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Willens en wetens
Planningenwetenschap tussen wens enwerkelijkheid

Damesenheren,
Willensenwetens heb ikdetaak vanhoogleraar indelandgebruiksplanning inWageningen op mij genomen.Of dat
voor deuniversiteit enmijzelf eenjuiste keuze isgeweest,
moet nog blijken.Hoedat ook zij,de beslissing is genomen
na rijp beraad.Velezaken zijn de revugepasseerd.Denktu
maar aan:de de extra reistijd,deuitdagingvaneencombinatievaneenbaanaande universiteit eneenfunctie binnen
eenonderzoeksinstelling, de extra kosten vaneen piedà
terre, deafstemming met dewerktijdenvanmijnvrouw,de
verdelingvandezorgtaak voor onze zoon en last but not
least, devervullingvanhet leiderschapvande E2junioren
vandevoetbalclub Door Combinatie Groot. Dewijzewaarop
deze beslissingtot stand is gekomen,biedt eenvoorbeeld
van planning.Planning is besluitvorming. Kiezenwordt planning indien eenbeslissingwordt genomen naafweging in
een breder verband.InBelgië heeft mendaar eenmooie
uitdrukkingvoor: iktrek mijn plan.Indit afwegingsproces
heeft de spanningtussen mijnwensenambitie,enerzijds,
endewerkelijkheid vanmijnverantwoordelijkheid alsechtgenoot envader, anderzijds, een rolvan betekenis
gespeeld. Zonder de instemmingvanmijnvrouw enzoon
had ikdezefunctie niet kunnen aanvaarden.Planningis
' balanceerkunst tussen wens enwerkelijkheid. Draagvlak is
daarbij eennoodzakelijke voorwaarde. "Planners,above all
others,cannot afford to be called dreamers or ivory tower
types.Toputout proposalsthat clearly have little chance of
acceptance andaccomplishment inevitably reducesthe
planner's always limited supply of public confidence and
makes acceptance of subsequent proposals less likely,
regardless of their merit," aldus N.Beekman1.
Mijnleeropdracht behelst de landgebruiksplanning. Het
eerste gedeelte verwijst naar het onderwijs inenonderzoek
vangebruik, bestemmingeninrichtingvandegroeneruimte.
Hettweede deel heeft betrekking op deorganisatievan
besluitvormingsprocessen. Beide elementen zijntwee

kantenvandezelfde medaille. Indeze rede neemt de
beleids-en besluitvormingscomponent eencentrale plaats
in. Dewetenschappelijke discipline vande landgebruiksplanning beweegt zich binnen hetgebiedwaar deomgevingswetenschap overgaat inde beleidswetenschap.De
term "landgebruiksplanning"verdient geentaalkundige
schoonheidsprijs. Deoorsprong vandit anglicisme moet
worden gezocht inhet universitaire onderhandelingsproces
rondfusies en reorganisaties. Ik spreek liever over de
Wageningse bijdrage aandewetenschap vande ruimtelijke
planning2.
Indeze redewil ik enkele padenverkennen dievande
zompigegrondvandeplanologische praktijk inhetgebergte
vandewetenschap omhoogvoeren.Tijdens dieverkenning
wil ik uenkelevergezichten laten zien over het grensgebied
tussenwens enwerkelijkheid.Indat landtussen "denken"en
"doen" beweegt de planner zich met zijn hoofd bovende
wolken enzijnvoeten stevig op degrond.Omde indruk
wegte nemendat planologen alleenvooruit kijken engeen
oog hebbenvoor hetverleden,zal ik beginnen meteen
voorbeeld van planning uit hetverleden. Hetwerpt lichtop
de grenzen aan de maakbaarheid vande samenlevingwaar
planologen inalletijden tegen aanlopen.Historia docet. Dit
biedt eenaanleidingtot een bespiegeling over ideaaltypen
van planning.Die kunnen eenrol kunnen spelen bij deduidingvanplanning inde praktijk. Degrondvormen vanplanning bieden eenaanknopingspunt voor procesarchitectuur,
hetontwerpen vaneenaanpak op maat.
Kenmerkend voor elkevorm van beleidsvorming en planning
isde eis omweloverwogen tewerk te gaan.Indeaanpak
van planning kanhet rationaliteitsbeginsel, mits toegepast
op eenrealistische en praktischewijze, nietworden gemist.
Aanhet eindzullen enkele prioriteiten voor het onderwijs en
onderzoek inde landgebruiksplanning worden aangestipt.
Dezeaanbevelingenworden geplaatst binnen het raamwerk
van het delta-programma voor hetonderzoek vande groene
ruimte. Ditdelta-programma vormt de parapluwaar de

speerpunten vanhetWageningse onderzoek vande groene
ruimte vanuit alfa,beta engamma perspectief zijn ondergebracht. DeGriekse letter "A" geeft uitdrukking aanhet
streven vandeWageningse School binnen hetomgevingsonderzoek om de grenzenvande mono-disciplinesen
beleidssectoren te overschrijden.3 Dat de letter A ook
associaties oproept met de mondingvangrote rivierenen
met dedelta-vleugel,het speeltje vanhoogvliegers inde
bergen, is mooimeegenomen.
De geschiedenis van het "wandelende" dorp
HetvissersdorpTerheydewerdtussen 1550 en 1800
getroffen door kustafslag en zandverstuivingen.Als gevolg
daarvan is de bebouwde kom inde loopvantwee eeuwen
stukje bij beetje twee kilometer landinwaarts verplaatst. Dat
ging als volgt inzijnwerk.4
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1. Opname vande schadevande stormvloedvan27 en 28
december 1660 inhet dorp Terheyde. Kaart getekend door
de landmeter Pieter Florisz.Vander Salm.

Bijelke stormvloedwerdde duinvoet aangetast door de
zee.Daarbijontstond eenstijlrand,zoalsdie opvele plaatsenlangs de kust nogsteeds te zien is naeenflinke herfststorm.Aangezien de Heidsevissers dicht bijhet strand op
deduinenwildenwonen,hadditproces rampzaligegevolgen
voor de bewoners vande huizen die hetdichtst bijdezee
warengelegen.Naelke storm stortten er gebouwen geheel
of gedeeltelijk vande duinen af inde branding.Debalken
vanhet houten raamwerk vande gebouwen spoelden inde
uren nade storm meestal weer aanop het strand.Daar
werden de bouwmaterialen weer verzameld door deeigenarenvandeverwoeste gebouwen,geholpen door burenen
vrienden. Hout enstenenwerden op karren geladenen
vervoerd naar een plek aanhet landinwaarts gelegen einde
vanhet dorp.Terheyde heeft gedurende enkele eeuwenin
grote trekken dezelfde structuur behouden:twee (soms
drie) parallelwegen, deVoorstraat (hoofdweg) ende
Achterstraat. AandeVoorstraat woonden voornamelijk
schippers, herbergiers enambachtslieden; aande
Achterstraat woonden schippersknechten enarmelieden.
Indemaanden naeen storm werden er, natoestemming
vande grondeigenaar enhethoogheemraadschap Delfland
alsverantwoordelijke instantie voor de kustverdediging,
nieuwe erven afgepaald en bouwrijp gemaakt. Voor deherbouw vanhuizen enherstelvandezanddijk tussen het dorp
ende zeewerdfinanciële steun gevraagd aanhet locale
bestuur, de centrale overheid enhet hoogheemraadschap.
Zoging hetbijna driehonderdjaar, behalve natwee rampzalige stormvloeden in 1660 en 1663. In 1660 deedzicheen
stormvloedvoor die bijna de helft van hetdorp, inclusief
enkele openbare gebouwen,verwoestte. Hethoogheemraadschap wilde indedaaropvolgende periode inéénklap
eeneind makenaande problemen vandedorpsgemeenschap- enaande stroom van klachten enverzoeken tot
financiële steunvandegedupeerden.Daarbij speelde ook
een rol het planvandedorpelingen om eennieuwe kerk,
eendomineeswoning eneenbejaardentehuis te bouwen.

Delflandstuurde eenlandmeter naar hetdorp omdetoestandvóór en nade stormvloed inkaartte brengen.Hij
kreegtevens opdracht een plante ontwikkelen voor de
wederopbouw vanhet dorp. Het resultaatwas eenvoorstel,
in 1663, om het gehele dorp landinwaarts, op eenveilige
afstand vande zee,opnieuw opte bouwen.
™f
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2. Kaartvandegeplande dorpskern vanTerheyde uit mei
1663. Getekend door de landmeter vanhethoogheemraadschap Delfland,Pieter Florisz.vander Salm. Deonttwerpschetsen zijn geprojecteerd over de bestaande situatie in
1660.
Aandit nieuwbouwplan lageenstedenbouwkundige visieten
grondslag.Wathetmeeste opvalt aandit planvanaanleg is
de plattegrond. Daarin is een breuk geforceerd met detraditie vanwederopbouw langs parallelstraten.Het nieuwe dorp
is geprojecteerd rond eenvierkant pleintje, naar het model
van andere geplande dorpen uitdietijd. Aandat kerkplein
zijn denieuwe erven geprojecteerd vande schippers enherbergiers. Degrondeigenaar voelde blijkbaar welvoor de

realisatie vandit rationele planwant de kerkwerd inderdaad
aaneenvierkant pleintje gebouwd.
Debewoners vanhet dorp hadden echter andereopvattingen. Deverwoeste woningen werden gewoontegetrouw
langs deVoorstraat endeAchterstraat herbouwd.Dekerk
stond gedurende enkele decennia buiten dedorpskern totdat hijwerd "ingehaald" door het "wandelende"dorp.

3. KaartvanTerheyde rond 1710. Detailvande kaartvan
het hoogheemraadschap vanDelflandvan Nie. enSam.
Kruikiusuit 1711. Schaalvanhet origineel 1 : 10.000.Op
de kaart is de excentrische liggingvande kerk enhetkerkpleinte zien.

Degangvanzaken kanalsvolgtworden geduid.Deburen
vanTerheyde zagener geen heil inom dewoningen die
intactwaren gebleven,af te breken.Zewaren niet gecharmeerdvande "rationalisatie"vandedorpsplattegrond.De
bestaande plattegrond met de parallelwegen was namelijk
functioneel.Allereerst was hijflexibel. Deverplaatsingvan
bedreigde gebouwen naar deachterkant vanhetdorp tastte
de basisstructuur vanhetdorp niet aan.Dedorpskernwas
op korte afstandvan het strand gelegen.Ditwasvan
levensbelangvoor de dorpseconomie. Vissers trokken hun
schuiten namelijk op het strand,of ingevalvaneendreigende storm,inuitgegraven laagten indeduinvoet. Hetuitvarengebeurde bij hoogwater, zoweloverdag als 'snachts.
Aangezien er geendorpsverlichting was, moesten devissers zich inhetdonker met lantaarns naar het strandbewegen. Dekwaliteit vande zandwegwasvandien aard dat het
onverstandig was om inhet donker lange afstanden afte
leggen. Dewegwas bezaaid met kuilen envisafval.De
opgang naar het strand over de kunstmatig opgehoogde
eerste duinenrij liep schuin.Ditwas de manier omeen
strandpassagete makenvoor karren envoetgangers met
zwarevismandenop hun rug.De landmeter enzijn
opdrachtgevers zullenhetverzet tegen hunwederopbouwplanongetwijfeld hebben uitgelegd als eengemiste kans,
een uitingvan behoudzucht vandomme vissers.
Degangvanzaken inTerheyde kandienen als illustratievan
een klassiek dilemma inde ruimtelijke planning:hoe omte
gaan met de spanningtussen wens en maatschappelijke
werkelijkheid? Onder welkevoorwaarden kaner opeen
effectieve wijze worden ingegrepen door ruimtelijke planners
inde ruimtelijke configuratie vanmaatschappelijke verschijnselen. Ditvoorbeeld leert dat de beschikking over geld,
kennisvandefysieke omgeving,vergunningen entechnische
know-hownoggeengarantie vormen voor succes.De
ontbrekende schakel is draagvlak binnen de gemeenschap.

Technische planning en interactieve planning
Metdezecasuswilikuwaandachtvragenvoor enkele
praktische entheoretische zaken die behorentot de kern
vandewetenschap vande ruimtelijke planning. Devragen
tenaanzienvanhetgebruikvankennis,de inzetvanfinanciële
enjuridische instrumenten enhet scheppen van draagvlak
bieden goede aanknopingspunten voor wetenschappelijke
reflectie enhandvaten voor eensuccesvolle aanpakvan
planning inde praktijk.
Deaanpak vande landmeter-planner inTerheyde kan
worden geduidals eenvoorbeeld vantechnische planning.5
Technische planning speelt tot op hedeneen belangrijke rol
inde Nederlandse ruimtelijke ordening endelandinrichting.
Voor sommige praktiserende planners is het de enige vorm
van planningdie werkt. Opdit moment gaat debelangstellingvandevoorhoede vanpraktiserende planologenen
wetenschappers uit naar detegenpool,de interactieve planning. Mijns inziens is eenvande belangrijkste opgavenvoor
de planningwetenschap vandit moment om mogelijkheden
en beperkingen van beide grondvormen zichtbaar te
maken, alnaar gelang de concrete omstandigheden waarin
zeworden beproefd.Dezevorm vanbespiegelend onderzoek naar de aanpak inde praktijk heet"methodologische
reflectie'.
Inmijn proefschrift uit 1989 heb ik betoogd dat de beide
grondvormen kunnenworden voorgesteld alstegenpolen op
eenglijdende schaal.Indewerkelijkheid zalde aanpakvan
planning eenmengvorm opleveren.Dit doet niets af aande
waarde als instrument voor beschrijving enanalyse.Eenideaaltype helpt om de logica, de realiteitswaarde endehoudbaarheidvandevooronderstellingen achter planning zichtbaarte maken enter discussie te stellen.6
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Technisch georiënteerde planners beschouwen de overheid
als het sturingscentrum van de samenleving.Opinteractie
gespitste beroepsgenoten benadrukken daarentegen het
pluriforme karakter vande samenleving envandeoverheid.
Laatstgenoemden zien de permanente noodzaak omte
onderhandelen.Technische planners hebbende maakbaar-

heidvande samenleving hoog inhetvaandel.De staat moet
indezevisie als souvereine macht enhoeder van hetalgemeen belang haarverantwoordelijkheid nemen.Deinteractieve stroming benadrukt de noodzaak voor de staat om
zichte onthouden vanhet plegenvan inbreuken opde
rechten vandeonderdanen.Hetwerk vandeskundigen isin
detechnische visie: het zoekenvandejuiste middelenvoor
de realisatie van politieke doelstellingen. Politiek, enerzijds,
enwetenschap entechniek, anderzijds, zijn inde optiekvan
devolbloed-technische planner gescheidenwerelden.
Inde interactieve visie scharen alle betrokken partijen;
politici, deskundigen,belanghebbenden en betrokken
burgers; zichom detafel. Politici hebbenvanuit deze optiek
nietals enigen hetwoord.Zehebben ook niet altijdhet
laatste woord bij het bepalenvandedoelen.
Bijhet zoeken naar middelenwordt het advies vandeskundigen meegewogen. Het geeft niet noodzakelijk de doorslag. Daaraan ligt de opvattingten grondslagdatwetenschap nietvolledigwaardenvrij kanzijn.
Indetechnische voorstellingvan zaken is planningeen
proces datverschillende fasen doorloopt ineen vaste
chronologische volgorde.Dat is: 1.hetverkennenvan
problemen,2. hetformuleren enkwantificeren vandoelstellingen encriteria, 3. het zoeken naartechnische enfinanciëlemiddelen,4. hetopstellenvan alternatieven, 5. de keuze
vanhet beste alternatief, 6. het uitwerken vandatalternatief ineen plan, 7. realisatie, en8. metingvan effecten en
zonodig het doorvoerenvan correcties.
Inde interactieve visie is sprake vanplanningalseen
cyclisch zoek-enleerproces. Dehamvraag is niet of een
plan integraal wordt gerealiseerd, maar, of de opvattingen
waarover overeenstemming is bereikt, bruikbaar worden
geacht door betrokkenen op het moment dat er actie moet
wordenondernomen.
Indeze voorstelling vanzakenover de grondvormen van
planning zit de aanname ingebakken dat aanhangersvan
centrale sturing zich logischerwijs aangetrokken voelentot
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het klassieke positivisme indewetenschap. Met positivisme
wordt hier allereerst bedoeld:detoepassing vanhet natuurwetenschappelijke modelvanwetenschapsbeoefening inhet
domeinvande menswetenschappen. Indetweede plaats
verwijst dezeterm naar het streven om wetenschap en
techniek eencentrale plaats toe te kennen bijdevoorbereidingvan politieke beslissingen.Technische planning is het
product vandeVerlichting,hetdoorbrekenvandeovertuiging dat de mens zich, gebruik makendvande menselijke
Rede, kanontdoen vande kluisters vanreligie ennatuur.
Interactieve planning is eenuitvloeiselvandetwijfel aande
'zegeningen'vande natuurwetenschap, modernetechnologie ende-ismen (vooral het socialisme enhet marktliberalisme)die hunwortels hebben indeVerlichting.Het is ookeen
antwoord op de groeiende pluriformiteit indesamenleving.
Devraagwie er gelijk heeft inhetmaatschappelijk debat
kanniet meer worden opgelost met eenverwijzing naar 'de
wetenschap".
Ideaaltypenzijngeentheorieën inde natuurwetenschappelijke
betekenis: dus geen samenhangend complex vantoetsbare
hypothesen.Eenideaaltype iswel: eensterkvereenvoudigde
beschrijving vancomplexe verschijnselen die indewerkelijkheid kunnenworden waargenomen.Het doet dienst alseen
hulpmiddel bijdeordeningvandieverschijnselen.In tegenstellingtot een"echte"wetenschappelijke theorie kaneen
ideaaltype nietworden gefalsificeerd.Welkaner kritiek
worden geleverd op devoorstelling vanzaken binnenhet
ideaaltype.
Allereerst kandeherkenbaarheid aankritiek worden
onderworpen. Daarbij moet devraagworden gesteld of de
voorstelling vanzaken aansluit bij de belevingswereldvan
betrokkenen.Indetweede plaats kunnen ervragen worden
gesteld ten aanzienvande samenhangtussen de onderdelen.Tenslotte kanhet bereik vande toepassingworden
bekritiseerd. Eenideaaltype heeft per definitie op meer dan
ééngeval betrekking. Indien het aantalgevallen datwordt
gedekt, dicht tot éénnadert, isde gebruikswaarde gering.
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Indieneenideaaltypeeenzeer breedbereikwordttoegedicht,
bestaat het gevaar dat hetonderscheidend vermogen
afneemt. Erwordt te veelopéénhoopgeveegd.
Onderzoek naar de aanpakvan planning inde ruimtelijke
ordening, het milieubeleid,het integraal waterbeheer ende
landinrichting biedt eenopstap voor eenmethodologie van
omgevingsplanning. Dewisselwerking tussen een normatief
planningtheoretisch raamwerk endeeisenvaneenweerbarstige praktijk is de bronvanwijsheid voor dewetenschapvande ruimtelijke planning.Decombinatie vankennis
vande behoeften enhetdraagvlak inde samenleving,van
de kwaliteitvandefysieke omgeving,vantechnologie,van
de institutionele inbedding envandeesthetische dimensie
stelt dewetenschap voor vrijwel onoplosbare endusuitdagende opgaven.Ik meen dat een beslissingsgerichte benaderingvanplanning indeze doolhof kandienen alsrichtingwijzer naar deuitgang.7Ikwil nietverhullen dat dezebenaderingvatbaar isvoor kritiek, niet inhet minst vanwege het
jargon waarinde aanbevelingenwordenverpakt. Opdit punt
beken ik schuld en beloof ik beterschap. Dekritici dieroependat de beslissingsgerichte benaderingvan planning blijft
steken intheorie, doen er goed aan nota te nemenvande
lijfspreukvanJohanRudolfThorbecke,demeestepraktische
onder de Nederlandse juristen.Zijn motto luidt: niets iszo
praktisch als eengoede theorie.De beslissingsgerichte
benaderingvan planning kiest alsvertrekpunt deerkende
noodzaak vanhetafleggen vanverantwoording voor
(beleids)keuzen ineendemocratische samenleving.
Ruimtelijke ordening en de beslissingsgerichte
benadering van planning
Ruimtelijke ordening is eenvorm vanoverheidsinterventie in
processen binnen de samenleving en/of indefysieke omgeving. Ruimtelijke ordening is synoniem met ruimtelijk beleid.
Hoewel bedrijven enparticulieren ook beleid uitstippelen
wordt determ hier gereserveerd voor hethandelenvande
overheid, het openbaar bestuur. Dewet ende algemene
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beginselenvan behoorlijk bestuur schrijven voor dat het
openbaar bestuur beslissingen omkleedt metargumenten.
Beleid is binnenons democratisch staatsbestel gebonden
aaneenverantwoordingsplicht.8 "Deruimtelijke ordening
c a . is eenaangelegenheidvanopenbaar belang,waarover
tot inalle details publiekelijk verantwoording moetworden
afgelegdtegenover allen die zulks direct of indirectaangaat; datwil zeggentegenover degehele bevolking,omdat
het object 'voor doelmatig gebruik ingerichte ruimte',voor
nuenvoor later, eenschaars artikel is enzal blijven,onderhevigaaneen politiek distributiebeleid," aldus G.J.vanden
Berg(1981).
Ruimtelijke ordening is eenkwestie van weloverwogen
handelen.9 Dekwalificatie "weloverwogen" verwijst naar de
mogelijkheid en bereidheid omverantwoording afte leggen
op basisvaninzicht inde bedoelde enonbedoelde effecten
vaneeningreep door deoverheid.Indien kennis ontbreekt,
kanertijd engeldworden besteed aan speurwerk.
Weloverwogen beleidvraagt om planning.Planningis
besluitvorming.10 Het iswikken enwegen omte komen tot
de beste maatregel ineenconcrete situatie. Letwel:niet
alle besluitvorming is planning.Besluitvorming mag planning
wordengenoemd indienenvoorzover dekeuzevanconcrete
maatregelenvoor het heden envoor detoekomst plaats
vindt op basisvaneenafweging inbreedverband.Breedwil
hier zeggen:op basisvanargumenten die zijnontwikkeld bij
hetformuleren envergelijken vanmogelijke oplossingsrichtingen over een breedterrein aanactiviteiten. Dit houdtin
dusdat de planner treedt buiten hetterreinwaarop het
onderwerp ligtwaarover eenconcrete beslissing moet
wordengenomen.11
Hetweloverwogen treffen vanmaatregelen door de overheid impliceert eenverbandtussen kennis enhandelen.Dat
verband kanwordengelegdindienenvoorzover degevolgen
vanoplossingsrichtingen enconcrete keuzes zichtbaar
worden gemaakt. Daarbijwordt kennis over het materieel
object (bodem,water, flora,fauna,artefacten ende
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ruimtelijke configuratie vanmaatschappelijke verschijnselen)
gekoppeld aankennis over de organisatie vanhet besluitvormingsproces ende rolvanactoren.Als een beleidsmaker
verantwoording aflegtvoor een keuze dan moet hijaantonendat er "willensenwetens"wordt gehandeld. Planningis
dus eenvorm van rationalisatie, indegoede zinvanhet
woord.
Andreas Faludi,mijn leermeester, heeft de relatie tussen
kennis enhandelenuitgewerkt ineensamenhangendtheoretisch raamwerk. Hijduidt zijn denkbeelden aanalsde
beslissingsgerichte benaderingvanplanning.12Dezebenaderinggeeft algemene criteria waar verantwoorde beslissingen
aanmoeten voldoen.Eenvoorstel magalleen verantwoord
worden genoemd indienhet berust op eengedegen analyse
vaneffecten,afgezettegen bepaalde doelstellingenuiteraard.
Debesluitnemer moet duidelijk makenwat hij metdeze
wetenschap doet. Dehamvraag luidt: welk alternatief kan
men ineenconcrete situatie het beste kiezen?Debeslissingsgerichte benadering brengt hier het rationalïteitsbeginselinstelling.13
Het rationaliteitsbeginsel wordt pasvantoepassingverklaard op het moment dat voorstellen enargumenten op
eensystematische wijze moetenwordengepresenteerd.14
Dat is bijvoorbeeld hetmoment dat eenminister eennota
moet verdedigen indeTweede Kamer. Bijde presentatie
magde eisworden gesteld dat wordt aangetoond dat het
gekozen alternatief onder de gegeven omstandigheden het
beste is.Daarbij moet inzicht worden gegeven inde kosten
enbaten,de materiële en immateriële aspecten ende
effecten voor verschillende partijen die door het beleid
worden geraakt. Hetgaat dus om eenvorm vanrechtvaardiging achteraf. Desystematische presentatie vande
argumenten proencontra biedt, ook al is het de uitkomst
vaneenchaotisch proces vangedachten-enwilsvorming,
een basisvoor het politieke enmaatschappelijke debat. Het
beraad over die presentatie maakt onderdeel uitvaneen
leerproces. Inde geschriften over planninguitde
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Wageningse Schoolheet dat "joinedfactfinding*.15Zo'n
breedgedragenvoorstelling vanzaken biedt een solide legitimatiekader voor hetbeleid.
Deze kijk op rationele planningwordt op een drietal punten
bekritiseerd.Allereerst worden er vraagtekens geplaatst bij
het nutvanrationalisaties achteraf. Dit zet dedeur open
voor list enbedrog.16Eentweede bezwaar richt zichtegen
de eis die besloten ligt inhet rationaliteitsbeginsel,namelijk
datalle alternatievenenalle effecten inogenschouw worden
genomen. De kritici hamerenop de praktische onmogelijkheidvaneenalomvattende afweging.Eenderde kritiekpunt
luidt dat rationaliteit de aandacht afleidtvan
creativiteit enmachtsmiddelen.
Faludiheeft een aanzienlijk deelvanzijn wetenschappelijke
werk indeafgelopentwintigjaar besteedaanhetweerleggen
vandeze kritiek. Ikmeen dat hijdaarin met glans is
geslaagd. Binnen het bestek vandeze rede kan ik slechts
enkeletegenargumenten aanstippen.
Het antwoord op devraag naar het nutvaneen rechtvaardiging achteraf is eentegenvraag:wat is het alternatief?Er
is geen aanpak die list en bedrog kanuitbannen.
Eenalomvattende afweging isonmogelijk enonpraktisch.
Echter, het iswel praktisch om methoden entechnieken te
ontwikkelen die ons instaat stellen om het ideaalte benaderen. Denk maar aanmixed scanning,analyse vanonderling
verbonden beslissingsvelden enmultkriteria analyse.De
strategische keuzebenadering biedt indit opzicht eengoedgevulde gereedschapskist.17
Eenlaatste veelgehoord bezwaar tegen toepassingvan het
rationaliteitsbeginsel is deverwaarlozing vancreativiteit en
macht.Visievormingwordt gepresenteerdalseenalternatief.
Mijns inziens is een pleidooivoor visie heelwelte rijmen
met een rationele aanpak. Lees deverhandelingen vanWil
Zonneveldover ruimtelijke concepten endeopvattingenvan
Faludien mijzelf over nut ennoodzaak vaneenplanningdoctrine. Indienvisievorming betekent dat eenwillekeurige
voorstelling vanzaken zonder debattot de beste oplossing
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wordtverheven, komt mijdit alternatief weinigverkieslijk
voor. Ikzie meer heil inhetvoorstel vanKleefmann (1984)
om planning inte zetten als zoekinstrument.18
Indevoorstellingvanplanningdieikhierhebgepresenteerd,
iseendubbelrolweggelegd voor wetenschappelijk onderzoek:onderzoekvandeplanningenonderzoek indeplanning.
Onderzoek vande planning heeft betrekking opdeorganisatie en procedures van het besluitvormingsproces.
Onderzoek jnde planning richt zichop de materiële consequenties van keuzen.Hetgaat omtwee kantenvan dezelfde
medaille: het materieel enhetformeel object van ruimtelijke
planning,i.e. dewetenschap vande ruimtelijke planning.
Het materieel object of de eenheidvanonderzoek vande
wetenschapvande ruimtelijke planning is zeer breed.19Het
strekt zich uit over alle verschijnselen die samenhangen met
menselijk ingrijpen inruimtelijke structuren enprocessen.
Het materieel object vandewetenschap vande ruimtelijke
planningwordt gekenmerkt door eensterke verwevenheid
vanhet maatschappelijke en hetfysieke. Ditvraagt omeen
disciplinegrenzen overschrijdende benadering. De wetenschapvande ruimtelijke planningdeelt haar materieel
object met andere disciplines zoals de sociale geografie,de
cultuurtechniek, de landschapsarchitectuur, de ecologie,de
bestuurskunde, de stedenbouwkunde ende ruimtelijke economie. Hetonderscheid zit hem inhetformeel object, de
manier vankijken naar dewerkelijkheid.
Indeveelzijdigheid vande ruimtelijke planning schuilt haar
kracht en haar zwakte.ManuelCastells merkt terecht op:
"Planningmovesfreely across borders to think, designand
act. But inorder notto losethe direction,it needs apurpose." Dewetenschapvande ruimtelijke planning heeftdus
eenanker, een specifieke vraagstelling nodigopdatde
disciplinenietopdrift raakt.20Mijnsinzienskanderuimtelijke
planningvoor anker gaan bij de rede vaneenbeslissingsgerichte benadering.Kernvande zaak isde organisatievan
besluitvormingsprocessen betreffende het gebruik, de
bestemming, de inrichting enhet beheer vandeomgeving.
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Onderwijs en onderzoek
Welkeconsequenties heeft dit allesvoor de koersvan
onderwijs enonderzoek inde landgebruiksplanning in
Wageningen?
Tenaanzienvanhetonderwijsacht ikeenaccentverschuiving
noodzakelijk binnen deafstudeerrichting landgebruiksplanning. Dekrimpende formatie endetorenhoge onderwijslastdwingt tot het stellen vanprioriteiten enposterioriteiten.
Deprioriteiten moeten worden gezocht inde onderdelen
vanhetvak waarinde organisatie vanhet besluitvormingsproces; inclusief vraagstukken van kennismanagement,
communicatie, digitale informatieververwerking, alsmede
methoden entechnieken van planning;centraal staat.
Onderdelen waarin deverdiepingvan inhoudelijke kennis
over het materieel object centraal staat, mogen alleendàn
tot de prioriteiten worden gerekend indien aannemelijk kan
worden gemaakt dat de betreffende kennis onmiddellijk
relevant isvoor actuele planningsvraagstukken. Kennis
betreffende detraditionele landbouwtechnologie kandus
worden ingeruildvoor kennis betreffende natuurbouw ende
zorgvoor historisch waardevolle cultuurlandschappen. Het
betekent ook dat meer dan inhetverleden kennis over
delenvanhet materieel object, bijvoorbeeld recreatie of
waterbeheer, moetworden"ingekocht"bijandereonderdelen
vanWageningen Universiteit enResearchCentrum.Omdit
mogelijk te maken zullenwij alswetenschappelijke stafvan
de leerstoelgroep landgebruiksplanning ons onderwijs-en
onderzoeksproduct ook buitende collegezalen vanDe
Huchtte gelde moeten maken.De accentverschuiving
impliceert overweging vaneenuitruilvan onderwijstaken
met belendende leerstoelgroepen binnen enbuiten
Wageningen.
Inhetonderzoek is de belangrijkste opgave om voldoende
kritische massa bijeente brengen. De opeenvolgende
krimp^peraties ende prioriteit voor het onderwijs,onze
voornaamste bronvaninkomsten, hebben een nadelige
invloed gehadop deomvangvande productie inhet onder-
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zoek. Daar komt bij:deversnippering vanhet onderzoek
vandeleerstoelgroepovermaar liefstdrie onderzoeksinstituten
enevenzovelevoorwaardelijk gefinancierdeonderzoeksprogramma's. Dit is eenonwenselijke situatie. Het onderzoekvanen inde planningvande groene ruimte verdient
eeneigen kamer inhet kennishuis vandetoekomst. Die
wens zal,naar ik hoop,invervulling gaan met de startvan
het delta-onderzoeksprogrammavoor de groene ruimte.
Hetdelta-programma vormt detrait d'uniontussen,het
zuiver-wetenschappelijke onderzoek aande universiteiten
het strategische onderzoek vande partners binnenhet
research centrum,voorheen dedienst landbouwkundig
onderzoek (DLO).Het slaat ook bruggentussen hetruimtelijk relevante onderzoek vandeonderzoeksinstituten vande
universiteit. Ditonderzoeksprogramma omvat een zevental
vande meest kansrijke onderzoeksthema's op de asvande
groene ruimte indetoekomstplannen vanWageningenUR.
Diethema's zijn:
1. Deinteractie tussen stad en land;
2. Meervoudig ruimtegebruik enmultifunctionele landbouw;
3. Duurzaam landgebruik inmondiaal perspectief;
4. Economie enecologie;
5. Integraal waterbeheer;
6. Sturingvan processen inde groene ruimte;
7. Ontwerpend,gebiedsgericht onderzoek.
Ikreken hettot mijntaak om het lopende entoekomstige
onderzoek vande leerstoelgroep zoveel mogelijk te laten
aansluiten bijdit programma. Daarvoor is de medewerking
ensteunvanuniversitaire onderzoeksinstituten envan
Alterra,voorheen het Staringcentrum enhetInstituutvoor
Bos-enNatuuronderzoek, een noodzakelijke voorwaarde.
Die samenwerking kanalleen gestalte krijgen als de schuttingtussen het hoogwaardige maar introverte academische
onderzoek enhetextraverte, commercieel gerichte onderzoekwordt afgebroken. Inhetafgelopen halfjaar hebik
ervaren dat de bereidheid bij beide partijen op dewerkvloer
aanwezig is.Debal ligt nuop de helft vande Raadvan
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Bestuur enhet management vande nieuwe kenniseenheden
ende divisies. Zijmoeten zorgenvoor eenadequate infrastructuur envoldoende financiële middelen om de hoge
ambities waar te kunnenmaken.
Binnendekadersvanhetdelta-programmawordt momenteel
gewerkt aaneenonderzoeksprogramma op het niveauvan
de divisievoor ruimtelijke planvorming binnen dekenniseenheidvoor de groene ruimte. Deonderzoekers rondde
leerstoelgroep voor landgebruiksplanning zetten inopde
volgende onderwerpen:discoursen rondde groene ruimte,
stimuleringvanmeervoudig ruimtegebruik, instrumenten
voor omgevingsbeleid, informatie-encommunicatietechnologie, sturing en innovatie inhet landelijk gebied,
ecologische netwerken encultuurhistorie. Onderzoek naar
deorganisatie van besluitvormingsprocessen is de rode
draad. Bijde selectie vandeonderwerpen spelenwetenschappelijke urgentie enmaatschappelijke behoefte een
gelijke rol.Demaatschappelijke behoefte kaneenvertaling
vinden inmedefinanciering vanpromotie-onderzoek door
maatschappelijke instellingen.Deeerste schreden op het
glibberige padvandetenderfinanciering hebbenvoor onze
leerstoelgroep reeds enkele succesjes opgeleverdviahet
Expertise Netwerk voor Meervoudig Ruimtegebruik enhet
NWO-Stimuleringsprogrammavoor hetBehoudvanhet
Bodemarchief.21 Oriënterende gesprekken hebben mij
geleerd dat hetwelslagen vande pogingen om externe
financiering te vinden,inhoge mate afhangtvandesamenwerking met de collega's vande leerstoelgroepen voor sociaakuimtelijke analyse, recreatie entoerisme enlandschapsarchitectuur. Deopdrachtgever heeft geen boodschap aan
disciplinaire grenzen.Hijheeft eenprobleem dat moet wordenopgelost met behulpvande beste beschikbare kennis.
Tenslotte moet mijnogiets vanhet hart. Deze rede is doorspekt metverwijzingen naar wetenschapstheoretische
vraagstukken. Die belangstelling hangt samen met een persoonlijke wetenschappelijke worsteling met praktische en
planningtheoretische vragen inonderwijs enonderzoek.In
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hetwetenschapsfilosofische werk vanKarl Popper, Herman
Koningsveld enChris Lorenz heb ikwegwijzers gevonden
voor mijn eigen gedachtenvorming. Eenportie wetenschapsfilosofie is het beste vaccinatie-middel tegenwetenschappelijke ziektes zoals het naief positivisme of het extremerelativisme.22 Eenuniversiteit die zichzelf wenst af te sluitenvan
deze bron moet zichdevraag stellen of zij de statusvan
academie verdient.
Geachte ledenvandeRaadvanBestuurvanWageningenUR,
Udank ikvoor het inmij betoonde vertrouwen. Het is nogal
wat om eenAmsterdammer toe te laten indeze groene
veste. Het zalmij eengenoegen zijn omwat vensters opde
buitenwereld te openen inhet kennishuis vande toekomst.
Beste collega's vande leerstoelgroep landgebruiksplanning,
besteHuub,
Sinds eenhalfjaar maak ik deel uitvande leerstoelgroep.
Ikhoop dat hetjullie netzo goed bevalt als mij.Vanafde
eerste dag hebbenjullie mijopgenomen indeclub. Opde
Wageningse Berg is mij gebleken dat weveelwensenen
opvattingen over hetvak gemeenschappelijk hebben.Verder
vind ikjullie gewoontoffe peren.Nudewondenvande
reorganisaties uit hetverleden zijn geheeld, kunnenweweer
gaan bouwenaandetoekomst. Opons rust detaak om
gezamenlijk een strategie te ontwikkelen om het onderwijs
enonderzoek inde landgebruiksplanning de plaatste geven
die haar inhetondernemingsplan wordt toegewenst.
Daarvoor hebbenwe bondgenotennodig.
Beste collega's vande leerstoelgroepen voor sociaalruimtelijke analyse en landschapsarchitectuur, beste Adrien
Klaas,
Het is mijeen groot genoegen metjullie vangedachten te
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mogenwisselen.Adri,jouw nuchtere noordelijke aforismen
enbarokke zuidelijke schrijfstijl zijn heelbijzonder. Beste
Klaas, planningenontwerp is eendomeinwaar de rede in
gesprek komt met het gevoel.Jij bent eenvandeweinige
collega's met wieje daarover eengoede boom kuntopzetten zonder hetgevoelte krijgen dat het allemaal al gezegd
is. Als ik beweer dat ik indeafgelopen zes maanden meer
hebgeleerd dan inde zesjaren die daaraanvooraf zijn
gegaan, danheeft dat veelte maken met de lessen inrelativering diejullie mijgeven.
Beste collega's vanAlterra,
Willens enwetens heb ikde dubbelfunctie vanhoogleraar en
onderzoeksleider binnenWageningen Universiteiten
ResearchCentrum op mij genomen.Degenendie mijhebbengewaarschuwd tegen deonverenigbaarheid vandeze
functies hebben ongelijk. Dekortstondige maar intensieve
contacten binnenAlterra vormen eenbelangrijke bronvan
inspiratie enreflectie inmijnwetenschappelijk werk. Dedubbelrolvantoeschouwer enveldspeler bevalt mijuitstekend.
Of dat engagement ook vertaald kanworden inklinkende
munt zalhet komendejaar moeten blijken inhetdelta-programma.
Lieve Maria enTobias, lieve moeder, dierbare broersen
zusters,
Jullie liefde en steun heeft mijgebracht waar ik nuben.
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Noten
1
N. Beekman,The Planner as aBureaucrat, in:Faludi,
1973, 262
2
AandeUniversiteitvanWageningenwordt hetwerkgebied
vande ruimtelijke planningende wetenschappelijke
reflectie daarop ookwel aangeduid als landgebruiksplanning.Deeerste helftvandezeterm verwijst naar het
brede aandachtsveld of het materieel object van onderzoek. Daarbinnen is sprake vaneenfysieke kant eneen
maatschappelijke kant. Indeze rede staat hetformeel
object centraal.Ditformeel object, deorganisatie van
besluitvormingsprocessen, onderscheidt delandgebruiksplanningvande landschapsarchitectuur, enerzijds,
ende sociale analyse,anderzijds.
Mijndenkbeelden over ruimte enomgeving heb ik op
eenandere plaats uiteen gezet. Zie:Vander Valken
Musterd, 1998. Zieook:Vander Valk, 1982. DedenkbeeldenvanFaludiover eeninstrumentele benadering
vanomgevingsplanning verdienen indit verbandnadere
uitwerking.Ikvoel mij aangesproken door dedenkbeeldenvanVanden Ban, 1983, 7over de relatie tussen
ruimtelijke ordening enlandinrichting, enerzijds,ende
landinrichtingswetenschappen, anderzijds. Last but not
leastwil ikvoortbouwen op de ideeënvande
Wageningse School inde planologie over inrichtings
vraagstukken.Zie:Kleefmann, 1984; Hidding, 1997 en
Vander Vlist, 1998.
3
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Decontouren vanhetWageningse delta-programma zijn
te vinden in:L. Brussaard c.s., Degroene hoofdasvan
KCW, 1998; Brussaard c.s., DeGroene Ruimte nader
ingekleurd, 1998; en,Vander Valk,Advies betreffende
delta-programma Groene Ruimte, 1999.Aandewieg
vandit programma liggen enkele adviezenvande
Nationale Raadvoor Landbouwkundig Onderzoek over
de sterke enzwakke puntenvanhet landbouwkundig
onderzoek inruime zin.Dedenkbeelden vande
Wageningse Schoolvindenweerklank binnen enbuiten

dewereld vanWageningen.Debehoefte aan onderzoek
met eendelta-karakter is onlangstreffend verwoord in
een "Verkenningvande kennisinfrastructuur voor meervoudig ruimtegebruik' (1999). Delaatstgenoemde studie
isuitgebracht onder deauspiciënvaneendrietaladviesraden op het gebiedvande omgevingswetenschappen.
IkdankWimDuivesteinvoor zijnnaspeuringen inde
archieven vanhethoogheemraadschap Delflandende
gemeente Monster. Bronvermeldingen inVanderValk,
1988.
Techniekwordt hier gebruikt ineen beperkte betekenis
vanhetwoord, namelijk: het geheelder bewerkingen of
verrichtingen vande klassieke ingenieurswetenschap.
Vergelijk: Schelsky, 1969,10-25. Debrede betekenis
heeft betrekking op het geheelvan bewerkingenen
verrichtingen dat nodig is om een bepaalde activiteit
(kunst, sport, bedrijvigheid,wetenschappelijk onderzoek
enz.)te volvoeren.Binnen de"interactieve benadering"
van planning is natuurlijk ook sprake vantechnisch
handelen inde brede zinvanhetwoord.Ik ben mijervan
bewust dat het label "technisch"verkeerde associaties
kanoproepen,zeker indegemeenschap vaneen
technische universiteit. Determ "technisch" in beperkte
zinopgevat, benadert beter de notievanplanningdan
determ technocratisch" die ik inhetverleden welheb
gebruikt. Hetwoord"technocratisch"heefteennegatieve
bijklank. Met hetgebruik vanhet label "technisch"wilik
benadrukken dat detraditionele ingenieursbenadering,
mitstoegepast onder dejuiste condities (voldoende
kennis,voldoende machtsmiddelen, korte tijdsspanne),
volstrekt legitiem enpraktisch is.
Dezevoorstelling vanzaken sluit aan bijde denkbeelden
vande cultuurhistoricus ensocioloog MaxWeber, 1956.
Inhet boek "RuleandOrder" (1994) hebben Faludien
Vander Valkeenproeve geleverd vaneen methodologie
voor ruimtelijke planvormingvoor de praktijk, gebruik
makendvanelementen uitdit analysekader. Faludien
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Vander Valk, 1994, 233 -245.
Demeest bondige enheldere inleiding op de beslssingsgerichte beanderingvan planning iste vinden inFaludi,
1996.
Dewetgever heeft deverantwoordingsplicht onder meer
opgenomen indeGemeentewet endeWetopde
Ruimtelijke Ordening.Inde algemene beginselenvan
behoorlijk bestuur is deze plicht verankerd inhet
zorgvuldigheidsbeginsel.
Aanhet ingrijpen door de overheid kunnen eenaantal
kantenworden onderscheiden. Indeeerste plaats dient
de interventie plaats te vinden op basisvanheldere
doelen. Inde doelstelling moet worden aangegeven
welke zaken de beleidsmakers willen bevorderenen
welke ongewenste ontwikkelingen zewillentegengaan.
Indetweede plaats dient een keuzete worden
gemaaktten aanzienvande instrumenten die zullen
worden ingezet om de doelstellingen te bereiken.Dit
betreft een keuzevoor dewijzevan interventie(dwang,
overtuiging, ondersteuning, stimulering). Voorts moet
worden aangegevenwiewat doet. Dit betreft detaakverdelingtussen bestuursniveaus entussen beleidsvelden.Verder moet de externe gezagsverhouding,de
relatietussenoverheidenanderepartijen,wordengeregeld.
FriendenJessop, 1977, 101 e.v.
Vergelijk: Kleefmann, 1984.
Faludi, 1987, 174. Mijnboodschap luidt dat deze
benadering,die ik inde afgelopenvijftienjaar mede heb
mogen uitwerken,eenvruchtbaar perspectief biedt voor
hetonderzoek enonderwijs inde ruimtelijke planningin
Wageningen.Daarbijwil ik ruim aandacht besteden aan
hetmaterieel object van planning:de ruimte ende
fysieke omgeving.Overigens biedt Faludidaarvoor een
waardevolle aanzet inzijn beschouwing over dezeggenschapover kavels binneneen instrumentele kijk opruimtelijke ordening enruimtelijke planning.
Eenvroegvoorbeeld vanzo'n samenhangende
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benadering biedt hetwerk vanJoelde Casseres uitde
periode tussen 1920 en 1960. Zijn kennistheoretische
geschriften zijnechter nimmer gepubliceerd.Deoriginele
manuscripten bevinden zich inhet Nederlands architectuur instituut inRotterdam. Eenkopievandemanuscripten bevindt zich inde nalatenschapvandr. Peter de
Ruijter diewordt bewaard inkamer E2.54 vanhet
Roeterseilandcomplexvande UvAinAmsterdam.
Ditmagnietwordenopgevatalsrichtlijnvoor hetfeitelijke
verloop vaneenbesluitvormingsproces. Detotstandkomingvaneen planof maatregelverloopt inde praktijk
nueenmaalviaeengrilligprocesvancreatievesprongen.
Ook machtsuitoefening draagt bijaanhetonvoorspelbare karakter vaneen besluitvormingsproces.
Faludi, 1975, 12.
Dammers, 1999;VanWoerkum, 1999.
Rationele besluitvorming is eenhoeksteen vande
Westerse democratie.Toepassingvan het rationaliteitsbeginsel is eenuitvloeiselvanéénvan leuzenvande
Verlichting:kennis is macht. Dedenkers vande
Verlichting enhungeestverwanten inde negentiende en
twintigste eeuw stellen eengroot vertrouwen inwetenschapentechniek alsmiddeltotvooruitgang.Kennis
biedt eentegenwicht tegen het blinde geloof inbovenaardse krachten enreligieus gefundeerde aanspraken
vanabsolute heersers. Bent Flyvbjerg (1998) verkondigt
deopvattingdat inde moderne literatuur overplanning,
politiek enopenbaar bestuur te veel nadruk ligt optoepassingvanhet rationaliteitsbeginsel. Aandacht voor de
normenwaaraanverantwoorde besluitvorming volgens
het rationaliteitsprincipe behoort te voldoen,leidt de
aandacht afvandatgenewaar hetwerkelijk om gaatin
de praktijk vande besluitvorming: iets gedaankrijgen.
Flyvbjerg adstrueert deze opvatting met eengedetailleerdverslagvaneencomplex voorbeeld vanbesluitvorming inAalborg,eenstad inhet noordenvande
streek Jutland inDenemarken.Aalborg is een metafoor
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voor het universele vraagstuk vande spanning tussen
macht enkennis.
Faludi, 1987, 88; Friend enJessop, 1977; Frienden
Hickling 1997.
Kleefmann, 1984, 89.
Hetmaterieel object is alenkele decennia voorwerpvan
discussie, soms zelfs vanhooglopende ruzie.Het
materieel object vande ruimtelijke planning isvanouds
breed. 'Stedebouwis samenhang, samenhang van stad
enland, van cultuurennatuur, hetisdesamenhang van
enkeling engemeenschap, aandenstedebouw bouwt
desamenleving, bouwen deachtereenvolgende geslachten,"schreef MJ. GranpréMolière in1921.
Deverbreding vanhet materieel object van studie hangt
samen met deverbreding vanhetterreinvandeoverheidszorgwaarop dewetenschap vande ruimtelijke
planningzich richt. Ruimtelijk beleid omvat veelmeer
dandewerkingssfeer vandeWet op de Ruimtelijke
Ordening. Steigenga schreef alin 1964 over een
verbreding vanhet aandachtsgebied,vanhet regelen
vande bestemming enhet gebruik vande grondtot de
creatie van"leefruimte" of "environment". Inde praktijk
zienwe momenteel een proces waarin de ruimtelijke
ordeningwordt opgevat als eenaspectvan integraal
omgevingsbeleid. Dit proces noopt tot een herschikking
vantaken enverantwoordelijkheden zowel binnenals
buiten de overheid.Daarbij komenvele vertrouwde
begrippen en praktijken op detocht te staan: iknoem
de indeling infacetten en sectoren,de verhouding
tussen Rijk, provincies engemeenten,en,de relatie
tussen burgerenoverheid.Vergelijk:VanderVlist, 1998.
Dewetenschappelijke identiteit vande ruimtelijke
planningwordt regelmatig ter discussie gesteld.Inhet
beginvandejarentachtig is deze discussie zo hoog
opgelaaid dat het bestaansrecht vande discipline
serieusaandeorde isgesteldindeberoepsorganisaties.
Ikpleit daarom voor nadrukkelijker aandacht binnende

26

academische gemeenschap van planningsdeskundigen
voor de grondslagenvanhetvak. Dat dergelijke
theoretische exercities soms buitende horizonvallen
van praktiserende beroepsgenoten moetenwe alsacademici maar voor lief nemen.Beschouw het alseen
diepte-investering.Wetenschappelijk speurwerk is
nimmer risicovrij.
Eenviertal maatschappelijke organisaties hebben zich
schriftelijk bereidverklaard een bedrag indeordevan
grootte van 15.000 Euro per instelling per jaar bijte
dragen voor promotiestudies op het gebied vangebieds
contracten endewerkingvaninstrumenten voor ruimtelijke ordeningenwaterbeheer. Hetgrootste probleem zit
niet inhetverwerven vanopdrachten maar inhetvinden
vangemotiveerde engekwalificeerde onderzoekers.
Vergelijk Faludi, 1987, 7e.v. Het mooiste voorbeeldvan
naief positivisme levert hetvolgende citaat uiteenbriefwisselingtussen prof. mr. J.H.Valckenier Kips enzijn
leerling, de stedenbouwkundige ir.Th.K.vanLohuizen uit
1923. Valckenier Kips reageert op eenrapport vol
getallen entabellenwaarin de sociaal-economische
structuur vande staden het gewest Rotterdam wordt
beschreven.Uit dezetabellen heeft VanLohuizeneen
aantalvuistregels voor het stedelijk en regionaalontwerp gedestilleerd.Valckenier Kips schrijft: "Bij doorvoering der bedoelde integratie endifferentiatie zullen
aandendag moeten komenwetten,die deoeconomischestructuur der gemeente bepalen. Uheeft reeds
een kleintje gevonden:dat het scheepvaartbedrijf
verspreide ligging- dus ook ineenstadsgewest toelaat. Heeft meneenstelwetten of regels,dan zalhet
mogelijk zijnte bepalen: 1.Hoemen een bestaande
stadalof niet moet uitbreiden,2. Hoe meneen stads
gewest moet construeeren, 3. Waar meneengeheel
nieuwe stad (..) zoukunnenenmoeten stichten." Zieverder:Vander Valk, 1990, 12.
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