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Een	  vakjury	  kiest	  uit	  42	  inzendingen	  11	  plannen	  	  om	  vervolgens	  drie	  plannen	  te	  

selecteren	  waaruit	  de	  bevolking	  de	  winnaar	  mag	  kiezen.	  Een	  van	  de	  11	  plannen	  valt	  af	  

omdat	  “de	  jury	  denkt	  dat	  getracht	  is	  een	  populistisch	  plan	  te	  maken	  met	  het	  oog	  op	  de	  

verkiezing	  door	  de	  bevolking".	  Het	  gerucht	  uit	  de	  vakwereld	  is	  (want	  wat	  is	  die	  klein)	  dat	  

de	  jury	  besprak:	  “als	  we	  dit	  plan	  selecteren	  dan	  kiest	  de	  bevolking	  het	  gewoon.”	  Het	  

plan	  is	  niet	  geselecteerd.	  	  

De	  jury	  keurt	  hier	  in	  feite	  de	  intentie	  om	  iets	  te	  maken	  wat	  gewaardeerd	  wordt	  door	  de	  

bevolking	  af.	  Ze	  geven	  daarmee	  aan	  dat	  de	  bevolking	  geen	  serieuze	  doelgroep	  is	  om	  

voor	  te	  ontwerpen.	  	  

Dit	  levert	  interessante	  stof	  tot	  discussie.	  	  

	  

Is	  het	  terecht	  dat	  een	  jury	  beslist	  over	  wat	  de	  bevolking	  mooi	  gaat	  vinden?	  	  Is	  het	  een	  

slechte	  eigenschap	  van	  ontwerpers	  om	  in	  de	  smaak	  te	  willen	  vallen	  bij	  de	  bevolking?	  	  

Waar	  komt	  dit	  vandaan?	  Is	  het	  arrogantie?	  Is	  het	  het	  ouderwetse	  idee	  dat	  ‘gewone’	  

mensen	  een	  slechte	  smaak	  hebben?	  Of	  is	  het	  omdat	  anders	  uit	  zou	  komen	  dat	  

ontwerpers	  geen	  goede	  inhoudelijke	  plannen	  kunnen	  maken	  die	  de	  bevolking	  ook	  nog	  

mooi	  vind?	  	  Boeiend.	  

Het	  plan	  had	  een	  sterke	  en	  onderbouwde	  visie,	  een	  simpel	  en	  logisch	  concept,	  een	  

slimme	  oplossing	  van	  het	  programma,	  een	  terughoudend	  en	  bijzonder	  ontwerp	  en	  een	  

scherpe	  detaillering,	  het	  was	  een	  plan	  waar	  de	  ontwerpers	  	  op	  elk	  niveau	  over	  tevreden	  

waren.	  Natuurlijk	  was	  het	  plan	  ook	  gemaakt	  om	  door	  de	  bevolking	  mooi	  gevonden	  te	  

worden.	  Maar	  zou	  niet	  elk	  plan	  om	  die	  reden	  gemaakt	  moeten	  zijn?	  

	  

De	  	  beroepspraktijk	  in	  Nederland	  lijkt	  zich	  vooral	  bezig	  te	  houden	  met	  wat	  de	  bevolking	  	  

niet	  hebben	  wil.	  Planners,	  ontwerpers	  en	  strategen	  hoeven	  zich	  in	  Nederland	  niet	  bezig	  

te	  houden	  met	  de	  wenselijkheid	  van	  hun	  producten.	  

	  



Kijk	  alleen	  maar	  eens	  naar	  de	  VINEX.	  Al	  jaren	  roepen	  bewoners	  om	  andere	  huizen,	  

grotere	  huizen,	  meer	  ruimte	  om	  het	  huis	  en	  buiten	  wonen	  en	  al	  jaren	  wordt	  de	  vraag	  

van	  bewoners	  genegeerd.	  Omdat	  er	  zogenaamd	  geen	  ruimte	  voor	  is.	  ”Als	  we	  gaan	  

toegeven	  aan	  wat	  de	  mensen	  willen	  dan…”	  	  De	  planners	  en	  ontwerpers	  kennen	  het	  

gemis	  van	  de	  toekomstige	  bewoners	  overigens	  wel	  en	  proberen	  de	  bewoners	  hiervoor	  

te	  compenseren	  met	  recreatieparken	  en	  landschappelijk	  opgezette	  woonwijken.	  	  

Het	  is	  om	  te	  huilen	  dat	  de	  vragen	  vanuit	  de	  bevolking	  niet	  worden	  opgepakt	  om	  nieuwe	  

denkwijzen	  te	  genereren.	  Waarom	  willen	  ontwerpers	  niet	  eens	  onderzoeken	  of	  ze	  aan	  

de	  vragen	  kunnen	  voldoen?	  Komt	  dit	  voort	  uit	  het	  idee	  dat	  de	  bevolking	  geen	  inzicht	  

heeft?	  Of	  kunnen	  ontwerpers	  deze	  vragen	  gewoon	  niet	  vertalen?	  	  	  

In	  ieder	  geval	  worden	  de	  wens	  tot	  groter	  wonen	  en	  buiten	  wonen	  niet	  aangewend	  om	  

bijvoorbeeld	  tot	  nieuwe	  vormen	  van	  bouwen	  te	  komen	  die	  het	  landelijk	  gebied	  nieuw	  

leven	  inblazen,	  economisch	  en	  visueel.	  Zo	  wordt	  de	  strategie	  om	  ecologische	  landbouw	  

en	  landelijk	  wonen	  te	  koppelen	  zoals	  voorgesteld	  in	  het	  project	  AIR	  in	  de	  vakwereld	  

nauwelijks	  serieus	  	  genomen.	  

De	  wens	  van	  de	  bevolking	  zal	  in	  toenemende	  mate	  bepalend	  worden,	  zeker	  nu	  de	  

bevolking	  zo’n	  prachtige	  spreekbuis	  heeft	  via	  internet.	  	  De	  tijd	  dat	  de	  bevolking	  

ontwetend	  was	  is	  allang	  voorbij.	  Vandaag	  de	  dag	  al	  kan	  iedereen	  via	  het	  web	  meepraten	  

over	  de	  planning	  in	  Nederland,	  zie	  bijvoorbeeld	  www.geefmederuimte.nl.	  De	  prijsvraag	  

van	  het	  dorpsplein	  zal	  geen	  jury	  meer	  nodig	  hebben,	  maar	  rechtstreeks	  	  vanuit	  de	  

huiskamers	  	  worden	  beslist.	  Ontwerpers	  zullen	  worden	  gedwongen	  op	  een	  andere	  

manier	  te	  gaan	  werken.	  Ze	  zullen	  ontwerpen	  moeten	  maken	  waarin	  de	  kwaliteit	  

zichtbaar	  is	  voor	  de	  bevolking	  om	  te	  toetsen.	  Was	  het	  voorheen	  zo	  dat	  de	  discussie	  zich	  

uitsluitend	  afspeelde	  in	  de	  vakbladen	  via	  geselecteerde	  artikelen	  en	  op	  de	  symposia	  via	  

genodigde	  sprekers,	  door	  internet	  zal	  het	  debat	  zich	  losmaken	  van	  de	  hiërarchie	  en	  de	  

gevestigde	  orde.	  Omdat	  deze	  ontwikkelingen	  simpelweg	  onstuitbaar	  zijn	  zullen	  

uiteindelijk	  alle	  ontwerpers	  mee	  doen.	  De	  goede	  uitkomst	  is	  dat	  ook	  Rem	  Koolhaas	  

gevraagd	  zal	  worden	  voor	  een	  catalogus	  	  woning.	  Het	  schrikbeeld	  van	  ‘de	  heerschappij	  

van	  de	  platte	  smaak’	  wordt	  nooit	  werkelijkheid.	  	  

	  


