
Land met een plan

Pleidooi en oproep om van 
Nederland een land met een 
plan te maken.                                 
                                               
Géén blauwdruk voor 
het land, maar een breed 
gedragen programma waarin 
de kennisinstituten, publieke 
organisaties, overheden en 
ontwerpend Nederland hun 
krachten bundelen.                                  
                                                  
Met deze kennis en 
kunde is het mogelijk 
om voor Nederland 
één integraal ruimtelijk 
handelingsperspectief te 
maken waarin  de grote 
transities, natuur, wonen, 
energie, landbouw en 
mobiliteit aan worden gepakt. 
De noodzaak is om ver vooruit 
te kijken, waarbij dit lange 
termijnperspectief wordt 
verbonden aan korte termijn 
handelen. 

Voorbeeld verbeelding Groen-Blauwe hart
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Seminar Land met een plan
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BACKCASTING
De komende eeuw brengt een groot aantal onderling verweven vraagstukken met zich mee die grote 
gevolgen hebben voor het toekomstig landschap van Nederland. Vele daarvan vragen om moeilijke 
beslissingen en aanzienlijke ingrepen. Terugkijkend in de tijd zien we dat interventies, vanaf het begin tot 
aan de uitvoering, vaak vele decennia hebben geduurd. Deze projecten werden vaak voorafgegaan door 
rampen die de politieke wil om in te grijpen boden. Met dit in het achterhoofd vestigt het onderstaande 
schema de aandacht op de komende decennia als een kritieke periode die bepalend zal zijn voor de 
langetermijnperspectieven van Nederland.                                                                                

                                         

Hoewel er al honderden jaren voor Lely gesproken werd over 
de inpoldering van de Zuiderzee, was Cornelis Lely de eerste 
die een technisch uitvoerbaar plan presenteerde, dat een 
oplossing bood voor problemen zoals de afwatering van de 
IJssel.  


