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Omgaan met onzekerheid
Aanleiding, doelstelling, methode



Aanleiding: grote onzekerheid

• Transities rond klimaat, energie en circulariteit
• Snelle technologische ontwikkeling
• Sociale, culturele en economische veranderingen
• Verhouding tussen overheid, markt en burger verandert



Scenario’s als middel
• om onzekerheid te erkennen, te analyseren en erop te 

reflecteren
• om te anticiperen op ontwikkelingen
• om handelingsopties in beeld te krijgen

The end result (…) is not an accurate picture of tomorrow,

but better decisions about the future

Peter Schwartz



Scenario = toekomstbeeld + verhaal

• Kwalitatief
• 2049
• Geloofwaardig
• Onderscheidend
• Prikkelend





Van maatschappijbeelden naar toekomstbeelden



Van toekomstbeelden naar verhalen

Bubbelstad Groenrijk Beursplein Eigenwijk



Vier scenario’s voor 2049



Bubbelstad





Bubbelstad

• Gefragmenteerd
• Markt en lifestylecollectieven
• Klassieke centra minder relevant
• Digitaal belangrijker dan fysiek
• Permanente bèta-status technologie



Bubbelstad: ruimte

• Stedelijk patroon verandert weinig.
• Weinig betekenis van geografie.
• Mens heeft weinig binding met 

plekken. 
• Nieuwe dynamiek in verouderd 

vastgoed.
• Tijdelijke programmering met virtual 

en augmented reality.



Groenrijk





Groenrijk

• Top-down groene systeemtransitie  
• Planeetpunten en ‘niet hebben’
• Minder keuzevrijheid, betere 

leefomgeving
• Nabijheid, knooppuntontwikkeling, 

lopen en fietsen
• Technologie dient groene ambities



Groenrijk: ruimte

• Bestaande stedelijke structuur 
optimaal benut. 

• Nabijheid is cruciaal.
• Veel groene innovaties in stedelijke 

omgevingen.
• Veel functiemenging / kleine centra.
• Transit-Oriented Development: 

concentratie van stedelijke 
ontwikkelingen bij vervoersknopen.

• Buiten stedelijk gebied: laag 
voorzieningenniveau.



Beursplein





Beursplein

• Prestatie, succes en zelfredzaamheid
• Overheid faciliteert bedrijfsleven
• Technologie dienend aan efficiency
• Grote sociaaleconomische contrasten
• Veel mobiliteit, alle mogelijke 

vervoerwijzen



Beursplein: ruimte
• Marktgedreven verstedelijking.
• Sterke centra (CBD’s), campussen en 

aangename wijken.
• Daarnaast stadsdelen die (sterk) 

achterblijven.
• Grote verschillen in nabijheid en 

bereikbaarheid.
• Contrast tussen KernNL (verdienen) 

en WeekendNL (relaxen).



Eigenwijk





Eigenwijk

• Eigen wijk is centrum van dagelijks 
leven

• De mens als lid van een 
gemeenschap

• Actief bewegen en zelf maken
• Grote lokale en regionale verschillen
• Bovenlokale afstemming is lastig



Eigenwijk: ruimte

• Veel verbondenheid met de plek.
• Ontmoeten en samenleven in de 

eigen buurt.
• Wijken en buurten cultiveren hun 

eigen karakter.
• Gevarieerd patroon van woonkernen. 
• Kleinschaligheid is belangrijk.





Aan de slag

Toekomstvisie voor woningbouw in 
Nederland 2030



Vraag 1: Wat willen we bereiken met de 
woningbouw in Nederland? 

• Bubbelstad
• Groenrijk
• Beursplein
• Eigenwijk



Vraag 2: Wie dienen hierin het voortouw te nemen? 

• Bubbelstad
• Groenrijk
• Beursplein
• Eigenwijk



Vraag 3: Wat zijn de belangrijkste maatregelen 
(beleid en ontwerpprincipes)? 

• Bubbelstad
• Groenrijk
• Beursplein
• Eigenwijk



Wrap-up & reflectie




