STIFTENSTRIJD 2018
tekenen aan de toekomst van Nederland

De Stiftenstrijd
Ontwerpen is een unieke vorm van
communiceren. Nederland kent een rijke
traditie aan regionaal ontwerp en ontwerpend
onderzoek, op provinciale schaal maar ook over
grenzen heen. Denk aan grote waterprojecten
als de Deltawerken, Ruimte voor de Rivier,
maar ook de inpolderingen van de Zuiderzee,
diverse stadsvernieuwingen en stedelijke
uitbreidingen, en het ontwerpen aan de
nationale landschappen. Na een periode van
crisis waarbij het bijna not done leek om op een
grote schaal over ontwikkeling na te denken, is
er een merkbare omslag gekomen. Regionaal
ontwerpen mag weer!
Op dit moment werkt de rijksoverheid aan het
opstellen van de Nationale Omgevingvisie,
kortweg NOVI. Bij ons als initiatiefnemers van
de Stiftenstrijd ontstond de behoefte om vanuit
dit licht weer eens met elkaar na te denken
over de grotere thema’s voor de (ruimtelijke)
toekomst van ons land. Eén dag waar de
samenwerking tussen jonge ontwerpers
centraal staat; niet vanuit het belang van
hun werkgever, maar puur vanuit hun eigen
motivatie en visie. Eén dag samen met elkaar
ontwerpen aan een grotere opgave; niet met
digitale tekenprogramma’s, maar weer met de
stift en schetsrol. We vinden dat niet alleen
het woord, maar ook de visuele expressie
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
ontwerpopgave van toekomstig Nederland. Het
idee voor de eerste Stiftenstrijd was geboren!
Vanuit dit idee kregen we steeds beter in beeld
hoe zo’n ontwerpdag eruit zou kunnen zien
en raakten verschillende mensen en partijen
aangehaakt. Ondersteund door het Ruimtelijk
Traineeship voor landschapsarchitectuur
en stedenbouw, dat voor de eerste keer in
Rotterdam door vier bureaus is opgezet, had
de Stiftenstrijd al een sterke basis. Deze werd

verder gebracht onder de vlag van de BNSP en
de NVTL en met ondersteuning van het College
van Rijksadviseurs en PEP (Professional
Experience Programme).
Logischerwijs kwam ook een samenwerking
met de Regio van de Toekomst in beeld, het
programma dat is gestart om ontwerpers
binnen landschapsarchitectuur en stedenbouw
mee te laten denken over de inhoud van de
Nationale Omgevingsvisie. De casussen en
regio’s die zijn gekozen voor de Regio van
de Toekomst vormden een ideale basis voor
de opgaven van de Stiftenstrijd. Het leek
ons interessant om op die manier jonge
professionals een stem te geven in de
ontwikkeling van de NOVI. Hiermee werd de
Stiftenstrijd een soort “voorprogramma” van de
Regio van de Toekomst.
Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft
het Rijk weer visie aan de ontwikkeling van
de leefomgeving in Nederland. Centraal hierin
staan thema’s die in de huidige tijd een grote
claim leggen op landschap en stad. Rond deze
thema’s zijn vier casussen geformuleerd in
gebieden waar die ruimteclaim misschien wel
het sterkst is. Voor de stedelijke as Den HaagRotterdam is het thema ‘naar een duurzame en
concurrerende economie’. Voor de Waddenkust
is geschetst aan een ‘klimaatbestendige
en klimaatneutrale samenleving’. Voor de
regio Arnhem-Nijmegen gaat het om het
thema ‘naar een toekomstbestendige en
bereikbare woon- en werkomgeving’. En voor
de Flevopolders is onderzocht hoe ‘innoverende
landbouw kan samengaan met een waardevolle
leefomgeving’.
We vroegen de deelnemers bij inschrijving om
een motivatie te schrijven wat volgens hen de
belangrijkste thema’s voor de toekomst van
Nederland zijn en wat ontwerpers daaraan
kunnen bijdragen. Door deze publicatie heen
zijn deze motivaties terug te lezen. Van betere

“

Al bij aanvang hing er opwinding in de lucht. De jonge ontwerpers hadden
er zin in, dat kon je voelen! In mijn rol als informant over het thema
Grondgebruiksverandering in Flevoland mocht ik drie teams van jonge
ontwerpers informeren over de vraagstukken die in Flevoland spelen. De sfeer
was geconcentreerd en ‘eager’. De resultaten mogen er zijn: de ontwerpen zijn
verrassend en reiken enkele mooie dragers voor het denken aan. Ik hoop en
verwacht dat de drie ontwerpen hun weg zullen vinden naar de teams, die in het
kader van de NOVI regiouitwerking Flevoland vanaf juli aan de slag gaan!
- Peter Petrus, interdepartementaal beleidsadviseur vastgoed, Rijksvastgoedbedrijf

fietsnetwerken, creatieve broedplaatsen tot
duurzaam (her)gebruik van schoon water;
alles biedt inspiratie. Positieve woorden waar
de zin om aan de slag te gaan vanuit spreekt.
Dergelijke ambities vinden wij veelzeggend
voor waar onze generatie over na wil denken;
juist de jonge ontwerpers zijn in staat om de
integraliteit en complexiteit van de Nieuwe
Omgevingswet om te zetten naar verfrissende
ideeën voor stad en landschap.
Op 1 juni 2018 kwamen 40 jonge ruimtelijk
ontwerpers en planologen in Rotterdam samen
om in teams de strijd met elkaar aan te gaan.
We daagden ze uit om binnen één dag een
visie te maken op de ruimtelijke toekomst
van Nederland, aan de hand van een scherpe
vraagstelling en gevoed door prikkelende
lezingen en coaches. Aan het eind van de dag
werden hun ideeën door een jury beoordeeld op
inventiviteit en inhoud, maar ook op de beste
grafische stijl.
De strijd werd héél serieus gevoerd, resulterend
in 10 diverse plannen voor Nederland. In deze
publicatie bundelen we alle tekeningen, ter
vastlegging van deze bijzondere dag en als
opmaat naar de Regio van de Toekomst.
De Stiftenstrijd is een eerste poging om de
grote ruimtelijke vraagstukken van de NOVI
daadwerkelijk om te zetten naar ideeën voor
de toekomst van Nederland. Het heeft de
jonge generatie ontwerpers een betekenisvolle
stem gegeven die de eigen bureaubelangen
overstijgt. Voor ons is bovendien de organisatie
van de Stiftenstrijd een mooie gelegenheid om,
ter afsluiting van ons traineeship, iets terug te
doen voor het vakgebied. Alleen door te blijven
tekenen en te communiceren blijven we als
ontwerpers meepraten over de toekomst van
ons land.
De initiatiefnemers,
Suzan, Jan Maarten en Abel

“

Kennis en innovatie zijn de motor van de Nederlandse
economie. Vanuit verbonden regio’s met speciale kwaliteiten
kan goed worden samengewerkt. De opgave voor de
ontwerper is het maken van wendbare plannen, die mee
kunnen bewegen in de tijd maar wel de koers bepalen voor
de toekomst. De rol van een sterke regio is hierbij essentieel:
samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.
Een gezonde, dynamische regio heeft daarbij de beschikking
over een kwalitatief hoogstaand landschap, zowel binnen als
buiten de steden.

“

De visuele en verbeeldende kracht van de ontwerper kan een
brug vormen tussen het geschreven beleid van overheidsen onderzoeksinstellingen en de toenemende mate van
participatie. Het expliciet maken van een bedoeling of een
idee in de vorm van een tekening, zij het een schets op een
bierviltje, een gedetailleerd kunstwerk waar uren werk in zit,
of zelfs een getekend script van het leven van een persoon in
een scenario kan enorm activerend werken. Een foto (of in dit
geval schets) zegt dan meer dan 1000 woorden.

GELDERSE ARENA
Marc Houben
Wouter Hagers
Marieke de Vries
Reinier Knip
Jaap Duenk

“

We zullen steeds efficiënter om moeten
gaan met ruimte en energie in Nederland.
De grootste uitdaging is niet technisch,
maar juist sociaal en cultureel. Hoe
ontmoeten we elkaar? Hoe werken we
samen? Ontwerpers spelen hier een
cruciale rol in, door het ontwerpen van de
ruimte in Nederland, door te ontwerpen op
het raakvlak van vakgebieden, door keuzes
te visualiseren, door de maatschappij
kritisch te bevragen en met hun werk het
debat op gang te brengen.

IDENTITEITS
VERBINDING
Eva van Rijen
Floor van Dijk
Kim Schotting
Sascha Geneste

“

Waar gaan we wonen: aan de rand van
Nederland of toch in het Groene Hart?
Samen met de duurzaamheidsopgave en
de noodzaak tot klimaatbestendig bouwen,
resulteert dit in een andere kijk naar
de stad. Op een klein oppervlak moeten
verschillende functies samenkomen terwijl
de woonomgeving ook prettig moet blijven.
Dit leidt tot verdichting in de stad met
kleinere woningen, omringd door allerhande
voorzieningen met ruimte voor groen en
ontmoeting.

RUST IN GRONINGEN
Linde Elsinga
Lennart van Heijningen
Felix van Zoest
Frank Gorissen
Rust in Groningen is door de jury verkozen als plan met
de beste inhoud. Het plan is integraal benaderd vanuit
zowel de lokale problematiek als de grotere integrale
opgaven. De aanpak is door de schalen heen benaderd
en uitgewerkt tot een haalbaar plan wat bijdraagt aan
de veerkrachtigheid van de Groningse Waddenkust.

“

Een goed doordacht plan heeft direct invloed
op een toekomstbestendige leefomgeving.
Niet bouwen voor nu, maar ook voor later.
Een optimale uitwisseling van energieen afvalstromen, inventariseren hoe je
overschotten en tekorten met elkaar kan
verbinden. Anticiperen op nieuwe technologieën
zoals zelfrijdend verkeer en nieuwe vormen
van energieopwekking. Hergebruiken van
bouwwerken en structuren en wanneer dit niet
mogelijk is de nieuwe materialen zo lokaal en
klimaatneutraal produceren.

WADLAB
Janneke Derksen
Lonneke Borst
Sophie Huis in’t Veld

“

De energietransitie zal overal in het
landschap zichtbaar zijn. Dit heeft een
ongehoorde invloed op het gebruik,
het aanzien en de beleving van de
beschikbare ruimte. Kansen zijn er om naar
hetzelfde landschap te kijken en andere
ruimtelijke kwaliteiten toe te voegen. Het
energielandschap zal met hernieuwbare
energie een betekenis toevoegen om stad
en land te transformeren tot een duurzame
en betekenisvolle leefomgeving.

CIRCULAIRE DATA DELTA
Margot Overvoorde
Basia van Rijt
Robin de Louw
Marthe van Gils
Jelske Streefkerk
Circulaire Data Delta is door de jury verkozen als plan
met de de beste grafische uitwerking. De jury roemde
de fijngevoeligheid en precisie waarmee het team een
systeem heeft opgebouwd: een nieuwe invulling aan
bestaande patronen.

“

Een van de belangrijkste doelstellingen
voor het Nederland van de toekomst
is het vormen van een veerkrachtige
samenleving. Dit betekent dat de
samenleving zich sociaal-ruimtelijk verder
ontwikkelt als een netwerk en zich op
deze manier als een krachtig collectief
profileert. De kracht van een netwerk is
dat het lokale tegenslagen kan opvangen.
Op deze manier kan een veerkrachtige
samenleving toekomstige verandering aan.
Samen staan we sterk.

“

Bij nieuwe ontwikkelingen moeten we ‘het programmatische’ meer op een zijspoor zetten en de kwaliteit binnen het grotere
geheel vooropstellen. Begin niet met Excel maar met Instagram. Beloon ontwikkelingen die aan evidente kwaliteit bijdragen. De
kwaliteiten die er zijn zullen meer centraal moeten komen te staan, iets waar we al sterk mee op weg zijn. De grootste uitdaging
zit hem in het toevoegen van nieuwe evidente kwaliteit. Met name de verdichtingsopgave vormt een grote kans en noodzaak om
hieraan te werken. Hoe werken wij als ontwerpers aan evidente kwaliteit? Beseffen waar we moeten stoppen met ontwerpen is van
belang. Eigenheid en zelfexpressie zullen floreren.

“

Naar de toekomst toe zal er meer gezocht moeten worden
naar verschillende aspecten die zowel duurzaamheid,
sociaal en financieel een grote rol gaan spelen in de
toekomst. Dit houdt in dat er niet langer over een enkele
maatregel gedacht kan worden, maar dat er altijd zoveel
mogelijk functies worden gebruikt. Een integrale en
interdisciplinaire aanpak van vraagstukken dus.

“

Mijn visie als ontwerper is een onderscheid te maken in
de dingen die we weten en niet weten. We weten dat de
ontwikkelingen in de technische sector snel gaan, maar we niet
precies wat het eindresultaat zal zijn. Het is uitdagend om niet
direct naar oplossingen te zoeken, maar het uitschetsen van
mogelijkheden. Sketching out possibilities, not just a solution,
just showing it in a other way.

“

Ontwerpers en planologen zijn expert-generalisten en werken daardoor al bij voorbaat actief integraal aan hun opdrachten.
Dankzij onze creatieve en ruimtelijke vaardigheden kunnen wij al die verschillende thema’s, kansen, uitdagingen en partijen
samenbrengen op een manier die de toekomst voor iedereen inzichtelijk maakt. Ons vakgebied heeft niet de kennis en kunde om
alle vragen te beantwoorden die in een omgevingsvisie aanbod gaan komen. Maar we zijn wel de aangewezen mensen om alles in
beeld te brengen en een brug te slaan naar de vakgebieden die hierbij kunnen helpen.

RANDSTAD AAN
HET WATER
Saskia Bottenberg
Esther Korteweg
Niek van der Velde

“

Het draait om kansen, keuzes en
consequenties. Ontwerpers zijn in het
ruimtelijk domein niet de enigen die
knuppels in het hoenderhok gooien. Wel
zijn ontwerpers de aangewezen personen
om de knuppel op te rapen en inzichtelijk
te maken wat de impact kan zijn.

POST-FOSSIEL
RECREATIEF
LANDSCHAP
Andrea Hulsebosch
Axel Buysschaert
Vera Stevers

“

Het vervangen van fossiele brandstoffen
voor duurzamere varianten zoals
zonnepanelen en elektrische auto’s begint
steeds meer aandacht te krijgen. Echter
wordt er wat betreft het (her)gebruik
van water nog weinig gerealiseerd. Hoe
gek is het eigenlijk dat we hier allemaal
onze toiletten doorspoelen met schoon
drinkwater terwijl er elders op de wereld
ernstige tekorten aan water zijn? Ideeën om
grijs water of regenwater her te gebruiken
worden nog niet of nauwelijks uitgevoerd.

NATUURLIJK
FLEVOLAND
Jasper Vollgraff
Janneke Boxhoorn
Rick Wolters

“

De komende jaren zullen we met groei en
krimp tegelijk te maken hebben. Tot 2040
zou er een miljoen nieuwe woningen moeten
worden gebouwd. In eerste instantie lijkt
het erop dat Nederland in zijn geheel blijft
groeien. Echter is dit sterk verschillend
tussen de provincies, regio’s, steden en
dorpen. Op alle niveaus kan er groei én
krimp tegelijk plaatsvinden. Ontwerpers en
planners hebben in deze situatie een rol om
te zorgen voor een flexibele ontwikkeling
omtrent woningen.

H2OLLAND
Deniz Sükür
Ties Peelen
Cor Simon
Siewan Kleve

“

Stedenbouwkundige en landschappelijke
ontwerpers zijn goed in het in beeld brengen
en het vertalen van de ruimtelijke kwaliteiten
in de huidige situatie en het in beeld brengen
en vertalen van een mogelijke toekomstige
situatie. De belangrijkste thema’s voor de
toekomst van Nederland zijn de doelstelling
om klimaatneutraal te worden en te voorzien
in de behoefte van de mens (bijvoorbeeld
woningbehoefte), zonder dat dit nog meer
ten koste gaat van de milieu- en ruimtelijke
kwaliteiten.

ARCHIPELOGICA
Abel Coenen
Suzan de Wispelaere
Jan Maarten van Hemert

“

Heel mooi om te zien hoe de ontwerpers
om en om hun ideeën aan elkaar pitchten.
Toen deze ideeën vervolgens werden
samengesmeed ontstond een fijn concept.
Complexe vraagstukken. Grote tijdsdruk. En
ondanks dat… wat een energie!
- Mark Kemperman, Strateeg Omgevingsagenda OostNederland, provincie Gelderland
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Initiatiefnemers Stiftenstrijd
Jan Maarten van Hemert
Suzan de Wispelaere
Abel Coenen

met de onmisbare hulp van
Judith Flapper, BNSP

Oproep aan jonge ruimtelijk ontwerpers:
Wat heb jij te zeggen over de
toekomst van Nederland?

De organisatie wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de Stiftenstrijd:

voor het mede mogelijk maken van de stiftenstrijd
kwartiermakers Regio van de Toekomst
Stichting voor Stedenbouw
Professional Experience Programme

BETEKEN MEE!

voor haar rol als enthousiaste dagvoorzitter
Hilde Blank, BVR
voor hun inspiratie en begeleiding tijdens de dag
Martin Aarts, gemeente Rotterdam
Paul Broekhuisen, gemeente Rotterdam
Peter Veenstra, LOLA Landscape Architects
Robbert Jan van der Veen, plein06
Marnix de Vos, BVR
voor de begeleiding van de casussen
Peter Petrus, Rijksvastgoedbedrijf
Mark Kemperman, provincie Gelderland
Marga Bremer, provincie Groningen
Merten Nefs & Anastasia Chranioti, Vereniging Deltametropool
voor hun deskundige rol in de jury
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving
Gaston Gelissen, Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Laura de Bonth, Stichting voor Stedenbouw
Rob van der Velden, voorzitter van de BNSP
Ben Kuipers, voorzitter van de NVTL
en natuurlijk de 40 deelnemers!
Het Ruimtelijk Traineeship Rotterdam wordt georganiseerd door
Rho adviseurs voor leefruimte
plein06
Gemeente Rotterdam - Stadsontwikkeling
LOLA Landscape Architects
PEP - Professional Experience Programme
Met ondersteuning van
BNSP - Beroepsvereniging voor Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen
NVTL - Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur
CRa - College van Rijksadviseurs
augustus 2018
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers.

Ruimtelijk Traineeship Rotterdam:

Met ondersteuning van:

