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STELLINGEN
1.Huygens'Scheepspraet, ten overlyden van Prins Maurits (1625),
weerspiegelt de invloed vanhet wereldbeeld van de Hollandse
burgerijopdestaatszakenvande 'republiek'der zevenprovinciefin.
2.Dehoogbouw/laagbouw-discussie indezestiger jarenheeftniet
geleid tot eenvernieuwing vande stedelijke architectuur.
3.Met het oog op een consistente beleidsvoerir.g ten aanzien van
hetmilieu,verdienthetaanbeveling dezorgvoordekwaliteit
van natuur en landschaponder tebrengenbijhet ministerie
vanvolkshuisvesting, ruimtelijkeordening en milieubeleid.
4.De overgang van een disciplinaire naar een interdisciplinaire
denk-enwerkhoudingwordtveelalbelemmerd door vrees voor
identiteitsverlies.
5.Deeltijdarbeid alsmiddelvooreenbeterewerkverdelingbevordert eenverderebureaucratisering vande directe werksfeer.
6.Eeneventuele invulling vandetweedefase beroepsopleiding
met PAO-cursussen is niet bevorderlijk voor de wetenschappelijkekwaliteit vanhet universitaire onderwijs.
7.Vanuiteenhandelingstheoretisch gezichtspunt moethetverschijnsel planning worden begrepen alshet spanningsveld tussen verbeelding en analyse.
(dit proefschrift).
8.Deinterpretatie vanplanningalsdoel-middelen-rationalisatie
heeftertoegeleid,datdecreatieve dimensie vanhet planningsbegrip ernstig aan betekenis heeft ingeboet.
(ditproefschrift).

9. 'Deruimtelijkeordening zalmoeten zorgenvoor signalering en
erkenning vandeproblemenop alle niveaus vande samenleving
door middel van onderzoek en prikkelende studies naar oplossingen' (P.Winsemius, minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, in een voordracht voor deBNS
op 14maart 1985teAmsterdam).
10.Het signaleren enerkennenvandeproblemen rond deruimtelijkeordening op alle niveaus van de samenleving door middel
van onderzoek en prikkelende studies naar oplossingen, vraagt
om eenanalysekader eneenplanningsbenadering zoalsdiein
dit proefschrift met de concepten vanhet RS-systeem enplanning alsdoel- enrichtingzoeken werdenontwikkeld.
11.Deuitdrukking 'watniet weet, wat nietdeert'berust zowelop
zelfkennis als op strategisch inzicht.
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1.INLEIDING
Dit boekje bevat een samenvattend overzicht als bedoeld in artikel 3 sub b van het promotiereglement van de Landbouwhogeschool
van 11oktober 1982.Hetrepresenteert alszodanig een drietal
publikaties van deauteur, waarvan de gezamenlijke inhoud een
proefschrift vormt.Het betrefthier:
1.HANDELEN, HANDELINGSCONTEXT EN PLANNING; een theoretischsociologische verkenning. (Pudoc,Wageningen, 1985.
2. PLANNING ALS ZOEKINSTRUMENT; ruimtelijke planning als instrument bijhet richtingzoeken, (VUGA, 's-Gravenhage, 1984).
3.ONZELEEFRUIMTEALSUITDAGING; ontwerpenalszoekinstrumentop
de speurtocht naar inhoud enbetekenis van de gebouwde omgeving. (Kreits, Rotterdam, 1984).
Hoewel er voor elk van deze publikaties een eigen aanleiding
bestond,diemededeaccentenervanbepaalde,zijnzealledrie
gesitueerd opeenonderzoekveld datzijnkarakter ontleent aande
vraag naar de grondslagen van de taak en functie van planning
binnen de modern maatschappelijke organisatie.Het geheel kan
derhalve worden opgevat alshet verslag van een onderzoek,waarvoor als omvattende titel werd gekozen: Planning als leerproces;
een grondslagenonderzoek. In wat volgt wordt eerst de probleemstelling vanditonderzoek toegelicht,vervolgenseeninhoudsoverzicht van de genoemde publikaties gepresenteerd en tenslotte
eenkorte samenvattingvanhetgeheelgegeven.

2.PROBLEEHSTELLING
De vraag naar degrondslagen van de taak en functie van planning
binnen de modern maatschappelijke organisatie raakt nauw aan de
complexe aard van de maatschappelijke organisatie zelf. Bijeen
poging tot debeantwoording ervan werd ikdan ook geconfronteerd
met een zeer breed probleemveld. Daaromheb ikmij inhetonderhavige onderzoek beperkt tot eenpaar hoofdlijnen. De keus daarvoor is voor een belangrijk deel bepaald door mijn persoonlijke
belangstelling voorhetverschijnsel planning,zoalsdieinde
loopvandetijd werdgevormd.Mijn eigen motivatie speeltdus
eenbelangrijke rol; niet alleenbijdeafbakening vanhetonderzoekveld, maar ook ten aanzien van de probleemstelling en de
gevolgde werkwijze.
Debasis van mijn professionele profilering ligt in de sfeer van
hetruimtelijkontwerpen.Ikhebhetplannen makenalsambacht
geleerd en indeperiode 1956-1971 praktischbeoefend. Indeze
periode wasderechtvaardiging van planning alshet ware met die
aktiviteit zelf gegeven. Planning leek een welhaast vanzelfsprekenderemedievoorelkprobleem, ongeacht watdaar ookdeoorzaak
van mocht zijn.Dat gold met name voorhet ruimtelijk ontwerpen.
Joedicke (1969)constateert metbetrekking totde zestiger jaren:
'DieAntwort auf sichverSndernde Problemstellungenbestand inmer
ineinemEntwurf (endatniet zelden indevorm vaneenreproduktie).Indezestiger jarenwaserveel,zeerveelwerk aande
winkel enweinig tijd om na tedenken. De wederkerige aanpassing
vanruimteensamenlevingkreeg indezeperiodeoverwegendgestalte door een op technische leest geschoeide uitvoering van
daaraan veelal reedsaangepaste maatschappelijkeprogramma's.
Medeonder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen indie
periode werd mijnbelangstelling gewekt voorhet legitimatieaspect vande vigerende planningspraktijk. Dit leidde tot het
besluit om mij, terzijde van deze praktijk, nader te oridnteren
op de positie van planning binnen de maatschappelijke organisatie.Indezepositiekanplanningwordenopgevatalsvoorbereiding vanbeleid,waarmee wordt beoogd deze organisatie testuren.
Vanuit dit gezichtspunt heb ik mij onderstaande vragen gesteld,
diemet elkaar deprobleemstelling vanhet onderzoek presenteren.

i Wat zijndegrondkenmerken vanhethandelen inruime zin?
ii Wat zijn degrondkenmerken van deraaatschappelijkeorganisatie enhoeverhouden deze zichtotdie vanhethandelen?
iiiHoewordtdemaatschappelijkeorganisatiegestuurd?
iv Welkeproblemendoen zichdaarbijvoor?
v Wat kan er met het oog op deze problemen over de taak en
functievanplanning inruimezinwordengezegd?
vi Watbetekentditvooreenruimtelijkeplanning?
viiWatbetekentditvoorhetruimtelijk ontwerpen?

3.DEDELENENHUNSAMENHANG
Het ligt uiteraard voor dehand ombijhetzoekennaarantwoorden
opdezevragenvandegegeven volgorde uittegaan.Watde exploratieve kant vanhet onderzoek betreft isdit ook min of meer
gebeurd,maardevolgordevanrapportage wijktdaar belangrijk
vanaf. Publikatie 1 betreft globaal de vragen i t/m v, maar
verscheenhetlaatst.Publikatie2,dieinhoofdzaak betrekking
heeft op vraag vi verscheen het eerst enpublikatie 3, waarin
vraag vii min of meer centraal staat, was naar tijdsvolgorde
bezien de tweede.Dezediscontinufteit inderapportage vond zijn
oorzaakindeomstandigheiddatermetbetrekkingtot2en3door
debetreffende uitgevers om publikatie ineenbepaaldereekswerd
verzocht.
Hoeweldezegangvanzakenertoegeleidheeftdaterhierendaar
overlappingen plaatsvonden beogen de drie publikaties niettemin
een samenhangende behandeling tezijnvanhetmethetonder it/m
viigegevenvraagstuk.Deinhoudvanelkepublikatieblijkt uit
onderstaand overzicht.
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4. SAMENVATTING
Planning als leerproces; een grondslagenonderzoek, is de samenvattendeaanduidingvan eendrietal publikaties vandeauteur met
betrekking tot de vraag naar degrondslagen van de taak en funktie van planning binnen de modern maatschappelijke organisatie.
Hetbetrefthier:
1. HANDELEN, HANDELINGSCONTEXT EN PLANNING; een theoretischsociologische verkenning vanhet handelen en zijn maatschappelijke context, en de betekenis daarvan voor planning in
ruime zin. (Wageningen, 1985).
2. PLANNINGALSZOEKINSTRUMENT; ruimtelijkeplanningalsinstrument bijhet richtingzoeken. ("s-Gravenhage, 1984).
3. ONZE LEEFRUIMTE ALS UITDAGING; ontwerpen als zoekinstrument
opde speurtocht naar inhoud en betekenis van de gebouwde
omgeving. (Rotterdam, 1984).
In 'Handelen,handelingscontext enplanning'wordt allereerst het
handelingsbegrip geanalyseerd. Dat gebeurt aan de hand van de
handelingstheorieSn van onder andere Alfred Schutz enJtlrgen
Habermas.Hetresultaat hiervan leidttot eenvoorstelling van
hethandelingsproces,waarin ookdepositie vanplanning enleren
kan worden aangegeven.Vervolgens wordt,nedeindelijnvandeze
verkenning, een voorstelling ontwikkeld van de modern maatschappelijkeorganisatie,desturingdaarvanendepositievanplanning daarin. Tenslotte wordt een probleemanalyse uitgevoerd,
zowelmetbetrekking tothet functioneren vandemaatschappelijke
organisatie als geheel als ten aanzien van de daarmee verbonden
stuurproblemen en de problematische aspecten van planning in
ruime zin.
'Planning als zoekinstrument'iseen toespitsing vandezeanalysesophetspecifieketerreinvanderuimtelijkeplanning.In
'Onze leefruimte als uitdaging'wordt debetekenis daarvan tevens
verbonden methetruimtelijk ontwerpen inde sfeer van dearchitectuur ende stedebouw.
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Dekern van wat er uit de analyseskan wordengeleerd is,dater
zowel met betrekking tot de maatschappelijke als de ruimtelijke
organisatie van de moderne samenleving behoefte bestaat aan een
bewustzoekennaareenzinvolleontwikkelingsrichting enderhalve
aan een creatieve aanpak van problemen die er voor beide teover
zijn. Daarin wordt een aanleiding gevonden om aansluiting te
zoekenbijde specifiekekenmerkenvanontwerpprocessen enderol
van het leren daarin. Dit mede, omdat uit de analyse van het
handelingsproces werd geconstateerd dat het handelen in algemene
zin reeds kenmerken van een leerproces vertoont en deze derhalve
ook voor sociale of maatschappelijke ontwerp-en leerprocessen
alseenmethodischprincipe kunnenworden gehanteerd.
Ineen coflperatievan maatschappelijk enruimtelijk ontwerpen
enerzijds en van vormgeving en wetenschap anderzijds, lijkt een
belangrijke mogelijkheidvoorhandenom depolitiekediscussiemet
betrekking tot de huidige maatschappelijke problemen te voeden.
Endaarmee tevens eenperspectief voorhetopgangbrengen van
maatschappelijke leerprocessen.
Tegen de achtergrond van deze verkenningen wordt de opvatting
ontwikkeld dat de taak en funktie van planning binnen de modern
maatschappelijke organisatie vooral inhoud dient te worden gegeven als het ontwerpend zoeken naar alternatieve richtingen voor
verdere ontwikkeling. In het verlengde hiervan wordt gepleit om
debetekenisdieeenopdezewijzeinhoudgegevenplanning voor
maatschappelijke leerprocessen heeft, een belangrijke rol toe te
kennenbijde inrichting van een nieuwe planningspraktijk.
Voor eendergelijke praktijk worden een aantal ideaaltypische
randvoorwaardenopgesteld, aandehand waarvandemogelijkebetekenis van recente ontwikkelingen met betrekking tothet planningsdenken wordt ingeschat.Een conclusie daaruit is,dat er
zich indeBeleidsgerichteToekomstverkenningen vande Wetenschappelijke Raad voorhetRegeringsbeleid eencontour vaneen
nieuw en perspectiefvol planningsdenken aftekent.Verder wordt
tegen de achtergrond van de bepleite rol als zoekinstrument van
planning inruime zineenmogelijkepositievande ruimtelijke
planning daarin toegelicht, een aantal praktische aspecten daarvan besproken eneenwerkveld ervoor afgebakend.
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Tenslottewordttoegelicht,datdeconcretisering vandebepleite
planningspraktijk op vele puntennog om nader onderzoek en training vraagt endatdeverwerving van een eigen 'werkruimte'eveneensnadereverkenning enwellicht zelfsexperimenterenvergt.
Niettemin wordt aanleiding gevonden tebenadrukkenom met een
systematische invoering van deze praktijk niet (te lang) te
wachten.De stapdiedeWRRopditpuntheeft gedaan verdienthet
omalsvoorbeeld tewordengenomen, envoortgezet teworden inde
richting vantoepassingsgerichte activiteit tenbehoevevanpolitiek, planning enbeleid.
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5.SUMMARY
"Planning as a learning process: a study of fundamentals" isthe
overall titleofthreepublications bytheauthor, which area
response tothedemand forclarification of theprinciplesunderlyingthe task and function of planning within contempary social
organization. The publications are:
1. ACTION, ITSCONTEXT,AND PLANNING: atheoretical sociological
exploration. (Wageningen, 1985).
2. PLANNINGASAN INVESTIGATIVE TOOL:physical planning asan
instrument for reconnaissance. (TheHague, 1984).
3. OURENVIRONMENTASACHALLENGE:designing asan investigative
tool inthe search for an understanding ofthe content and
meaning of the built-up environment.(Rotterdam, 1984).
The first ofthesepublications starts withananalysisofthe
concept of "action".This isdone with reference to the theories
of authors such as Alfred Schutz and Jurgen Habermas. In the
resulting picture of the process of action, the positions of
planning and learning canalsobepinpointed.Continuing along
thispath,aparadigm ofcontemporary socialorganization, its
manipulation, and thepositionofplanning therein, isdeveloped.
Finally,theproblems surrounding the functioning of socialorganization as awhole as well as theassociated problems of its
manipulation, and the problematic aspects of planning in the
broad sense, are analysed.
The second publication focuses these analyses on the specific
field ofphysical planning. Inthethird publication, the meaning
of these analyses is linked with spatial design inthedomain of
architecture and town planning.
Thequintessence ofwhat canbe learned from theseanalyses is
that in terms of the social and the physical organization of
modern society there isaneed tomakeaconscious search fora
meaningful direction ofdevelopment and,consequently,toadopta
creative approach to the many problems involved. This provides a
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motive toseekalink with thespecific characteristics ofthe
designprocessesandtherolelearningplaysinthese- allthe
more because the analysis oftheaction process revealed that
"action" in the general sense already shows the characteristics
of a learning process and that these characteristics can therefore be incorporated in the methodology of processes for social
design and learning.
Co-operation between social and physical design on the one hand,
and form-giving and science on the other, seems to offer an
important possibility:that of fostering political discussion
about current social problems - and thereby the prospect of
initiating processes of social learning.
Against thebackground of these explorations, a notion of the
task and function of planning within contemporary society is
developed:namely,thatitisthesearch foralternativedirections for further development bymaking designs.The corollary of
this is that the significance that planning has for the learning
processes of society must play an important role when new planning practice is formulated. A number of ideal-typical defining
criteria are suggested for such aprocedure;theseareused to
assess the significance of recent developments in the philosophy
of planning.This leads to the conclusion that inthe "Policyorientated Survey of the Future" prepared by the Netherlands
Scientific Council for Government Policy anew and promising
planning philosophy is delineated. Further, the potential place
ofphysical planning iselucidated, against thebackground ofits
advocated role as an investigative tool for planning in the
broader sense.Somepractical aspectsofthisarediscussed anda
field of operations is defined.
Finally, itisexplained that inordertogiveconcrete form to
theplanningpracticeadvocated, further research and training
are needed atseveral points,andthat furtherorientation and
probably even experimentation is needed before the working area
can bedelimited. Nonetheless,arguments areput forward stressingthatthe systematic introduction ofthisprocedure should not
bepostponed indefinitely.The stepinthisdirection takenby
the Scientific Council for Government Policy should serve as an
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example, and this path towards an application-oriented activity
forpolitics,planning andpolicy should be followed.
6.PERSOONLIJKEINFORMATIE
FerKleefmann (1932)studeerdebouwkundeaandeHogere Technische
SchoolteRotterdam, architectuur enstedebouwkunde aandeAcademies voor Bouwkunst te Rotterdam enAmsterdam, en sociologie en
planologieaandeLandbouwhogeschoolteWageningen.Hijwas ruim
15jaarwerkzaam opeenarchitectenbureau teRotterdam.Na een
parttimedocentschapaandeTechnischeHogeschool teEindhoven
tradhijin 1971 indienstbijdeLandbouwhogeschool, waaraanhij
sinds 1981alshoogleraar inde planologie verbondenis.
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