaam agrarisch gebruik. Dergelijke afspraken 

leiden langzamerhand en bijna argeloos tot een nieuwe ordening van het 
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landc;chap met op tal van plaatc;en c;pannende uitzonderingen 

in de vorm van enclavec;. Ook moet er te zijner tijd niet te 

kinderachtig worden gedaan de nieuwe boc;c;en weer deelc; te 

benutten ale; decor voor het Brabantc;e c;uburbania. 

De in teruentics hebben betrekking op een aantal onvervreembare 

overheidc;taken in de c;feer van de bec;cherming van zwakke 

functiec;. Bec;cherming neemt in deze ontwikkelde c;et van 

regelc; de vorm aan van 'verbodc;gebied' voor een aantal functiec;. 

De overheid heeft wel een duidelijke taak ale; het om het beheer 

van dergelijke eenheden gaat. Ook het onderhouden en totc;tand

brengen van netwerken valt in deze categorie. Naac;t een flinke 

toename van het c;emi-openbaar terrein (via de toepac;c;ing van 

eerdergenoemde ordeningc;principec; en de realic;ering van de EHS) 

ic; hier vooral het deblokkeren van het Brabantc;e landc;chap aan de 

orde middelc; het aanleggen van een c;amenhangend dichter netwerk 

van fietc;- en wandelroutec;. 

De provincie zou er goed aan doen tfie111atiscfie aandacfit te c;chenken aan 

een klein aantal, zorgvuldig gekozen maatc;chappelijke ontwikkelingen 

die door hun geweldige implicatiec; kunnen fungeren ale; 

locomotieven van het ruimtelijke veranderingc;procec;. Deze geadopteerde 

thema'c; zouden bijzonder actief en op alle c;chaalniveauc; onderc;teund, 

gecoacht en gec;ubc;idieerd moeten worden. Hiermee heb je gereed

c;chappen in handen om op afzienbare tijd en over grote oppervlakten 

ruimtelijke kwaliteit te verbeteren ale; je de lat van het ambitieniveau 

vanaf het begin hoog legt. Te denken valt aan de c;anering van de 

varkenc;houderij die op handen ic;. Nieuwe en hydrologic;ch inherent 'veilige' 

c;ituering daarvan in het landc;chap ic; een opgave. De ongetwijfeld veel 

grotere en bijna autarkic;che bedrijven (ruwvoerwinning, fokken, mec;ten en 

c;lachten om c;anitaire redenen gecombineerd) zullen ale; nieuwe land

c;chapc;componenten moeten worden ontworpen Er zou een meervoudige 

opdracht aan architecten moeten worden uitgec;chreven voor het ontwerpen 

van de mooic;te nieuwe ammoniak-dichte c;tal, etcetera. Ook de grootc;chalige 

omc;chakeling bij de drinkwaterbedrijven van grondwaterwinning naar oever

infiltratie ic; een procec; dat een dergelijke c;pilfunctie kan vervullen en waar 

met een zekere culturele inzet nieuwe landc;chappelijke kwaliteiten kunnen 

worden geproduceerd. Het ic; zeer wel mogelijk de verc;tedelijking ook op deze 

manier te behandelen. Naac;t aantrekkelijke c;tedelijke projecten die de c;tede

lijke klanten moeten binden ic; het verc;tandig binnen de reikwijdte van het 
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regionaal openbaar vervoer in de stedelijke regio's planmatig 

suburbane projecten te projecteren die een alternatief 

bieden voor de eindeloze twee-onder-een-kap-woestenij. 

Omdat de dorpen veelal hun voorzieningen verloren hebben is 

het onduidelijk waarom de nieuwkomers altijd aangeplakt 

moeten worden tegen de bestaande kernen. Brabant heeft een 

mooie traditie van nieuw stichtingen die tot vrij recente datum 

doorloopt. Peelranddorpen als Stevensbeek (1937) en Landhorst 

(1946) zijn daarvan zeer geslaagde voorbeelden. Waarom geen 

nieuwe dorpen gesticht voor de mensen die deze aangename 

vorm van samenleven verkiezen? Dan zal in de heffingsgebieden 

ook nog gezorgd moeten worden voor landschappelijk verantwoorde 

landingsplaatsen voor de ultra-lage dichtheden. 

Tenslotte de spelregels voor de inricfiting. Deze hebben vooral de functie 

regie te voeren op de mate van variatie op de verschillende schaal

niveaus. Een voorbeeld uit het landelijk gebied van Brabant. Ondanks 

de heffingen zal ongetwijfeld - maar slechts in bepaalde delen van 

de provincie - in lage dichtheden worden gebouwd. Er is natuurlijk 

niets mis met de gemoedelijke vrijheid van de private paradijsjes op 

iedere kavel. Er schort wat aan de huidige regie wat daarop wordt 

uitgeoefend. Een coalitie tussen wil tot individuele expressie van de 

eigenbouwer en de op originaliteit en artistieke brille geselecteerde 

architecten lijkt op het eerste gezicht een bron van rijke differentiatie 

in vorm, kleur, materiaalgebruik kortom in een grote dichtheid van visuele 

indrukken. Deze overload aan visuele impulsen heeft helaas eerder de 

neiging zichzelf te uit te doven in nietszeggendheid. Eventueel aanwezige 

welstand verergert slechts het probleem doordat a lleen afzonderlijke 

objecten worden geadresseerd en aan het wonderlijke spel 'der goede 

smaak' worden onderworpen. Dat dit niet het vangnet oplevert dat 'stijl' of 

een 'codex' tot in het begin van deze eeuw bood aan minder getalenteerde 

vakgenoten, is overal in Brabant te zien. Het is het probleem van een teveel 

aan variatie op het verkeerde niveau. Misschien wel het minst grijpbare 

probleem in stedebouw en landschapsarchitectuur. Als iedere plek probeert 

op te lichten is het resultaat een visuele ruis. Taeke de Jong laat in zijn 

"Essays over variatie" zien hoe belangrijk het houden van het juiste midden is 

als het om ruimtelijke variatie gaat. Een nauw luisterend evenwicht. Het is 

opmerkelijk dat wij over dit thema bijna letterlijk een zelfde paradox kunnen 

optekenen uit de mond van een architect, Aldo van Eijck en een ecoloog, Chris 
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van Leeuwen: "Vroeger deden wij altijd hetzelfde met 

steeds een ander resultaat, nu doen wij steeds iets anders 

met altijd hetzelfde resultaat". Misschien dat we juist de nu 

niet aan welstand onderhevige elementen zouden moeten 

reguleren zoals de overgangen tussen privé- en openbaar 

domein. Het heftigste voorbeeld daarvan wordt zoals wij hebben 

gezien geleverd door de architectuur. De kunst zal hier zijn te 

regisseren zonder in betutteling de vrijheid van bouwkundige 

expressie verloren te laten gaan. Het niveau van regulatie is hier 

alles bepalend. Het optimum zou wel eens kunnen liggen op 

grotere binding op een lager niveau (rooilijnen, materiaalgebruik) 

en grotere vrijheid op het niveau van het object. 1 n extremo: 

alleen twee soorten baksteen toelaten maar verder nauwelijks 

andere dan technische eisen stellen. Een schaalklik hoger is de 

rand van de kavel de overgang tussen privé en openbaar. Her en der 

in Brabant zijn mooie voorbeelden te zien hoe eenvoudige afspraken 

over randafwerking (hagen, muren, duidelijke profielen) zeer uiteen

lopende bebouwing nog een beetje familie van elkaar laten worden. 

experimenten in silico 

Dit was uiteraard alleen maar een proeve van een verzameling regels. Het 

aardige is dat dit soort sets de neiging hebben het normale ruimtelijke 

programma te rearrangeren. Een goede begeleiding van het thema ' drink

waterbereiding' zal namelijk een belangrijk deel van de op eigen kracht 

nauwelijks te realiseren EHS op blijken te leveren. Ook brengt een dergelijke 

typologie soms geheel nieuwe programmapunten voort, zoals nieuwe 

dorpen. Maar waar het om gaat is natuurlijk dat de set van regels 

gezamenlijk het gewenste resultaat oplevert. Hoe kan je nu weten of je 

daarmee op de goede weg bent. Dat vraagt uiteraard het nodige ontwerpend 

onderzoek. De moderne techniek kan ons hierbij behulpzaam zijn. Het type 

onderzoek waarin patronen in de evolutie bloot gelegd worden door de 

levensvatbaarheid van verschillende zelf-replicerende algoritmen te testen 

door miljoenen generaties te simuleren kan ook worden benut in de planologie. 

De TU Eindhoven kan worden gevraagd via verschillende sets met regels denkbare 

toekomstbeelden voor de ruimtelijke orde van Brabant te simuleren. We kunnen 

zien of bepaalde toekomstbeelden ons bevallen. We kunnen terugredeneren, 
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wat regels veranderen, of aanpassingen van de regels onder

zoeken waarvan de invoering maatschappelijk onhaalbaar 

wordt geacht en opnieuw een simulatie uitvoeren, etcetera. 

SIM-Brabant, waarbij de ruimtelijke werkelijkheid i11 silica kan 

worden gesimuleerd voor degenen die huiverig zijn zaken 

i11 vitro meteen maar te laten gebeuren. Leuk voor de mensen 

die toch van te voren willen weten hoe de toekomst er uit gaat 

zien. 
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samenleving van het 

moment. Hierdoor zijn de aard van de samenleving en de veranderingen 

die deze heeft doorgemaakt goed af te lezen aan de structuur en de 

ontwikkelingen van haar stedelijke gebieden. Vooral de sociale 

veranderingen onthullen veel omtrent de samenleving omdat stedelijke 

gebieden nu eenmaal menselijke keuzen weergeven. 

De samenleving geeft de steden steeds opnieuw vorm, fysiek en sociaal, 

maar wordt zelf tegelijkertijd beïnvloed door de wisselende materiële en 

sociale kenmerken van die lokale bevolking, van de individuen en van 

hun interactie. 

De samenleving als geheel is sterk uitgedijd. 1 n veel opzichten omvat ze 

tegenwoordig de hele wereld. Deze schaalvergroting staat bekend als de 

"globalisering". Dit proces is vooral bekend geraakt door de veranderende 

arbeidsdeling, waarbij werkgelegenheid "verschuift" naar andere landen. Deze 

verschuiving leidt tot kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen op de lokale 

arbeidsmarkt. Deze hebben dramatische gevolgen voor de sociale structuur van 

stedelijke gebieden. 

Maar ook in andere dan economische opzichten is er sprake van globalisering: 

de wereld wordt een dorp, het dorp weerspiegelt de verscheidenheid van de 

wereld. Buurtbewoners kunnen afkomstig zijn uit verscheidene landen en culturen, 

eens exotische producten behoren nu tot de dagelijkse gebruiksgoederen, door 

buitenlandse reizen worden allerlei mensen met andere culturen vertrouwd en 

hierdoor raken soms nieuwe waarden en gewoonten ingeburgerd. Ook zonder te rei

zen raakt het "vreemde" vertrouwd. Door technologische vernieuwingen dringen 
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beelden van de "wereld" in al haar verscheidenheid dagelijks 

door tot in alle huiskamers. 

Toch heeft deze "globalisering" niet overal en op iedereen 

hetzelfde effect. De gevolgen worden sterk bepaald door de 

selecties die gemaakt worden van het overweldigend aanbod van 

goederen, diensten en ideeën. Die selecties kunnen individueel zijn 

of collectief. Steeds berusten ze op wat er ingepast kan worden in 

iedere samenleving, in ieders eigen leven. Lokale samenlevingen 

behouden veel van het eigene, maar zijn tegelijkertijd een uitdruk

king van een steeds andere samensmelting van oud en nieuw. Deze 

continue verandering leidt daardoor tot -groeiende- verschillen 

tussen groepen en tussen individuen binnen de lokale samenleving. 

Samenhang tussen stad en bewoners/ gebruikers 
De lokale en de persoonlijke selecties uit en aanpassingen van de 

wereldomvattende ontwikkelingen zijn zowel uitdrukkingen van, als 

een kader voor de activiteiten van de bewoners en gebruikers van 

deze stedelijke gebieden. Zo gezien bestaan er duidelijke verbanden 

tussen individuen en samenleving. Deze krijgen hun meest tastbare 

vorm in de leefomgeving van de mensen. Dat is de ruimte waarbinnen 

hun meeste activiteiten zich afspelen, waarin mensen elkaar tegenkomen, 

waarbinnen hun lokale samenleving vorm krijgt. Voor velen is de leef

omgeving beperkt tot een deel van het stedelijke gebied, hun eigen 

woongebied, ook al spelen veel van hun activiteiten zich af in een veel 

ruimer geografisch kader. Door de toenemende variatie in de lokale 

samenleving, door de groeiende tegenstellingen, proberen mensen hun 

leefomgeving te beheersen. Als reactie op de groeiende verschillen 

worden anderen symbolisch of daadwerkelijk van medegebruik uitgesloten. 

Al dan niet gestimuleerd door lokale overheden, wordt er gecontroleerd 

("neighbourhood watch") welke buitenstaanders in de buurt komen, welke 

activiteiten ze daar hebben. Straten worden woonerven, door bankjes en 

kleine tuintjes op de trottoirs, soms zelfs door hekken te plaatsen in de 

toegang tot eens publiek toegankelijke binnenterreinen, raken delen van de 

openbare ruimte geprivatiseerd. Hierdoor dreigt de stedelijke samenleving 

Fysiek te versnipperen, zeker waar "de ander" al s bedreigend wordt gezien. 

De versnipperde ruimte is een afspiegeling van de sociale differentiatie, van de 

sociale tegenstellingen. 

Door de individuele en coll ectieve keuzen die gemaakt worden, verandert de 
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lokale samenleving. De verandering kan een nieuwe 

gemeenschap doen ontstaan waarbinnen de verschillen 

geaccepteerd worden. Het kan ook zijn dat de tegenstellingen 

daarvoor te groot worden, dat de lokale samenleving zo 

gefragmenteerd raakt dat ernstige conflicten resulteren. 

Uiteindelijk kan dit mensen ertoe aanzetten te verhuizen naar 

een andere leefomgeving, een nieuwe of bestaande, die daardoor 

sociaal en fysiek het stempel van een meer homogene groep 

krijgt. Sociale fragmentatie kan zo leiden tot ruimtelijke 

verscheidenheid, tot segregatie van groepen. Nieuwe, scherpere 

tegenstellingen kunnen zo ontstaan die het karakter van de 

stedelijke gebieden opnieuw inkleuren. 

"Sturen bij de sterren" 
Sociale verhoudingen en gebouwde omgeving zijn tegelijkertijd 

permanent en tijdelijk. Algemene structuren en patronen (ook de 

sociale) veranderen over het algemeen slechts langzaam. De moge

lijkheden tot aanpassing worden ingeperkt door de beschikbare 

technologie en door economische omstandigheden. De sociale structuren 

en ruimtelijke patronen hangen samen met veelzijdige persoonlijke en 

sociale belangen. Ze kunnen slechts gewijzigd worden na het overwinnen 

van veel weerstand doordat ze ingebed zijn in gebruiken, belangen en 

procedures. De weerstand tegen verandering neemt vaak toe met de 

bestaansduur. Als ontwikkeling veel van het bestaande in ere houdt, is 

de toekomst in grote lijnen te voorspellen. Maar de geschiedenis toont 

ook dat er tijden zijn waarin veel fundamentele zaken zich tegelijkertijd 

wijzigen. Dan wordt een geheel andere koers gevaren en wordt de 

bestemming onzeker. 

De richting waarin de samenleving gaat, kan op onderdelen worden afgelezen. 

Maar hoe de toekomstige samenhang er uit zal zien, kan in tijden van veel 

omvattende verandering slechts naar worden gegist. Wat de uitkomsten 

zullen zijn van de grote maatschappelijke ontwikkeling die zich in de jaren 

zeventig begon af te tekenen, is daarom nog steeds niet helder. De doorwerking 

moet zich in tal van opzichten nog voltrekken. Het is zelfs heel goed mogelijk 

dat er in de komende decennia opnieuw een drastische maatschappelijke 

omvorming zal plaatsvinden, nog voor de nu in gang zijnde veranderingen helemaal 

uitgekristalliseerd zijn. Veel wijst erop dat de huidige ontwikkeling al binnen 

50 jaar op harde ecologische, sociale, en financiële grenzen zal stuiten. Er worden 
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nu al scenario's ontwikkeld voor een radicaal andere koers. 

De gewenste bestemming, in ieder geval voor de Brabantse 

steden, wordt ten dele geschetst in het Manifest Brabant 

2050. Onduidelijk is echter of op die doelstellingen met de 

huidige ontwikkelingen afgestevend wordt of dat om die te 

bereiken, het roer radicaal om moet. 

Structurele veranderingen maken de toekomst onzeker. 

Tegelijkertijd vergroten ze de urgentie van verkenningen naar 

wat die toekomst zal brengen als de zich nu aftekenende 

ontwikkelingen tot wasdom komen. Met betrekking tot de steden 

zijn er een aantal ontwikkelingslijnen waarover een zekere 

consensus lijkt te ontstaan. Er zijn structuren die de essentie 

weergeven van de relatie tussen economie en sociale verhoudingen; 

deze zijn weerbarstig t.a.v. verandering. Ze plaatsen sociale formaties 

in een langer tijdsperspectief, los van de veranderingen in beleid en 

omstandigheden. Andere ontwikkelingen zijn nog maar nauwelijks 

waarneembaar, worden slechts door kleine groepen in de samenle

ving uitgedragen, maar zijn wellicht op andere plaatsen in de wereld 

al beter herkenbaar. Mogelijkerwijs zullen deze ook hun weerslag vinden 

in het Brabantse naarmate die voorbeelden door de groeiende interna-

tionale contacten beter bekend worden. 

Zo ontstaat het beeld van een samenleving die sociaal steeds meer 

gefragmenteerd raakt, waarin de tegenstellingen tussen groepen groeien. 

Er zijn er die wel varen bij de veranderingen en er zijn er die achterblijven. 

Er ontstaan ook nieuwe ruimtelijke tegenstellingen: verschillen tussen de 

gebieden met goede ontwikkelingskansen en degene die met steeds meer 

problemen te kampen hebben. 

Als aan de hand van deze "sterren" gegist wordt naar de bestemming, kan 

door het verleggen van de koers wellicht een schipbreuk op het rif van sociale 

fragmentatie vermeden worden. Deze verkenning heeft tot doel indrukken te 

wekken van de mogelijke bestemming en suggesties te doen voor ingrepen in 

de ontwikkelingen, in ieder geval de noodzaak ervan te beklemtonen. Door in 

te gaan op mogelijke effecten van zich nu aftekenende ontwikkelingen, met 

name aan de maatschappelijke kosten kant, richt deze verkenning zich naar de 

mogelijkheid van het aanpassen van zichtbare trends. Evenals andere toe-

komstverkenningen gaat ook deze ervan uit dat het mogelijk is op zo' n manier 
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in de ontwikkeling in te grijpen, dat de grote lijnen van de 

huidige samenleving op weg naar 2050 herkenbaar zullen 

blijven.1 

2. Ontwikkelingen in de stedelijke samenleving 

Het systeem van regulering 
De leefomgeving drukt zowel de dynamiek van de samenleving 

als de wisselende patronen van individuele activiteiten uit. De 

manier waarop dat gebeurt wordt wel omschreven als het 

"systeem van regulering". Deze term verwijst allereerst naar de 

dominante vorm van productie, in het bijzonder naar de manier 

waarop die is vormgegeven door lokale tradities en waarden, door 

de lokale geschiedenis en door historisch gegroeide sociaal-ruimtelijke 

patronen. De regulering weerspiegelt de uiteenlopende belangen 

van alle bewoners en gebruikers van de stedelijke gebieden. Ze geeft 

ook uitdrukking aan gegroeide machtsverhoudingen: wie hebben er 

een vinger in de pap, wie mogen alleen toekijken als de lokale 

ontwikkelingen zich voltrekken? Gemeenschappelijke en individuele 

belangen en belangentegenstellingen worden zo geschapen en in stand 

gehouden. 

Trendbreuken of geleidelijke ontwikkeling 
Ondanks alle ingebouwde weerstand daartegen, is het systeem van regulering 

aan verandering onderhevig. Sommige veranderingen leiden tot variaties 

op het al bestaande. Andere ontwikkelingen kunnen zo ingrijpend zijn, dat 

ze (achteraf) als trendbreuken worden gezien, een koerswijziging in de 

richting van een wezenlijk andere samenleving. Volgens de Amerikaan 

Beauregard heeft dat verschil in de aard van verandering te maken met het 

feit dat de tijd zelf verschillende vormen kan aannemen: onze levensgang 

wordt biologisch bepaald, onze wereld gestructureerd door de ritmes van werk 

en huishouden, terwijl ons uiteindelijk lot ligt ingebed in getijde-bewegingen van 

historische dimensies.2 

De wetenschappers die lange-termijn ontwikkelingen bestuderen, gebruiken 

graag het beeld van golfbewegingen. Naast de korte golven van economische 

expansie en recessie die de ontwikkelingen binnen het tijdsbestek van enkele 

jaren weergeven, onderscheiden ze lange golven. Die beschrijven de perioden 
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van het doorwerken van fundamentele innovaties die tot 

verandering op allerlei gebied leiden. Deze clusters van 

toepassingen hebben grote maatschappelijke gevolgen. Maar 

de lange perioden van steeds andere toepassingen van zo' n 

toonaangevende innovatie worden van elkaar afgewisseld door 

korte, turbulente intermezzo's. Tijdens deze overgangen werken 

verschillende systemen naast elkaar, conflicteren, verschuiven 

de belangen. De tussenfasen markeren de overgang naar steeds 

weer een fundamenteel andere sociale, economische en politieke 

orde, die achteraf kenbaar wordt.3 

Een nieuwe koers 

Het wordt steeds duidelijker dat er sinds de tweede helft van de jaren 

zeventig sprake is van een koers naar radicaal andere economische 

en politieke structuren dan degene die gevestigd werden in de eerste 

decennia na de Tweede Wereldoorlog. Hiermee is een structurele 

wijziging ingezet die zich uitdrukt in lange-termijn veranderingen op 

allerlei gebied.4 Uit de reconstructie van afgelopen perioden is afgeleid 

dat deze een regelmaat van zo'n 40 tot 50 jaar hebben, en dat deze 

periode gelijk blijft. Dat zou betekenen dat de nu ingezette ontwikkelingen 

tot in de volgende eeuw zullen doorwerken, maar ook dat er opnieuw 

een dramatische omwenteling zal plaatsvinden vóór het midden van de 

volgende eeuw. De huidige golf heeft ertoe geleid dat de traditionele 

werkgelegenheid in de industrie in snel tempo is afgebroken. Daarmee is 

tevens een eind gekomen aan de manier waarop jonge werknemers zich 

door in het werk in te groeien een plaats verwierven op de arbeidsmarkt. 

De nieuwe arbeidsplaatsen vereisen nieuwe vaardigheden, waardoor degenen 

die hun baan in de overgang verloren niet langer productief kunnen 

deelnemen. Wat steeds meer telt is het kunnen bogen op voortgezette 

opleidingen en de bereidheid en het vermogen om steeds opnieuw vaardig

heden te verwerven. Kennis en kunde moeten op steeds andere terreinen 

worden toegepast. De mensen die dat kunnen, zijn veel bewegelijker geworden 

dan de traditionele werknemers. Ze schieten daardoor ook minder gemakkelijk 

wortel in een lokale samenleving, nemen afstand van lokale relaties. Degenen 

die niet mee kunnen, moeten zich tevreden stellen met marginale banen, zonder 

loopbaanperspectieven, of moeten berusten in het vooruitzicht van langdurige 

werkloosheid. 

Door de sociale en economische ontwikkelingen raakt de lokale samenleving 
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meer verdeeld. De 5ociale opbouw wordt gewijzigd door het 

ont5taan van twee geheel nieuwe 5ociale kla55en. De ene 

be5taat uit een categorie hoog5t mobielen, vaak hui5houden5 

met twee inkomen5 en een duizelingwekkend be5teding5gedrag. 

De andere i5 een marginale kla55e van uitgerangeerden en 

degenen in een precaire po5itie op de arbeid5markt. Deze 

groep omvat het re5tant van het traditionele blauwe-boorden pro

letariaat waaronder ook veel vroegere ga5tarbeider5, die nu door 

de 5amenleving tot etni5che minderheden zijn geherdefinieerd. 

Het ver5chil i5 in wezen tu55en men5en die 5teed5 bezig zijn 

vooruit te komen, en men5en die druk zijn met het rondkomen. 

Sommige groepen dreigen zelf5 in dat laat5te te mi5lukken. 

Bij hen gaat het daarna 5lecht5 om het overleven. Met verwijzing 

naar deze groep wordt wel ge5proken van het ont5taan van een 

onderkla55e van men5en die afge5neden zijn van het algemene 

maat5chappelijk leven, van een toekom5t. Zij zijn in allerlei opzichten 

ver achterge5teld, een 5ituatie die zich ook over generatie5 kan 

be5tendigen. 1 n Nederland lijkt er momenteel nog geen onderkla55e 

te be5taan, maar kleinere , geï5oleerde groepen zitten er gevaarlijk 

dicht bij .5 

Door de huidige veranderingen lijkt de doorgaande, 5nelle expan5ie van 

de economie in het algemeen vooral5nog veiligge5teld te zijn. Daarmee 

i5 er nog 5teed5 per5pectief op groei van het algemene welvaart5niveau. 

Deze expan5ie i5 afhankelijk van de doorvoering van nieuwe technologie 

op allerlei gebied, de ba5i5 van de 5chaalvergroting. Ook de veranderende 

(internationale) arbeid5deling maakt een belangrijk deel uit van deze 

globali5ering. Dit proce5 hee~ in tal van locatie5 gevolgen door zich 

wijzigende lokatiepatronen van bedrijven en de ei5en die ge5teld worden 

aan de inzet van de factor arbeid. Middel5 dit laat5te a5pect, maar ook door 

de voortdurende groei van het gemiddeld inkomen, komen de veranderingen 

op economi5ch terrein tot uitdrukking al5 5ociale veranderingen. Op dit terrein 

i5 5prake van grote onzekerheid over de toekom5t . .X111111e11 de acfitergestelden, degenen 

in marginale posities nog zoveel meedelen in de 1veltmartsont1vikReling -ook als de 11oorzie11ingen 

110n de verzo1gingsstaal 11erd1vij11e11- dat grote sociale co1ylicten 11enneden 1vorde11, of 1vorde11 de 

tege11stelli11ge11 -en de kosten die dit met zicri meebrengt- zo groot dat veranderingen politiek 

afged1vo11_ge11 z ullen 1vorde11? 
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Niet iedereen is in staat (of bereid) zich aan te passen aan 

de eisen die de toegang bepalen tot "de nieuwe economie." 

Velen raken op steeds grotere achterstand, dreigen uiteindelijk 

uit de boot te vallen. Anderen nemen op sommige terreinen 

bewust afstand omdat ze zich niet wel voelen in een maat

schappij die nog steeds grotendeels gericht is op massaproductie 

en massaconsumptie. lij zijn vooral gehecht aan hun eigen 

identiteit en willen die benadrukken. Economisch en sociaal

cultureel neemt de fragmentatie daardoor verder vorm aan. 

Hierin beginnen zich de karakteristieken van de "duale 

maatschappij" af te tekenen, een maatschappij met veel meer 

breuklijnen en grotere tegenstellingen dan waaraan wij in de 

na-oorlogse periode gewend zijn geraakt.6 Het meest kenmerkend 

hiervan is het verminderen van de solidariteit op grond van de 

maat schappelijke positie. Het individu heeft de sociale groep 

verdrongen als basiselement van de samenleving. Het nastreven van 

groepsbelangen is vervangen door individuele belangenbehartiging. 

De organisaties die de solidariteit in het verleden bevorderden, sociale 

groepen creëerden en in stand hielden, zijn zelf gefragmenteerd 

geworden. Evenmin als de globalisering is de verdere segmentering van 

de maatschappij tegen te houden. Maar de manier waarop omgegaan 

wordt met deze fragmentatie kan wel verschil uitmaken, en de uitein

delijke gevolgen veranderen. 

Aandacht voor cultuur 
Om te begrijpen hoe en waarom deze nieuwe sociale mozaïeken ontstaan 

en wat het effect ervan zal zijn op de stedelijke gebieden, moet er veel 

meer aandacht komen voor de diversiteit aan culturele achtergronden van 

mensen.7 De nadruk die hierop gelegd wordt betreft een veel fundamentelere 

dimensie van aandacht voor "stedelijke cultuur" dan de roep om nieuwe 

culturele pleisterplaatsen die zo karakteristiek zijn voor de "stad als 

vrijetijdscentrum". Het vraagt om respect voor het cultureel eigene van 

verschillende soorten bewoners van stedelijke gebieden in plaats van pogingen 

om iedereen gelijk te schakelen, te assimileren in de 'smeltkroes' van de 

samenleving. Tegelijkertijd moet wel erkend worden dat de nieuwe voorzieningen 

in de museumkwartieren, theaterwijken en in zekere zin de nieuwe winkelcentra 

en recreatieparken volgens tal van onderzoek wel degelijk hebben bijgedragen 

aan het huidige positieve beeld van steden. Het spreken over een "stedelijke 
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crisis" is hierdoor nagenoeg verstomd. Maar wordt door 

veel van deze voorzieningen de segmentering van de samen

leving - tussen gebruikers en buitengeslotenen- niet 

opnieuw benadrukt? Leiden deze tegenstellingen op den 

duur niet tot ontwikkelingen die het Functioneren van de 

steden als gemeenschappen juist onder druk zetten? 

3. Van solidariteit tot flexibele relaties 

Toenemende flexibiliteit en segmentering 
Aan de voorbije industriële maatschappij lag een sociaal contract 

ten grondslag, waardoor brede groepen in de maatschappij deel 

hadden aan de vooruit gang. Maatschappelijke solidariteit en het 

tegengaan van ongelijkheid waren de belangrijke doelen. 1 edereen 

diende gel ijke kansen te krijgen, hetgeen tot uitdrukking kwam in 

een toenemende mate van nivellering -ook van inkomens- en een 

roep om integratie. In dat stelsel speelde de nationale overheid een 

sterk sturende rol. Het bleeF lang in stand, ook nadat de deelnemers 

uit het maatschappelijk middenveld werden vervangen door anderen in 

de tijd van de ontzuiling. Een nieuwe basis ervoor werd gevonden in 

enerzijds de voorgaande economische groei die de inkomens in het 

algemeen deed stijgen en de mogelijkheid bood voor de amb itieuze 

programma's van de verzorgingsstaat en anderzijds in (pogingen om) 

zoveel mogelijk geluiden te laten doorklinken in brede maatschappelijke 

discussies. 

Maar de economische groei haperde en bijgevolg ontstond in het 

algemeen meer concurrentie tussen en binnen maatschappelijke groeperingen. 

Het garanderen van de welvaart werd het hoogste doel, zelFs als dit betekende 

dat collectieve middelen moesten worden aangewend om individuele bedrijven 

in stand te houden, desnoods met sterk verminderde werkgelegenheid in 

eigen land. Flexibiliteit werd het nieuwe toverwoord om de tegenstellingen 

te vergoelijken: Flexibiliteit van productie, van arbeid, van consumptie. De 

maatschappelijke posities worden steeds minder bepaald door de toegewezen 

plaats in het productieproces, steeds meer door zelF gekozen leeFstijlen. Een 

nieuwe orde kreeg zo vorm, een waarin individuele belangen en posities op 

allerlei gebied de boventoon voeren. De emancipatie van de groep is vervangen 

door de individualisering van belangen. De maatschappij met collectieve 
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voorzieningen voor in ieder geval degenen beneden "de 

ziekenfondsgrens" werd een maatschappij waarin iedereen 

zich naar behoefte (met fiscale voordelen!) verzekert tegen de 

risico's waarin het sociale "vangnet" niet (langer) voorziet. 

Uit de collectieve, solidaire welzijnsstaat is een sterk gefrag

menteerde individualistische welvaartsstaat geboren, een 

weefsel waarin inkomen de schering is en leefstijl en 

consumptiedoelen de inslag.8 

Veranderde regulering 
De nationale overheid neemt in tal van opzichten duidelijk 

afstand. Eens was ze een actief deelnemer en bemiddelaar in het 

sociale leven op alle niveaus, nu stelt ze zich in toenemende mate 

tevreden met de afstandelijke rol van regelgever. Waar ze ingrijpt, 

beperkt de overheid zich steeds meer tot concrete, afgrensbare 

problemen en de belangenbehartiging van groepen met aanwijsbare 

achterstanden, groepen die niet in staat zijn daar zelf oplossingen 

voor te vinden. Evenals in andere landen ligt daardoor een verschuiving 

in het verschiet naar wat wel een "liberale welzijnsstaat" wordt 

genoemd9
• 

Het ontstane vacuüm wordt gevuld door de beslissingen omtrent deze 

problemen over te laten aan de economische eenheden en aan lagere 

overheden. De economische spelers streven vooral eigenbelang na hoewel 

voorbeelden uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië laten zien dat 

dit kan samenvallen met een breder maatschappelijk belang bij ontstentenis 

van een zich actief opstellende overheid. 1 n tal van opzichten wordt daar 

met succes een beroep gedaan op zowel individuen als ondernemingen om 

op vrijwillige basis bij te dragen aan het bereiken van sociale doelen in het 

maatschappelijk leven. Maar het gaat bovenal samen met belangentegen-

stellingen en - soms gewelddadige- conflicten tussen groepen en tussen 

individuen en samenleving. Daardoor nemen ook de kosten van de sociale 

beheersing sterk toe, zowel financieel als sociaal. Er wordt overigens vanuit 

gegaan dat het nalaten van dergelijke maatregelen tot nog hogere kosten zou 

leiden. 1 n ieder geval beginnen de particuliere ordebewaking en het openbaar 

toezicht zich al duidelijk te ontwikkelen tot belangrijke groei-industrieën. 

Er mag van worden uitgegaan dat dit model ook bij ons verder ingang zal 

vinden door de neiging van de overheid t e bezuinigen en de vraag van maat

s chappelijke groepen om dienstverlening op maat. 
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Naarmate de nationale overheid zich meer op afstand stelt, 

wordt steeds meer overgelaten aan lokale en provinciale 

overheden, al dan niet aangevuld met nieuwe vormen van 

regionale samenwerking. Breed wordt onderschreven dat de 

ware kracht op die niveaus schuilt: daar kent men de aard van 

de problemen en van de potenties het best, daar kent men de 

spelers. Daar kan men met succes een beroep op hen doen om 

samen te komen in een poging tegenstellingen te overbruggen, 

gemeenschappelijke belangen, win-win situaties te identificeren. 

Mits ook een aantal basisinstrumenten lokaal gehanteerd kunnen 

worden (inkomensbeleid, niveau van inkomensoverdracht) kan op 

dat niveau gezorgd worden voor de behartiging van gemeenschap

pelijke belangen. Door de intensieve, meervoudige betrokkenheid 

kan lokaal en regionaal beter gestuurd worden dan nationaal 

(in gezamenlijk overleg, met een brede werkelijke betrokkenheid 

van diverse actoren) , nog veel meer dan tot nu toe wordt gedaan. 

Om dit bestuursmodel succesvol te kunnen inzetten, moeten echter 

de tegenstellingen die ontstaan door de maatschappelijke herstruc

turering overwonnen worden. 1 n de overgang van de welzijnsstaat naar 

de individualistische samenleving mag de vooruitgang van de een niet de 

kansen van de ander verslechteren. Ook al kan niet gegarandeerd worden 

dat iedereen evenveel profijt trekt, op zijn minst zouden ook de minder 

bedeelden enig perspectief op verbetering moeten krijgen. Anders kan 

licht een machtsstrijd ontstaan die contra-productief is. 

Lokale concurrentie tussen groepen is een verouderd en gevaarlijk model 

in een tijd waarin het vooral nodig is gezamenlijk het hoofd te bieden aan 

krachten van buiten. Daartoe moeten nieuwe lokale coalities worden 

ontwikkeld op basis van gemeenschappelijke belangen en waardering voor 

"de ander". Alleen op basis van gemeenschap kan de stad daadkrachtig 

zijn. Nagenoeg alle steden waarvan wordt gezegd dat ze een succesvolle 

omvorming doormaken (bijvoorbeeld Baltimore, Barcelona, Glasgow, Lille en 

tal van kleinere steden) hebben erg hun best gedaan om brede steun te 

verwerven voor hun projecten10
• Overigens zijn er ook voorbeelden waar het 

onvermogen om pat-stellingen te overbruggen tot stagnatie heeft geleid. 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Ontwikkelingen in de regio worden ten dele bepaald door wat er zich in de wijdere 

omgeving voltrekt. Voor de toekomst van de Brabantse stedelijke gebieden is het 
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bijvoorbeeld van groot belang hoe de ontwikkeling van de 

Randstad zich verder zal aftekenen. Verwacht mag worden 

dat deze zich zal richten op het blijvend openhouden van het 

"Groene Hart". Daarom komt het "landstad model" voor de 

stedelijke ontwikkeling van Nederland in beeld. IJit houdt in 

dat de afleiding van een deel van de groei in de richting van 

Brabant zal doorgaan. Meer functies zullen zich vanuit het 

Westen spreiden in de richting van het Europese middengebied, 

hetgeen goed aansluit bij de internationalisering van de 

Nederlandse samenleving.11 Het feit dat dit model aansluit bij al 

zichtbare ruimtelijke ontwikkelingen maakt het realiseren ervan 

des te aannemelijker. IJat is eens te meer zo gezien de afnemende 

ambitie bij de overheid om de verstedelijking met sterke hand te 

sturen. IJeze meer passieve houding maakt dat een sterkere spreiding 

tussen gebieden voor de hand zal liggen. 

Ook binnen stedelijke gebieden is het lange-termijn perspectief dat 

van doorgaande spreiding. Ondanks de druk die er bestaat om het 

"compacte-stadsmodel" vooralsnog als blauwdruk voor de ontwikkeling 

van de verstedelijkingspatronen te blijven gebruiken, klinkt steeds 

vaker het geluid dat gebieden - ook perifere- niet dichtgetimmerd 

mogen worden voor nieuwe ontwikkelingen. IJe rand van de stad mag 

best wat rafeliger. Het compacte-stadmodel moet niet verkeren in een 

dogma dat de flexibele inrichting van de ruimte op lokaal niveau in de 

weg staat. IJan is het sociaal gezien geen duurzaam stedelijk ontwikke

lingsmodel. Wanneer er lokaal en regionaal onvoldoende aantrekkelijke 

ontwikkelingsmogelijkheden blijken te zijn, dan zal tenminste een deel van 

de groei worden afgeleid naar elders. IJit is mede gezien de toenemende 

communicatiemogelijkheden technisch en economisch heel goed mogelijk. 

En door de afnemende lokale binding van belangrijke maatschappelijke 

groepen lijken ook steeds minder sociale belemmeringen te bestaan tegen 

een veel grotere mate van ruimtelijke spreiding. Ook wat het wonen betreft 

biedt het buitengebied van de steden ruime mogelijkheden tot het inrichten 

van op maat gemaakte, afgezonderde wooncomplexen voor groepen met 

speciale wensen en behoeften. Een dergelijke afleiding van de groei naar 

buiten, zeker waar dit aan het stedelijke gebied als geheel voorbijgaat, kan op 

den duur echter de bestaansbasis van de stad ondermijnen. Het eigene van de 

stad, de verscheidenheid in samenleving, komt daardoor in gevaar. 

Aan de andere kant van het stedelijk continuüm maken ook de stadscentra een 
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herwaardering door. Ook zij bi eden een omgeving die goed 

aansluit bij de geïndividualis eerde wensen van groepen 

stadsbewoners, vooral van degenen die zich sterk voor de 

samenleving interesseren. Deze betrokkenheid verklaart 

volgens de Canadese geograaf Ley beter de belangstelling 

voor het wonen in een aantrekkelijke woning in een oude, 

gevarieerde omgeving dan de economische en demografische 

karakteristieken van de betrokkenen. Hoe dan ook, dat er 

sprake is van een toenemende belangstelling onder de "nieuwe 

middenklasse" voor het wonen in stadscentra is op tal van 

plaatsen, ook in Nederland, al zichtbaar in een trend die onder 

geografen bekend staat als de "gentrification" van oude 

woongebieden. 12 

Het bovenstaande komt erop neer dat er binnen de stedelijke 

gebieden twee typen locaties bestaan die "toekomstwaarde" hebben: 

de centra en de periferie. Dit spoort met de recente verkenningen 

van het Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting waarin ook 

benadrukt wordt dat de "centrum-stedelijke" en de "landelijk-suburbane 

milieus" nu en in de toekomst de beste kansen hebben. Enerzijds is 

de binnenstad verbonden met oude bouwperioden, ze getuigt van een 

band met het ver leden, en voor sommigen geeh dit iets weer van 

intellectuele diepte. Anderzijds zijn hier tal van in het oog springende 

vernieuwingen en is het verbonden zijn met het allernieuwste een 

teken dat meegeholpen wordt grenzen te verleggen. Aan de rand van 

het stedelijk gebied geldt de ruimte als het aantrekkelijke kenmerk, 

ruimte vooral om woonmilieus "op maat" te scheppen. Tussen deze beide 

uitersten in bevinden zich de gebieden die gewoonlijk worden aangeduid 

als de "na-oorlogse wijken" waarvan de toekomst zorgelijk is. Zij verte

genwoordigen namelijk noch het romantisch-gedistingeerde van het oude, 

noch de opwinding van het avant-gardistische, noch de rust en vrijheid van 

de ruimte die gevonden worden in de buitenrand van de stedelijke zones. 

Er moet worden gevreesd dat de zich al ahekenende tendens dat deze wijken 

de concentratiegebieden worden van degenen die weinig te kiezen hebben 

zich in alle hevigheid zal voortzetten, ondanks mooie woorden en goede 

bedoelingen ten aanzien van hun vernieuwing. Er is dus alle reden tot somberheid 

over hun toekomst. 

Het resultaat van deze ontwikkelingen van en in de onderscheiden delen van het 

stedelijk gebied wijst uit dat de kaart van de stedelijke gebieden sterk geleed 
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wordt door maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Sociaal en ruimtelijk is fragmentatie en ongelijkheid het 

meest waarschijnlijke toekomstbeeld. 

4. Veranderende participatie 

Als fragmentatie de toekomst van de Brabantse steden zal 

kenschetsen, dan is de meest dringende vraag of dit op zich 

problematisch is. Anders gezegd, moet de samenleving gelijkge

schakeld zijn om allen optimaal te laten deelnemen in een nieuwe, 

veelkleurige gemeenschap, of is het voldoende als er gelijke kansen 

zijn voor deelname op vrijwillige basis waarbij ieders specifieke 

inbreng gerespecteerd wordt? 

De meest pregnante maatschappelijke tegenstellingen van dit 

moment zijn degene die gebaseerd zijn op etniciteit en culturele 

identiteit. Maar het is de vraag of dat ook in het jaar 2050 nog zo 

zal zijn. Deze vraag is natuurlijk niet eenduidig te beantwoorden. 

Gebleken is dat internationale migratie een van de moeilijkst voor-

spelbare demografische ontwikkelingen is. Het is bovendien een 

verschijnsel dat zich moeilijk laat reguleren en onderdrukken. Ook de 

spreiding van de verschillende groepen over het land is erg problematisch 

gebleken. Toch lijkt er wel een grote mate van overeenstemming te 

bestaan dat de migratie zal blijven doorgaan, en er waarschijnlijk toe zal 

leiden dat het aandeel van de allochtone bevolking zal toenemen. 

Bovendien is het aannemelijk dat deze groepen een sterke oriëntatie op 

de steden zullen blijven houden. De omvang van de etnische groepen zal 

echter vooral bepaald worden door de positie van de groepen die nu al 

aanwezig zijn. Zijn zij en hun nakomelingen straks nog op grond van hun 

etniciteit gedefinieerd, of zijn ze dan eenvoudig een onderdeel van de 

gevarieerde bevolking (ook hier fragmentatie!) met een achterstandspositie. 

Dat zal vooral liggen aan de manier waarop de rest van de samen leving met 

deze groepen omgaat, welke kansen hen geboden worden. 

Etniciteit is geen kenmerk waarmee migranten op reis gaan, maar het 

ontstaat in de vreemde doordat de ontvangende samenleving de nieuwkomers 

in categorieën samenbrengt en een bepaalde maatschappelijke positie 

toewijst.13 Ook bij ontstentenis van bewuste discriminatie ontstaan toch 

blijvende verschillen als de huidige verdeling sterk ongelijk is en deze situatie 
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bestendigd wordt. Er zijn geen omvangrijke statistieken 

nodig om het bestaan van ongelijkheid te illustreren. Maar 

zal deze zich op den lange duur nog voortzetten of zich zelfs 

nog versterken, of verdwijnen de specifieke kenmerken? 

Er zijn diverse aanwijzingen dat het eerste het geval zal zijn. 

Allereerst kan gewezen worden op de theorieën over de under-

class. Deze wijzen op de rol van concentratie in achterstands

gebieden inzake het bestendigen van de groepsidentiteit en van 

maatschappelijke achterstand. Door het bijeenwonen, door 

segregatie, worden de rollen bevestigd en kunnen de posities 

ook over de generaties heen voortgezet worden. Het is dan 

steeds moeilijker om het gedrag positief te beïnvloeden, en zelfs 

marginale verbeteringen kunnen alleen met zeer grote investeringen 

(ook financieel) bereikt worden. Concentratiegebieden zijn duidelijk 

aanwezig in de Nederlandse steden, maar sommige leden van de 

etnische minderheidsgroepen lijken zich momenteel hieraan te 

gaan onttrekken, zich minder te oriënteren op een uiteindelijke 

toekomst in het land van herkomst.14 Dat de groepen desondanks 

toch hun eigen culturele identiteit nog lang zu ll en behouden wordt 

gesuggereerd door hui dige sociale patronen van huwelijkshomogamie, 

deelname aan opleidingen, en andere dimensies die op lange termijn 

sociale posities bepalen.15 

Het is nodig om al het mogelijke te doen om de leden van deze groepen 

-of ze nu als etnische of als achterstandsgroepen gedefinieerd worden

maatschappelijk te laten deelnemen. Als ze in een minderwaardige positie 

worden gedrukt, kunnen er sociale ongelukken gebeuren. Wat dit betre~ 

ligt er een dringende suggestie voor van de Duitse socioloog Wilhelm 

Heitmeyer, die een relatie legt met de toename van het fundamentalisme 

onder Turkse jongeren in Duitse steden.16 Op grond van uitgebreid onderzoek 

onder Turkse jongeren wijst Heitmeyer op de gevaren van de uitsluiting 

(werkloosheid, discriminatie) uit de samenleving: deze jongeren worden dan 

teruggeworpen op hun eigen culturele identiteit, die ze dan alleen kunnen 

vinden in de kringen van de fundamentalisten. Alleen daar vinden ze sociale 

waardigheid, alleen in die groep zijn ze dan geïntegreerd. Tegelijkertijd blijven 

ze marginaal in de stedelijke samenleving als geheel. Heitmeyer wijst op het 

recente geweld in de Duitse st eden in relatie tot de spanningen tussen etnische 

groepen als een mogelijk uitvloeisel van deze situat ie. Volgens hem kunnen dergelijke 

misst anden - en hoge maat schappelijke kost en- all een voorkomen worden als 
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op grond van respect "de ander" geaccepteerd wordt. 

Het wegwerken van de achterstandsposities zal hoge kosten 

met zich meebrengen. Er zullen innovatieve programma's 

voor opgezet moeten worden die concreet moeten worden 

ingevuld op individueel niveau. Als alleen opleidingen worden 

aangeboden zonder deze te koppelen aan banen, kan geen positieve 

uitkomst verwacht worden. Er moet maatwerk worden geleverd, 

toegesneden op ieder individu afzonderlijk. Dit vereist dat de 

programma's lokaal uitgewerkt moeten worden, lokaal beheerd 

moeten worden. Wellicht zullen ook de kosten hiervan lokaal 

opgebracht moeten worden, wat betekent dat ze vooral ingevuld 

moeten worden als maatschappelijke dienstverlening, met inzet 

van velen. 

Voor het nalaten van een dergelijke inspanning zal overigens ook 

een hoge prijs betaald moeten worden. Het zou betekenen dat de 

sociale spanningen toenemen, dat misdaad en onveiligheid groeien, 

dat er een repressief apparaat moet worden ontwikkeld om de 

garanties te blijven geven voor het ongestoord genot van de eigen 

leefstijl en het eigen bezit. Maar repressie heeft nadelen voor ieder, 

ook voor degenen op wie het niet in eerste instantie is gericht. Het 

maakt een lokale samenleving onaantrekkelijk juist voor degenen die de 

mogelijkheid hebben zich elders te vestigen. Noodzakelijke vernieuwingen 

kunnen daardoor uitblijven, de nodige consensus voor het ontwikkelen 

en doorvoeren van plannen zal ontbreken, en de stedelijke samenleving 

zal door bloedarmoede gaan stagneren. 

Een element dat bijzondere aandacht verdient is de kwaliteit van de 

huisvesting. Evenals de toegang tot werk, tot gezondheidszorg, en tot 

onderwijs, vormt de beschikbaarheid van goede woningen een centraal 

element in het functioneren van de huidige welzijnsstaat. De huisvestings

posities zullen ook in de toekomst sterk bepalend zijn voor de verhoudingen 

tussen groepen. Het begrijpen van de onderscheiden manieren waarop de 

bevolking zich toegang verwerft tot huisvesting is volgens Clark en Oieleman 

een fundamenteel element in het begrijpen van de huidige samenleving17• 

Huisvesting ontwikkelde zich tot een belangrijk deel van de regulering van de 

samenleving door de nationale overheid en werd een kernelement van het politieke 

proces. Maar de veranderingen die zijn aangebracht in de welzijnsstaat hebben 

ook het wonen niet onberoerd gelaten. Velen zijn ervan overtuigd dat het juist 
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de mensen in achterstandsposities zullen zijn die het gelag 

gaan betalen van de wijzigingen in de volkshuisvesting. 

Deze zijn tevens de reden van het eerder genoemde sombere 

perspectief voor de na-oorlogse wijken. 

Oe patronen van huisvesting zijn ook nog van belang wegens 

een andere reden dan de woonkwaliteit op zich: als de banen 

van de lage inkomensgroepen gedecentraliseerd worden, raken 

de laagst betaalden werkloos omdat op beter gesitueerde 

plaatsen binnen bereik van het werk geen woningen voor hen 

beschikbaar zijn. Ook wat dit betreft zal het nodig zijn dat er 

lokaal geld wordt gevonden voor het beschikbaar stellen van aan

vaardbare woonruimte en voor de vernieuwing van woningen en 

buurten, waar de nationale overheid het zal laten afweten. 

5. Een toekomstperspectief voor de (Brabantse) steden 

Oe steden zijn nog steeds van kritiek belang voor de toekomst van 

gebieden en van hun samenlevingen. Maar tegelijkertijd heerst er nog 

steeds een grote mate van onzekerheid over de manier waarop de 

veranderingen van de maatschappij zullen uitwerken voor de steden. 

Als er iets duidelijk is ten aanzien van de toekomst van de steden, dan is 

het dat de aanwezigheid van creatieve mensen met nieuwe ideeën van 

groot belang is. 1 n wetenschappelijke kringen bestaat er een grote mate 

van overeenstemming over dat deze worden aangetrokken door aantrekkelijk

ogende steden, steden met variëteit, erfgoed, met ruime mogelijkheden om 

de vrije tijd te besteden, met aantrekkelijke, gevarieerde, hoogwaardige 

culturele voorzieningen. Dit suggereert op zijn minst dat er een positieve 

samenhang bestaat tussen sociale en economische vooruitgang. 

Maar geldt ook het omgekeerde? Is het zo dat grote concentraties van 

armoede de gewenste positieve uitstraling van steden geweld aandoet en 

daarmee hun mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe functies, van 

nieuwe werkgelegenheid ondergraaft? Dat deze concentraties nadelen in 

zich bergen voor de uitstraling van steden, voor de vraag naar stedelijke voor

zieningen, naar de stedelijke ruimte? Leidt het ontstaan van concentratiege

bieden van kansarmen tot het ontstaan van zogenaamde poverty traps, gebieden 

die het door hun fysieke en sociale kenmerken mensen moeilijk maken om zich 

op te werken? Leiden dergelijke gebieden tot een lagere deelname van hun 
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bewoners op de arbeidsmarkt, tot een minder dan optimaal 

gebruik van publieke en private ruimten en voorzieningen in 

de stad, tot hogere kosten voor noodzakelijke bestrijding van 

drugsmisbruik, vandalisme, misdaad en voor het voorzien in 

het gewenste niveau van gezondheidszorg? Het omgekeerde 

wordt in ieder geval de laatste jaren in Nederland breed 

erkend, namelijk dat het bevorderen van sociale cohesie en het 

bestrijden van de sociale uitsluiting bijdraagt aan het verhogen 

van de economische concurrentiekracht van steden. Dergelijke 

stedelijke samenlevingen slagen erin vaardigheden en creativi

teit te mobiliseren en een actieve deelname aan de gemeenschap 

te bevorderen. Als deze vragen bevestigend beantwoord moeten 

worden, zijn dit even zoveel argumenten om alles op alles te zetten 

om met name de na-oorlogse wijken een toekomst te verschaffen 

als plaatsen waar gemeenschappen kunnen ontstaan die niet door 

achterstandsposities gedomineerd worden. Duidelijk is dat a llerlei 

problemen de neiging hebben in bepaalde gebieden te accumuleren, 

zonder dat het oorzakelijke verband met de aanwezigheid van een 

bepaalde bevolkingsgroep is aangetoond. Het lijkt voor de hand te liggen 

dat de problemen hier vermeden of ten minste getemperd kunnen worden 

door deze buurten niet te laten verworden tot sociale mestvaalten. Op 

welke manier dan ook zal in deze buurten de sociale variëteit in stand 

moeten worden gehouden of moeten worden hersteld. Het alternatief 

leidt tot veel hogere maatschappelijke kosten. 

Kort gezegd, het blijh vooralsnog de vraag in hoeverre de sociale hulp

bronnen van de stedelijke samenleving zoals creativiteit, samenwerking 

en vertrouwen tussen individuen en groepen verdeeld zijn en worden, in 

hoeverre ze beïnvloed worden door sociale uitsluiting en concentraties van 

maatschappelijke achterstanden. Maar uit tal van voorbeelden uit binnen

en buitenland is het omgekeerde overduidelijk de aanwezigheid van dergelijke 

problemen en de spanningen waartoe dit in de lokale samenleving 

aanleiding geeh, levert geen positieve bijdrage aan het welzijn van de 

stedelijke samenlevingen. 

Twintig jaar geleden bestond er een grote mate van consensus - die achteraf 

gezien misplaatst bleek te zijn- over hoe het de steden zou vergaan. De steden 

zouden tot verval komen door de de-industria lisatie, doordat de randgemeenten 

de hogere inkomens wegzogen, de bewoners van de steden steeds grotere 
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problemen onder ogen moesten zien. Het recept hiertegen 

was een grote mate van publieke investeringen om tenminste 

de centra van de stedelijke gebieden te stabiliseren. 

1 nmiddels blijken veel steden, vooral hun centra, nu te groeien, 

ook zonder publieke investeringen. De probleemgebieden zijn 

verschoven naar de stadsranden, naar de na-oorlogse wijken 

die door hun grote concentraties van sociale huurwoningen 

ooit bedoeld waren om een stevig fundament te leggen onder 

de geïntegreerde stedelijke samenleving. Ook in kleinere plaatsen 

in de omgeving van de steden zijn dergelijke omkeringen waar

neembaar. Volgens de toekomstverkenningen van het 

Directoraat-Generaal voor de Volkshuisvesting zal deze tendens 

zich verder voortzetten. Dit is belangrijk, want hoewel er (in de 

wetenschap) nog steeds stemmen zijn die beweren dat de stede

lijke ontwikkeling slechts de uitkomst is van algemene sociale en 

economische processen, wint het inzicht veld dat de vorm en 

ontwikkeling van de stedelijke samenleving wel degelijk invloed 

heeft op de mate waarop kan worden deelgenomen aan de groeiende 

concurrentie op wereldschaal, invloed heeft op de herverdeling van de 

groei. 

Door de technologische ontwikkelingen kan de economische basis van 

de steden ondergraven worden, de vrijheid groeit om activiteiten en 

voorzieningen te verschuiven naar en voorbij de randen van de stedelijke 

gebieden. Maar de stad kan ervoor kiezen om zich aantrekkelijk te 

maken, zoals te zien aan de toenemende rol van steden in vrijetijdsvoor

zieningen en de culturele renaissance. 

Voor de Brabantse steden van de toekomst zijn deze inzichten van groot 

belang. De Brabantse stad was boven alles een industriële stad, ook al 

gaan verschillende van hen terug tot de tijd van voor de opkomst van de 

industrie. Maar hun huidige sociale structuren en hun vormen zijn vooral in 

het industriële tijdperk gevormd. Het stedelijk beleid stond op het tweede 

plan, achter het belang van de productieve functies. Dat is met het wegvallen 

van het industriële tijdperk veranderd. Moet ook veranderen, omdat de 

toekomst van de stad afhankelijk is van het vermogen de internationale 

herverdeling van economische kansen te beïnvloeden en erin deel te nemen. 

De stedelijke samenleving zal navenant veranderen. De verscheidenheid zal 

veel meer in het oog springen, minder gecompenseerd worden. Sociaal beleid 

gericht op het nivelleren van verschillen en het verschaffen van vergelijkbare 
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kansen zal grotendeels worden vervangen door ingrepen tot 

het lenigen van directe nood, zodat de betrokken organisaties 

en individuen weer op eigen benen kunnen staan. De verzor

gingsstaat van wieg tot graf is daarmee zelf ten grave gedragen. 

In haar plaats kwam de "zorgzame samenleving" waarin de 

mensen worden teruggeworpen op hun eigen vermogen om hun 

leven in te richten, op hun sociale contacten. Voor zover er nog 

sprake zal zijn van collectieve voorzieningen zullen ze groep

specifiek zijn, voor en van de direct betrokkenen: de gebruiker 

betaalt, en profiteert naar gelang meebetaald wordt. Dit onder-

streept de formatie van nieuwe groepen in de stad, gebaseerd op 

gemeenschappelijke consumptiebelangen, op overeenkomstige 

cultureel bepaalde leefstijlen. 

De onzekerheden over de toekomst van de Brabantse steden liggen 

vooralsnog bij het ontbreken van duidelijkheid over de toekomstige 

sturingskracht van de overheid, vooral van provinciale, regionale en 

lokale overheden. Als zij de ontwikkeling (moeten) overlaten aan de 

groepen zelf, zal de machtsstrijd in volle hevigheid losbarsten. 

Tenzij door respect voor de ander een nieuwe gemeenschapszin 

kan ontstaan. 
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' Inspiratie is gevonden in de scenario's die door het Centraal Planbureau zijn geformu
leerd om een discussie over de toekomst tot 2020 richting te geven: Oivided Europe, 
European Coordination, en Global Competit1on (CPB 199.l. Op grond van mijn interpretatie 
van wetenschappelijke literatuur wordt ervan uitgegaan dat het Global Competition sce
nario op de lange duur de richting aangeeft. als niet tijdig en doeltreffend wordt ingegre
pen. Voor met name de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van stedelijke gebieden lijkt dit toe
komstbee ld in een aantal opzichten negatief (zie ook Ministerie van Volkshuisvesting. 
Ruimtel ijke Ordening en Milieubeheer 1997. Woonverkenningen MMXXX. Delen 
Basisverkenningen, Leven in de stad, Duurzame woonmilieus. 's-Gravenhage: Directoraat van 
de Vo lkshuisvesting). 
' R.A. Beauregard 1989, Space, Time, and Economie Restructuring. In: R.A. Beauregard, red" 
Economie restructuring and politica! response, pp. 209-240. Urban Affairs Annual Reviews 34. 
Newbury Park: Sage. 
1 E.W. Soja 1987. Economie restructuring and the internationalization of the Los Angeles 
region. 1 n: M.P. Smith en J .R. Feagan, red., The Ca pitalist City, pp. (1]8). London: Basil Blackwell 
• M. Storper & A.J. Scott 1986, Production, work, and territory: contemporary rea lities and theo· 
retical tasks. 1 n: A.J . Scott en M. Storper, red" Production, Work, Territory, pp. Boston: Allen & 
Unwin 
1 1 n een recent artike l beschrijven de Belgisch geograaf Kesteloot et al. de manier waarop de 
bevolking van een min of meer illegaal permanent bewoonde camping op korte afstand van 
Brussel overleeft. Daarbij wordt ook gewezen op de belangrijke rol van verschillende marginale 
stedelijke voorzieningen (tweede-hands winkels. s lachthuizen, e.d.). Tijdschrift voor Economische 
en Sociale Geografie 1997. No. 2. pp. xxx 
' Oe term ' duale maatschappij' is eigenlijk misleidend omdat voor de meeste mensen in de samen
leving nog steeds geldt dat ze noch heel rijk, noch heel arm zijn. Oe breuklijnen in de samenleving 
zijn veel complexer en de gevarieerdheid van groepen wordt door leefstijlen en etnische achtergrond 
alleen nog maar groter. Wel geeft de term terecht aan dat de groeiende fragmentatie het scherpst 
wordt uitgedrukt door de mensen in de extreme pos ities met elkaar te vergelijken. Zie ook: P. 
Marcuse 1989, Oua l City: A muddy metaphor for a quartered city. International Journal of Urban and 
Regiona l Research 13. pp. 697-708 
1 Volgens de Canadese geograaf Ley spelen persoon lijkheidsstructuren hierbij een grote ro l. Deze zijn 
volgens hem ten onrechte verwaarloosd in de analyses van de keuzes die de mensen maken voor het 
samenwonen in gebieden in onderscheiden delen van de steden. Oie analyses richten zich nog te veel 
op uitdrukkingen als leeftijd, inkomen en huis houdensvormen. Maar de nieuwe sociale uitkris tallisering 
binnen de stad heeft volgens hem vooral te maken met de verschi llen in betekenis die door onderschei
den mensen wordt toegekend aan enerzijds de uniforme. geplande wijken uit de 'moderne' periode, 
anderzijds aan de gevarieerde, ' organische' wijken van daarvoor en daarna. Hi erin ziet hij de oorzaak van 
de herni euwde belangstelli ng voor het leven in de gevarieerde binnensteden bij sommige groepen uit de 
'nieuwe middenklasse' (Zie David Ley 1996, The New Middle Class and the Remaking of the Central City. 
Oxford: Oxford University Press). 
' J .R. Short 1996. The Urban Order. an 1 ntroduction to Cities, Cu lture. and Power. Cambridge, MA / Oxford: 
Blackwell. 
' Oe Deen Esping-Andersen heeft zowel de dimensies van een drieta l typen welzijnsstaten geanalyseerd als 
een aantal maatschappelijke ontwikkelingen di e verklaren waarom deze modellen van karakter veranderen. 
Zie G. Esping-Andersen, 1990, The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press. 
10 Zie ook diverse case studies in C. Jensen Burlet. A. Shachar en J . van Weesep (red) 1997, European cities 
in Competition. Aldershot: Avebury. 
" 1 n het kader van NL 2030 is door de RPO in september 1996 de nota kansen voor de Randstad geïntrodu
ceerd. Een van de discussie scenario's is het ' Randstad-landstad scenario', waarbij op korte termijn sterke 
woningbouw in de landstad zal plaatsvinden ter ont lasting van de Randstad. Doel is om zo op langere termijn 
de kwaliteitswoningbouw naar de Randstad te trekken. Oit scenario is ontwikkeld door HE I, samen met buro 
MESO en het OLO-St aringcentrum. 
11 Er is de afgelopen jaren sprake van een groeiende wetenschappelijke belangstell ing voor deze 'spontane' ver
nieuwing van binnenstadsgebieden, die ten dele gepaard gaat met het hergebruik van oude panden die ooit een 
andere bestemming hadden. Maar terwijl sommigen deze ontwikkeling toejuichen als een uiting van stedelijke 
opleving, wijzen anderen erop dat zij gepaard gaat met conflicten om de ruimte, dat bestaande bewonersgroe
pen uit hun gebied verdreven worden. Ook dit verschijnsel wijst in de richting dat de 'flexibil isering' van het ruim
tegebruik gepaard gaat met sociale conflicten. 
11 Vergelijk J .R. Short (1996), The Urban Order. An 1 ntroduction to Cities, Cu lture, and Power. Cambridge MA en 
Oxford: Blackwell. 
" Diverse analyses wijzen in deze richting. Enkele daarvan zullen over enige tijd gepubliceerd worden, zoals R. van 
Kempen, V. Schutjens en J. van Weesep, Housing and Scial Segmentation in the Netherlands (ingezonden naar 
Housing Studies) en R. van Kempen en J . van Weesep, Ethnic Patterns in Outch Cities: Causes, Shifts aand 
Consequences (ingezonden naar Urban Studies). 
~ Zie diverse bijdragen aan H.B.G. Ganzeboom en W. Ultee, 1996, De sociale segmentatie van Nederland in 2015. 
Voorstudie ten behoeve van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid. 's-Gravenhage: SOU uitgeverij 
" W. Heitmeyer, Verlockender Fundamentalis mus. Een verslag va n deze studie van de hand van Michele de Waard onder 
de titel "Oe Islam wordt de Heimat voor jonge Turken" verscheen in de NRC van 3 mei 199]. 
'1 William A.V. Clark & Frans M. Oieleman, Households and Housing: Choice and Outcomes in the Hous ing Market. New 
Brunswick, N.J .: Center for Urban Policy Research. 
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Nederland van ouds multi-cultureel 

n samenleving van verschillende culturen 

bben vreedzaam met elkaar om te gaan. 

Zo waren er om te 

beginnen de 1 evens

besc houwel ij ke ver-

nt, vrijzinnig-protestant, 

humanistisch, socialistisch, liberalistisch. 1 n zekere zin kenden 

deze ingrijpende cultuurverschillen ook een geografische spreiding. 

Het Zuiden (Brabant en Limburg) w n overwegend rooms-k holiek, 

la 

protestantisme • 
sen de grote rivieren 

inant protestantse 

est:en Hs een zo politiek als sociaal-

economisch dominante positie innam. Het heette 'Holland', we noemen 

het nu 'de Randstad'. Hier - in Holland/Randstad - domineerden vooral 

de humanisten, de socialisten en de liberalen, hier lag en ligt het economi

sche en politieke zwaartepunt van Nederland. 1 k zal straks argumenteren 

dat dit in de toekomst zal veranderen. 

Deze levensbeschouwelijke pluriformiteit had tot een burgeroorlog kunnen 

leiden, maar dat is niet gebeurd. Voorgaande generaties pacificeerden de 

tegenstellingen in het opmerkelijke, typisch Nederlandse verschijnsel van de 

verzuiling. De diverse levensbeschouwelijke groeperingen organiseerden zich 

maatschappelijk, cultureel, politiek en economisch in eigen, behoorlijk autonome 

instellingen met hun eigen stichtingsbesturen. Dwars door de meer horizontale 

klassentegenstellingen liepen deze levensbeschouwelijke organisaties. 

Vanwege de verticaliteit spraken we van 'zuilen'. Arbeiders bijvoorbeeld 

identificeerden zich niet in de eerste plaats met de 'arbeidersklasse', maar 

met de werknemersorganisaties van hun eigen zuil (NKV en CNV). Verzuiling was 

dan ook geen middel tot arbeidersemancipatie, maar bewerkstelligde wel een 

andere emancipatie: namelijk die van de katholieken in het Zuiden (de voormalige, 

aan 'Holland' horige generaliteitslanden) en de gereformeerde 'kleine luyden' in 

het Noorden. 
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De politieke vertaling daarvan waren de Katholieke 

Volkspartij en de Anti-Revolutionaire Partij met daaraan 

gelieerd de eigen werkgevers- en werknemersorganisaties. 

Nederland is van ouds nog op een andere wijze multi-cultureel. 

Ondanks zijn kleine aardoppervlakte kent ons land vele, nogal 

diep liggende regionale culturen. Brabanders zijn echt anders 

dan Friezen of Zeeuwen, Hollanders verschillen cultureel van 

Limburgers en Twentenaren ('Tukkers'). Hollanders in de 

Randstad die afgezien van West-Friesland geen duidelijke regionale 

cultuur kennen (de verschillen zijn eerder stedelijk: Amsterdam, 

Rotterdam, Oen Haag, Gouda, Leiden, Del~), hebben er doorgaans 

geen benul van, hoe belangrijk deze regionale culturen zijn. Ze hebben 

een lange geschiedenis, kennen hun eigen folklores en dialecten, 

bezitten hun eigensoortige organisaties, zoals gildes, harmonie- en 

fanfarekorpsen, carnavalsverenigingen, enz. 1 k zal aanstonds argu

menteren dat deze regionale verschillen in de toekomstige Europese 

Unie in belang zullen toenemen. Hier is het voldoende er aan te herinneren 

dat Nederland ook in dit opzicht altijd al multi-cultureel is geweest. 

Van multi- naar inter-culturaliteit 

1 nmiddels is er sedert de jaren zestig toen de eerste 'gastarbeiders' uit 

Zuid-Europa, Marokko en Turkije hierheen werden gehaald, een nieuw 

soort multi-culturaliteit ontstaan: een etnische en dominant islamitische. 

Vooral de steden - en in toenemende mate niet alleen de grote steden in 

het Westen - kregen met deze in de nabije toekomst nog aanwassende 

vorm van multi -culturaliteit te maken. Afgezien van de 1 ndische 

Nederlanders en de Molukkers kenden we tot aan de jaren zeventig het 

verschijnsel van etniciteit niet of nauwelijks. De Friezen vormen een etnos, 

een volk met eigen taal en cultuur, vergelijkbaar met de Schotten en de 

bewoners van Wales, maar ze waren van ouds 'autochtoon', binnen de grenzen 

van de nationale staat Nederland geboren, tweetalig (Nederlands en Fries) en 

levensbeschouwelijk met de rest van Nederland homogeen. De etnische 

minderheden van na de jaren zestig daarentegen waren van oorsprong 'allochtoon', 

spraken het Nederlands niet of gebrekkig en waren levensbeschouwelijk domi

nant is lamitisch. Overigens is het opvallend dat ze de draad van de verzuiling 

oppakken en hun onderwijs (islamitische basisscholen), hun media (islamitische 
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omroep) en hun belangenverenigingen op islamitische 

grondslag baseren. Er is veel onderlinge verdeeldheid (vooral 

tussen Turken en Marokkanen), maar een vooralsnog kleine 

islamitische zuil is zich aan het ahekenen. Ook dit hoort bij 

de Nederlandse multi-culturaliteit. 

Maar het is in de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden 

dat Nederland zich ontwikkelt van een multi-culturele naar een 

inter-culturele samenleving. Dit punt is van eminent belang 

voor het minderhedenbeleid van de toekomst, zeker ook voor dat 

van Brabant, waar ik aanstonds nader op inga. 1 n het hoogtij van 

de verzuiling (ruwweg vóór 1960) waren de levensbeschouwelijke 

tegenstellingen groot en scherp. Ze werden door de zuilen die op 

autoritaire wijze - 'top-down' - door in hoofdzaak mannelijke elites 

werden bestierd, gepacificeerd. Na 1960 echter trad met de indi

vidualisering en de secularisering een ideologiscfie 011tz 11ili119 in. 

Structureel en formeel-juridisch is ons land nog steeds verzuild 

(zie de RK en Prot.Chr. instellingen op het gebied van het onderwijs, 

de gezondheidszorg en de media!), maar ideologisch zijn alle s cherpe 

puntjes weggeveild en kunnen de burgers, geheel afgezien van hun 

levensbeschouwelijke instelling, vrijelijk met elkaar communiceren en 

opereren. Dit is een overgang van multi- naar inter-culturaliteit. 

Deze inter-culturaliteit is wat ons levensbeschouwelijke leven betreh 

een feit, maar is nog lang niet gerealiseerd waar het om etnische multi

culturaliteit gaat. Hier is de inter-culturaliteit veeleer nog een norm die 

ten grondslag dient te liggen aan het minderhedenbeleid. Wat zijn de 

belangrijkste kenmerken van deze etnische inter-culturaliteit? 1 k stip ze 

kort aan. 

Ten eerste, inter-culturaliteit staat op gespannen voet met een beleid dat 

erop uit is etnische minderheden te assimileren aan een vermeende 

uniform-Nederlandse cultuur. Zo' n cultuur, hebben we zojuist gezien, 

bestaat niet, want Nederland is van ouds levensbeschouwelijk en regionaal 

veelvormig. Waaraan moeten minderheden assimileren? De metafoor van de 

smeltkroes doemt op, maar dat is geen aantrekkelijk perspectief: een niets

zeggende, grauwe grootste-gemene-deler-cultuur dat al snel uitmondt in 

'multi-culturalisme' waarin iedere groepering leeh en doet waar ze zin in 

heeh. Een samenleving gaat daaraan tenonder, zeker in het grotere, multi-culturele 

geheel van de Europese Unie! Het model is niet assimilatie en smeltkroes, maar 

integratie en mozaïek. 1 ntegratie met behoud van eigen culturele identiteit 
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(voor zover passend in de regels van onze rechtsstaat) die 

een of meer steentjes bijdraagt aan het inter-culturele 

geheel dat Nederland altijd al was en nog meer zal worden. 

Het resultaat van deze integratie die niet ineens bij de eerste 

paar generaties gerealiseerd kan worden, is de 'hyphenated 

Dutchmen', de koppelteken-Nederlanders: Turks-Nederlands, 

Marokkaans-Nederlands, Moluks-Nederlands, Surinaams-

Nederlands, Antillaans-Nederlands, zoals we al veel eerder kenden 

de Friese, Limburgse, Brabantse en Twentse Nederlanders.' 

Ten tweede, alleen al omderwille van de emancipatie is het niet 

onverstandig indien de etnische minderheden zich maatschappelijk 

en politiek levensbeschouwelijk organiseren, dat wil zeggen indien 

zij zich verzuilen.2 Zelf-organisatie op levensbeschouwelijke grondslag 

geeh de desbetreffende burgers een gevoel van collectieve identiteit 

en waardigheid en verhoogt hun maatschappelijke slagkracht. Dat 

weer bevordert hun integratie in het Nederlandse mozaïek. Let wel, 

dit is geen etnische zelf-organisatie op de gebieden van de media, de 

gezondheidszorg en het onderwijs. Etniciteit is geen grondslag voor 

subsidies en moet dat ook nooit zijn.3 

Ten derde, er is geen noodzaak al dan niet met dwang etnische 

minderheden geografisch te spreiden. Mits zij koppelteken

Nederlanders zijn (Nederlanders dus!) en via werk een economische 

fundament onder zich hebben, kunnen etnische groeperingen in de grote 

steden zonder bezwaar geconcentreerd wonen en leven. China Town, 

Little ltaly en de Duitse wijk zijn op Manhattan voorbeelden van etnische 

buurten die in die grootstedelijke samenleving geenszins ontwrichtend 

werken.4 Alleen een combinatie van structurele armoede en etniciteit, 

zoals in vele zwarte wijken van Amerikaanse steden, werkt een segregerende 

gettovorming in de hand. Niet spreiding maar economisch beleid en daarin 

vooral werkgelegenheidsbeleid kunnen een dergelijke maatschappelijke 

verloedering voorkomen. 

Voorwaarden voor succesvolle inter-culturaliteit 

1 nhakend op het laatste punt moeten wij ons in Nederland beter dan tot nu toe 

gebeurt, realiseren dat niet de grote multi -nationals die mondiaal opereren, 

maar enerzijds de kennisintensieve dienstverlening en anderzijds het midden- en 



r ' /I r/ I'' I' /1 / I'' / ' r l'I' / / l'I' /' r' / I'' 

.; l'I' /.Il I'' /I / I'' I'' / /1 ? 

kleinbedrijf de economische kurken vormen waarop ons 

land drijh. Vooral in deze twee omvangrijke sectoren ligt de 

werkgelegenheid. Maar dan is het opvallend dat ons onder

wijsbeleid zich hoofdzakelijk oriënteert op het (politiek 

prestigieuze) hoger onderwijs (WO en HBO) en veel minder op 

het middelbaar en lager beroepsonderwijs. Juist in het 

verlengde van dit MBO en LBO ligt voor vele Nederlanders, niet 

in het minst de koppelteken-Nederlanders. de werkgelegenheid. 

Onderwijs, zo is genoegzaam bekend, is vandaag de dag de 

belangrijkste voorwaarde voor werkgelegenheid. Het onderwijs

beleid moet zich daarom in de toekomst vooral concentreren op 

het middelbaar en lager beroepsonderwijs. 

1 nter-culturaliteit vereist communicatie. Landelijke, provinciale en 

stedelijke politici en bestuurders, bestuurders van maatschappelijke 

organisaties, leiders in werkgevers- en werknemersorganisaties 

moeten met levensbeschouwelijke (hoofdzakelijk islamitische) en 

etnische organisaties en groeperingen in discussie over de wederzijdse 

bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Het minderhedenbeleid is 

tot nu toe te eenzijdig geweest: van ' meerderheid' naar 'minderheid' . 

Vooral in het hoogtij van de verzorgingsstaat werden culturele 

minderheden welhaast betuttelend benaderd en dikwijls lieten deze 

zich dat ook welgevallen. Dit ondanks veel gepraat over emancipatie. 

Met een variatie op de slogan van Kennedy moeten 'autochtonen' (inlanders) 

en ' allochtonen' (koppelteken-Nederlanders) zich niet alleen afvragen 

wat Nederland voor hen, maar vooral ook wat zij voor Nederland kunnen 

doen. Wat is precies de bijdrage van de koppelteken-Nederlanders aan 

het mozaïek dat we met elkaar construeren, instandhouden en verder 

uitbouwen? Alleen dan nemen we elkaar serieus. Overigens is het een 

verheugend teken dat steeds meer koppelteken-Nederlanders de rangen 

van de genoemde politici en bestuurders komen versterken. De vraag naar 

de juiste verhouding tussen burgerrechten en burgerplichten - want daar 

gaat het hier natuurlijk om - is inderdaad een vraag die ' autochtonen' en 

' allochtonen' gelijkelijk zichzelf moeten stellen. 1 nter-culturaliteit is een 

feit indien ze uiteindelijk gezamenlijk deze vraag stellen en beantwoorden. 

1 nter-culturaliteit tenslotte is alleen mogelijk, indien er inderdaad sprake is 

van een mozaïek, een veelkleurig en veelvormig geheel dat we met recht en 

rede 'Nederland' kunnen noemen. Het is te vergelijken met het fenomeen 

bedrijfs- of organisatiecultuur. Natuurlijk zijn er vele sub-culturen en daarbinnen 
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weer sub-sub-culturen in een organisatie, zeker als die groot 

in omvang is. Maar het is van belang dat deze sub-culturen in 

zekere zin als Russische poppetjes in elkaar passen, niet 

onderling zo verschillen dat ze niets meer met elkaar te 

maken hebben. Een dergelijke mega-organisatie lijkt dan meer 

op een archipel van verschillende culturen die centrifugaal 

werken. Dat verzwakt uiteindelijk de concurrentiepositie van de 

organisatie. 

Wat voor grote multi-nationale; geldt, geldt ook voor de 

inter-culturele 'BV Nederland' . In het nabije verleden zijn we wat 

slordig met de Nederlandse identiteit omgegaan. Vaak deden we 

alsof die niet bestond, of dachten we dat die niet ter zake deed. 

Gerechtvaardigde vrees voor nationalisme speelde daarbij een niet 

geringe rol. Maar er is, zo werd vergeten, een groot verschil tussen 

nationalisme en patriottisme.5 1 n het Europese en zelfs toenemend 

mondiale krachtenveld waarin ons land moet opereren, kunnen we 

ons dit gebrek aan patriottisme niet meer permitteren. Slordig 

omgaan met de eigen nationale cultuur (de taal in de eerste plaats) 

wordt maar al te gauw als zwakte uitgelegd. Er is een historisch 

gegroeide, uiteraard steeds aan verandering onderhevige Nederlandse 

cultuur die in stand gehouden en versterkt moet worden. Een goed 

doordacht beleid van inter-culturaliteit kan daaraan wel degelijk een 

bijdrage leveren. Daar hebben we de verschillende etnische groeperingen 

in ons land bij nodig. Die moeten bereid en in staat zijn hun bijdragen te 

leveren. Het minderhedenbeleid is daar tot nu toe veel te weinig vanuit 

gegaan. 

EU = regio's + steden 

Jacques Delors sprak eens over het toekomstige "l'Europe des régions, pas 

des nations". Niet naties gestuurd door eigen staten, maar regio's worden 

volgens Delors de basiseenheden van Europa. Hij had daar de steden aan moeten 

toevoegen: EU = regio's + steden! Dit punt is van groot belang voor Brabant en 

de Brabantse steden en heeft diepgaande consequenties voor het minder

hedenbeleid. 

Eén van de oorspronkelijk niet bedoelde consequenties van de omvattende 

verzorgingsstaat zoals we die in de meeste Westerse landen en zeker in 



, , /1 , /1 / , , /' r· '' / / rr /' r / , , 

.) rr /H , , /1 / ' ' ,, / /1 f7 

Nederland hebben opgezet, was een ongehoorde concentratie 

van bureaucratische macht in de regeringsstad. De rijks

overheid (en dus niet de steden en al helemaal niet de 

provincies) werd het epicentrum van politiek en beleid en 

fungeerde als schijnbaar onuitputtelijke subsidiebron waaraan 

talloze regels en reguleringen waren verbonden. Het 'maat

schappelijk middenveld' - de 'civil society' - van vaak verzuilde 

organisaties en instellingen was de iure autonoom (vgl. de stich

tingsvorm), maar vanwege de subsidies en de daaraan gepaarde 

regels de Jaclo staatsafhankelijk. De ministeries in Oen Haag 

werden omvangrijke fabrikanten van beleid, waarom de ' civil 

society' overigens meestal verzocht. (Er was dan ook geen spra

ke van socialistisch, laat staan communistisch etatisme. Alle 

partijen, inclusief het bedrijfsleven dat vaak in tijden van nood met 

succes bij de rijksoverheid om financiële st eun verzocht) werkten 

mee aan deze concentratie en centralisatie van macht. 

Dat veranderde radikaal na ruwweg 1980. De twee oliecrises van de 

jaren zeventig, maar ook de evidente verkokering en inefficiëntie van 

het hele systeem maakten een radicale herstructurering van de 

verzorgingsstaat nodig. Alweer, dit was geen neo-liberaal project 

maar een beleid dat door nagenoeg alle partijen werd gewenst en 

gesteund. Steekwoorden: deconcentratie, decentralisatie, deregulering, 

privatisering; versterking van de markt en al snel ook versterking van 

het maatschappelijk middenveld (vgl. Sociale Vernieuwing). Tegelijkertijd 

werden stukken soevereiniteit overgeheveld van Oen Haag naar Brussel, 

de hoofdstad van de EU. Wat Nederland betre~ gebeurde dat zelfs met 

enig enthousiasme. 

Deze kort aangestipte veranderingen van de comprehensieve, sterk gecen

traliseerde en gebureaucratiseerde verzorgingsstaat bevorderden de hierboven 

vermelde ontwikkeling van het Europa van regio's en steden. In de EU wordt 

het krachtenveld steeds meer bepaald door enerzijds Brussel (met een 

terecht alom bekritiseerd ' democratisch gat') en anderzijds de regio's-plus

steden. Juist hier - en niet langer in Brussel of Oen Haag - liggen de 

mogelijkheden voor een levendige en krachtige democratie! 

De grote steden zullen, hoewel dat in het nabije verleden uiterst problematisch 

was, naar alle waarschijnlijkheid uitgroeien tot stadsprovincies en daarmee 

het regionale en het stedelijke in zich verenigen, zoals dat al veel langer het 

geval is met Hamburg. Kleinere steden daarentegen zullen in de toekomst zich, 
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binnen een zowel sociaal-cultureel als economisch duidelijk 

te omlijnen regio , aaneensluiten tot stedenliga's die hun 

gemeenschappelijke regionale belangen gaan behartigen. Het 

is juist op dit punt dat Brabant en de Brabantse steden een 

interessant voorbeeld, een boeiend experiment vormen. 

Brabant als regio-plus-steden 

Het door de EU gehanteerde regiobegrip is onduidelijk. Vaak wordt 

het gebruikt om economische achterstandsgebieden aan te duiden 

die dan vervolgens financiële en andere ontwikkelingsimpulsen 

krijgen. Flevopolder deed daar onlangs (enigszins verrassend) haar 

voordeel mee. Het is onverstandig, want te beperkt, om het begrip 

regio uitsluitend economisch te omschrijven. De regio's waar 

Delors het over had, zijn niet alleen territoriale gebieden met een 

gemeenschappelijk economisch belang doch ook gebieden met 

gemeenschappelijke sociale en vooral culturele kenmerken. De 

omvang is daarbij niet van belang. Het gaat om economische, sociale 

en culturele kenmerken die aan een bepaald stuk territorium een 

eigen identiteit, een eigen slagkracht ook en een gevoe l van eigen 

lotsbestemming geven. Daarbij speelt het verleden, de geschiedenis van 

dit territorium een belangrijke rol. 

In de negentiende eeuw werden dergelijke regio's (net zoals in het koloniale 

Afrika is gebeurd) nogal arbitrair door grenzen in tweeën of zelfs in 

drieën gesneden: Zeeuws en Belgisch Vlaanderen, Nederlands en Belgisch 

Brabant en Limburg maar ook Oostenrijks en Italiaans Tirol en Spaans en 

Frans Baskenland zijn daarvan voorbeelden. Wanneer de EU zich verder 

uitbreidt ten koste van de nationale staten maar ten faveure van de regio's

plus-steden dan mag men verwachten dat grensoverschrijdende regionale 

samenwerkingsverbanden - ze heten al euregio's - in belang en aantal zullen 

toenemen. Brabant ten noorden en ten zuiden van de grens wordt dan één 

regio , economisch, sociaal en cultureel gedragen door Nederlandse en 

Belgische steden. 

Maar voor het zover is, doet Brabant er goed aan zijn provinciale en stedelijke 

beleid te koppelen tot één bel eid van regio-plus-sted en. De provincie speelt 

daa rin een crucia le, vooral regisserende ro l. Het is in dit verband overigens 

onbegrijpelijk dat de regering in Den Haag de re latief kleine stad Eindhoven uit 
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het provinciale verband heeft gerukt en met enkele nog kleinere 

gemeenten tot stadsprovincie heeft gebombardeerd. Deze 

'stadsprovincie' zal nooit enige regionale poid en slagkracht 

krijgen en geïsoleerd raken van de overige samenwerkende 

Brabantse steden. 

1 nteressant is in dit verband het begrip 'stateless nation'. Het 

werd in een sociologische studie over Schotland gelanceerd.6 

De idee erachter is dat regio's als Schotland en Wales er niet 

meer op uit zijn zich van het United Kingdom los te maken en 

een eigen nationale staat op te richten. Gezien de ontwikkelingen 

van de EU, die de Schotten en de Welsh anders dan de meesten 

in het UK van harte toejuichen, is een dergelijke optie achter

haald. In het kader van de EU kunnen ze zich heel goed als 'natie 

zonder eigen staat' ontplooien! Mutatis mutandis heeft dit impli

caties voor Nederlandse provincies met regionaal karakter en voor 

streken binnen provincies zoals Twente of West-Friesland: zij kunnen 

zich als Europese regio's ontwikkelen zonder dat er een bestuurlijke 

herindeling aan te pas hoeft te komen. Die majeure bestuurlijke 

herindelingen, die tot voor kort vooral voor de provincies dreigden en 

waar vele landelijke bestuurders verzot op waren, lijken steeds meer 

uit de tijd te zijn.7 

Wanneer de Brabantse steden zich even s pectaculair als het huidige 

Tilburg ontwikkelen en een Brabantse stedenbond8 vormen, krijgt het 

minderhedenbeleid (dat zoals ik zei vooral een stedelijk beleid is) een bijzonder 

krachtige en vruchtbare context. Deze stedenbond binnen de Brabantse 

regio (nu nog alleen de Nederlandse provincie Noord-Brabant, straks wellicht 

de Vlaams-Nederlandse euregio Brabant) vormt de economische, sociale en 

culturele context voor een daadwerkelijke inter-culturaliteit van 'allochtonen' 

en 'autochtonen'. Niet het Brabantia Nostra van weleer, maar de Europese 

en in toenemende mate ook het mondiale Noord-Brabant als regio-plus

steden is de samenleving waaraan geboren Brabanders en koppelteken

Nederlanders hun steentjes bijdragen. 

187 



188 

Conclusie 

1 n het voorgaande werd het provinciale minderhedenbeleid in 

een brede context geplaatst. Gepoogd werd dit beleid los te 

maken van zijn gebruikelijk en sterk clichématige ad-hoc 

karakter. De norm van inter-culturaliteit vereist een duidelijke 

culturele ' setting', waarbinnen zogeheten 'allochtonen' en 

zogeheten 'autochtonen' gezamenlijk kunnen opereren en waaraan 

zij hun positieve bijdragen kunnen leveren. 'Allochtonen' zijn bij 

het voortschrijden van de generaties steeds minder 'een probleem', 

steeds meer een 

steeds minder 

Nederlanders. 

uitdaging en mogelijke verrijking, ze zijn ook 

' allochtoon ', steeds meer koppelteken-

De context, de 'setting', waarin deze inter-culturaliteit in de 

provincie Noord-Brabant gestalte kan en moet krijgen, ic; die van 

een op Europa en de wereld georiënteerde regio die economisch, 

sociaal en cultureel in toenemende mate door onderling verbonden 

Brabantse steden gedragen en gevoed wordt (met uitsluiting, zo moet 

gevreesd worden, van de 'stadsprovincie' Eindhoven). Het provinciale 

bestuur zal daarbij een regic;c;erende rol spelen. 

Het is dan wat het minderhedenbeleid betreft van groot belang om de 

leidinggevende personen in de 'allochtone' organisaties van meet af aan 

te betrekken bij de plannen die voor deze regio ontwikkeld worden. De 

regio ic; een stedelijke en dus in toenemende mate inter-culturele regio 

en kan bijgevolg de inbreng van de desbetreffende sub-culturen niet missen. 

Hier liggen een kans en een uitdaging om het nostalgisch-romantische 

concept van Brabantia Nostra in te ruilen voor het concept van een inter-

nationaal georiënteerde, inter-culturele regio die haar economische, sociale 

en culturele impulsen betrekt uit onderling verbonden vitale steden. De minder

heden moeten niet langer apart gezet worden als maatschappelijk probleem 

en als object voor specifiek beleid, maar meegenomen worden in het uitzetten 

van een regionaal-stedelijke strategie. Het ic; dan ook te hopen dat leiding

gevende individuen uit de diverse etnische groeperingen in de Brabantse 

steden actief betrokken worden bij het opstellen en vooral het daadwerkelijk 

uitvoeren van Manifest Brabant 2050. Er is sprake van integratie, als zij op een 

dergelijke uitnodiging ingaan en vanuit hun eigen culturen elementen aandragen 

tot de opbouw van een moderne, vitale Brabantse regio die in de komende 

decennia de Europese en mondiale uitdagingen aankan en ze als kansen benut. 
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NOTEN 
' Zie voor een uitvoeriger bespreking van het begrip koppelteken-Nederlanders mijn artikel 
' Koppelteken-Nederlanders', in: Christen-Democratische Verkenningen, 4/93 (apri l 1993), 
blz. 156-165. 
' Zie mijn korte in Het Financieel Dagblad (21/23 september 1991, blz. 11) gepubliceerde 
essay 'Islamitische verzuiling'. Het is ook opgenomen in mijn bundel De paradoK van het alle
daagse, (Kampen: Kok Agora, 1995), blz. 158-164. De gedachte van een islamitische verzuiling 
stuit op veel weerstand, niet in het minst bij degenen die politiek-ideologische bezwaren 
tegen het fenomeen verzuiling hebben. Doorgaans is de socio logische kennis van het 
verschijnsel gebrekkig (ze blijft dicht in de buurt van de legendarische 'RK geitenfokvereni
ging') en wordt voor het gemak verzwegen dat nog in de jaren tachtig vanuit het Humanistisch 
Verbond een door het rijk gefinancierde 'Universiteit voor de Humanistiek' te Utrecht is opgericht. 
Zie J. Rath. R" PenninK, K. Groenendijk, A. Meyer, ' De Nederlandse samenleving en haar islam'. 
in: Migrantenstudies, 13:2 (1997). blz. 69-79. Ook hier de weigering om de evidente en in omvang 
groeiende zelf-organisatie van in Nederland woonachtige moslims te duiden als het begin van 
een islamitische verzuil ing. 
' Zie mijn korte artikel 'Smeltkroes of mozaïek? Het minderhedenbeleid'. in: Het Financieel 
Dagblad, 29 maart 1997, blz. 7. 
• Zie de klassieke sociologische studie over de Italiaanse wijk in Boston: Herbert Gans. The Urban 
Vi llagers . Group and Class of ltalian-Americans, 1962, (New York: The Free Press, 1969). 
' Zie mijn korte beschouwing 'Leve het patriottisme!' in Het Financieel Dagblad (20 december 1994, 
blz. 11). Ook in mijn bundel a.w" blz. 153-158. Nationalisme is doorgaans gebaseerd op ' Blut und 
Boden' filosofieën en bijgevolg eKclusief. patriottisme 1s de liefde voor een vaderland als historische, 
staatsrechtelijke grootheid en staat open voor nieuwkomers en buitenstaanders. Patriottisme is in 
die zin inclusief. Amerikanen zijn niet nationalistisch, al is het alleen al omdat Amerika uit vele, 
sterk verschillende 'nations' is voortgekomen. De meesten, niet in het minst de 'hyphenated' onder 
hen, zijn echter wel patriottistisch. 
' David McCrone, Understanding Scotland. The Sociology of a Stateless Nation, (London: Routledge, 
1992). 
1 Zie mijn beschouwing 'Provinciale herindeling moet voorlopig niet meer op de agenda'. in: 
Staatscourant, 171 (5 september 1996). blz. 4 en 6. 
' We zullen in de nabije toekomst getuigen zijn van economisch en sociaa l-cultureel sterke stedenliga's, 
zoals die van de eurocities waarvan op dit moment de Rotterdamse burgemeester voorzitter is. Deze 
stedelijke netwerken gaan verder en werken intensiever dan de aloude jumelages tussen afzonderlijke 
steden. Europa heeft daarin overigens een oude traditie: de Hanse was een vroeg-moderne, grensover
schrijdende Noordeuropese stedenbond gebaseerd op gedeelde handelsbelangen. Het is overigens aannemelijk 
dat in de nabije toekomst steden binnen een bepaalde regio zich steeds vaker aaneen zullen scharen om 
hun gemeenschappelijke belangen op de toenemend Europeaanse en mondiale markten te verdedigen. Niet 
de natie-staat maar Europa en daar voorbij de wereld als geheel zullen voor dergelijke regionale steden
netwerken als referentiepunten fungeren. 

189 






