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Toen de EFL-Stichting deze zomer via een Open Oproep 
transdisciplinaire teams opriep om samen het vraagstuk 
van klimaatrechtvaardigheid en de fysieke leefomgeving 
te verkennen had ze niet durven rekenen op zo’n rijke 
oogst: maar liefst 38 heel diverse voorstellen. Dit bewijst 
dat het thema leeft in het domein van het ruimtelijk ont-
werp, onderzoek en beleid, en dat de stichting met deze 
Open Oproep het momentum te pakken heeft. 

Procedure
Aan een team van acht juryleden plus een voorzitter de taak 
deze 38 inzendingen terug te brengen naar maximaal zes 
voorstellen die doorgaan naar de tweede ronde. 
 Alle juryleden hebben de inzendingen voorafgaand 
aan de vergadering bestudeerd. Om de jurering gestructu-
reerd te laten verlopen is vooraf afgesproken aan inzendingen 
een score van 0, 1 of 2 punten mee te geven. De projecten 
die een score hebben van 10 of meer worden gezamenlijk 
besproken. Daarnaast hebben juryleden de mogelijkheid een 
project dat minder scoort, maar dat de persoonlijke voorkeur 
geniet, toch op tafel te leggen. Dat levert in totaal 14 projec-
ten op die door de jury bediscussieerd worden. 
 Vanuit een gezamenlijke ambitie om een set aan pro-
jecten met een verscheidenheid aan thema’s te honoreren, 
clustert de jury de 14 projecten rondom de thema’s voedsel, 
water, betrekken van bewoners, migratie, onrecht en stad- en 
woonklimaat en brengt zo een thematisch gesprek op gang. 
Afgetrapt wordt met een algemene beschouwing op de aard, 
waarde en verscheidenheid van de inzendingen.

Het juryteam bestaat uit: dr. Caroline 
Newton (fellow Van Eesteren leerstoel TU 
Delft), mr. Sandor Gaastra (DG Klimaat en 
Energie Ministerie EZK) en het voltallige 
bestuur van de EFL-Stichting: Mr. Huib 
van Eesteren (vertegenwoordiger van de 
familie van Eesteren en voorzitter van de 
jury), Harma Horlings MSc, (landschapsar-
chitect en werkzaam bij Staatsbosbeheer), 
Ir. Hilde Blank (voorzitter EFL-Stichting, 
stedenbouwkundige en directeur BVR 
adviseurs), Prof. dr. Edwin Buitelaar 
(onderzoeker gebieds- en vastgoedontwik-
keling bij het Planbureau voor de Leefo-
mgeving en bijzonder hoogleraar bij de 
Universiteit Utrecht), Catja Edens MA, 
(architectuurhistoricus, PhD-onderzoek 
Curatorial Research Collective TU Eind-
hoven), Maarten van Poelgeest, (partner 
bij adviesbureau Andersson Elffers Felix en 
oud-wethouder Amsterdam) en dr. Leeke 
Reinders, (antropoloog bij de Chair van 
Urban Architecture TU Delft).
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Diversiteit in thematiek, schaalniveaus en teamsamen-
stelling
De 38 projecten snijden heel uiteenlopende thema’s aan, 
waardoor de jury in haar selectie in staat is een breed palet 
aan onderwerpen te adresseren. Teams borduren voort op 
een aantal actuele thema’s en onderzoeken die met de lens 
van klimaatrechtvaardigheid; zoals de zoektocht hoe bodem 
en water als leidende structuren in te zetten bij een orde-
ning van de ruimte of het herontwerpen aan voedselproduc-
tielandschappen- en ketens. Een handvol projecten bevraagt 
de kloof tussen plannenmakers en de bevolking; valt er een 
eerlijker proces van plannen en ordenen te organiseren en 
levert dat vervolgens ook rechtvaardige leefomgevingen op? 
Wel zijn de geschetste oplossingsrichtingen in deze categorie 
niet altijd overtuigend genoeg. Al te vaak zijn voorstellen te 
agenda-stellend van aard, terwijl we wel weten dat de kloof 
bestaat. Interessanter is het beantwoorden van de vraag op 
welke wijze de kloof te overbruggen valt. Projecten met het 
mondiale schaalniveau als uitgangspunt zijn schaars, al val-
len ze wel op vanwege de aspiratie die de vaak jonge teamle-
den tonen om juist complexe kwesties zoals klimaatmigratie 
ontwerpend te doordenken. Dat stemt de jury hoopvol, want 
de urgentie van deze opgave is groot. Relatief weinig teams 
buigen zich over kwesties zoals energie en biodiversiteit. 
Opmerkelijk, want beide onderwerpen zijn urgent en actueel, 
ook in het licht van het thema rechtvaardigheid.
 In de voorstellen zijn alle schaalniveaus vertegen-
woordigd: het mondiale, nationale, regionale en lokale 
schaalniveau en het meer abstracte systeemniveau, waarbij 
opgemerkt dient te worden dat de jury dan graag ziet dat het 
systeemdenken landt in een ruimtelijke uitwerking. Dat levert 
vervolgens kansen op om oplossingsrichtingen te testen op 
toepasbaarheid. 
 Projecten zijn geografisch verdeeld over met name 
Nederland, waarbij het opvallend is dat de stad Rotterdam 
goed vertegenwoordigd is bij projecten waarin de kloof 
tussen plannenmakers en de bevolking onderwerp van on-
derzoek is. Waarom niet wat verder kijken dan de omgeving 
waar je als ontwerper of onderzoeker woont of werkt? Een 
thema als klimaatrechtvaardigheid vraagt juist om een brede 
geografische scope, want een eerlijke en doordachte  
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verdeling van locaties waar opgaven landen, draagt vaak bij 
aan een klimaatrechtvaardige wereld. 
 Aan de voorwaarde van de EFL-Stichting om teams 
te vormen met leden uit werkvelden als ontwerp, onderzoek 
en beleid is goed gehoor gegeven. Ook de jonge generatie is 
aangehaakt en geeft vaak blijk van een activistische insteek. 
Dat stemt de jury positief. 

Impact maken
De EFL-Stichting heeft in haar Open Oproep de invulling van 
het begrip klimaatrechtvaardigheid bewust opengehouden. 
Dat levert de gehoopte veelheid aan interessante invalshoe-
ken op die het gesprek kunnen voeden, maar zorgt er ook 
voor dat een aantal inzenders een lange aanloop en vaak veel 
wollig taalgebruik nodig heeft om tot de kern van de opgave 
te komen.
 De jury werd enthousiast van inzendingen met 
een verrassende of radicale propositie. Deze wakkeren de 
nieuwsgierigheid aan en maken vaak nieuwe perspectie-
ven zichtbaar, soms positief, maar soms ook in de vorm van 
doemscenario’s. Daarbij oordeelt de jury scherp op keuzes 
die bijdragen aan het vergroten van de impact; op welke 
doelgroep richten inzenders zich, op welk type eindproducten, 
welke methoden zijn gekozen en is de teamsamenstelling 
wel op orde om de gewenste impact te kunnen maken? De 
kracht van verbeelding is in dit kader ook van belang. Ver-
schillende teams hebben nog niet scherp doordacht hoe 
verbeelding onderdeel te laten zijn van hun project, terwijl de 
kracht van verbeelding belangrijk is bij het vatten van de kern 
van opgaven of het agenderen van nieuwe zienswijzen.

Waardering van de inzendingen

Ruimtelijk vertalen van nieuwe voedselsystemen
De vraag naar een meer rechtvaardig voedsel-, consump-
tie- en productiesysteem doet drie projecten bovendrijven. 
Daarbij zoekt de jury nadrukkelijk naar een spannende 
insteek, voorbij de constatering dát de keten moet kantelen. 
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Project Nederland Veganland voldoet aan deze wens met 
een prikkelend ‘wat als’-scenario: Stel, Nederland produceert 
enkel nog voedsel voor binnenlandse menselijke consumptie 
en geen veevoer, vlees, zuivel en eieren meer, wat zou dat 
kunnen betekenen voor klimaatrechtvaardigheid? Het team 
is veelbelovend, met Strootman landschapsarchitecten als 
trekker en expertise op het gebied van landbouw en natuur. 
De ruimtelijke verbinding van het vraagstuk met de stad kan 
nog wel een slag gebruiken en met voldoende ontwerpkracht 
aan boord moet dat ook mogelijk zijn. 
 Die ontwerpslag op stedelijke schaal is bij project De 
nieuwe voedselnorm, voedsel als grondslag van ons stede-
lijk ontwerp wel goed opgepakt. Hier zoekt een team onder 
leiding van architect Susanne van de Pol van Apto Architects 
naar een nieuwe standaard voor landschappen waarin duur-
zaam geproduceerd voedsel, bereikbaar én betaalbaar is. De 
jury is enthousiast over de insteek, maar constateert ook dat 
zo’n plan valt of staat bij de uitvoerbaarheid. Is het project 
niet te veel een pleidooi voor wat we al weten? 
 Project B4 benadert het voedselvraagstuk op een 
systematisch niveau. Het team met ontwerpexpertise van 
Rob Roggema van NBS en MVRDV wil het voedselsysteem 
integraal en circulair maken. Met de Triodos bank als teamlid 
ontstaat de kans een businesscase te maken voor dit circu-
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laire systeem: interessant. Tegelijkertijd waaiert de inzending 
met haar manifest-achtige aanloop wel erg breed uit en is ze 
top-down van toon. Waar in het project is plek voor de land-
bouwer? 
 
Meebewegen met water
De juryleden zitten op het puntje van hun stoel bij het be-
spreken van het thema water, want de urgentie om er op een 
andere manier mee aan de slag te gaan dan we al eeuwen 
doen, is in de vakwereld overal voelbaar. Reden temeer 
om het voorstel Rechtvaardig Drinkwaterlandschap hoog 
te waarderen. Het team onder leiding van ontwerper Hugo 
Schuitemaker van de Design Innovation Group wil   
onderzoeken hoe bij toenemende vraag en teruglopende 
beschikbaarheid van schoon oppervlakte- en grondwater, de 
winning van en toegang tot (drink)water rechtvaardig gaat 
verlopen. Het project landt in het waterschap Vallei en Velu-
we en de jury prijst de keuze om probleemeigenaar drinkwa-
terbedrijf Vitens te betrekken. Dat vergroot de kans om de 
slag van oplossingsrichtingen naar uitvoer te maken. 
 Een ander voorstel dat de juryleden aanspreekt is 
een tandje radicaler van toon: Disaster Design: Ontwerpen 
aan een rechtvaardige toekomst in het licht van een klimaat-
catastrofe. Een team onder leiding van Max Augustijn en 
Eric Frijters van FABRICations neemt de zeewaterstijging als 
onderwerp, vertrekkend vanuit het meest dramatische scena-
rio: wat als de zeespiegel niet stijgt met een gehoopte één, 
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maar met een denkbare drie tot vijf meter in de komende 
eeuw? Dat heeft ingrijpende ruimtelijke, maar ook extreme 
sociale, culturele en financiële gevolgen. Omdat er afgelopen 
jaren al meerdere initiatieven zijn geweest waarbij dit doems-
cenario op dit grote schaalniveau door de vakwereld in kaart 
is gebracht, ziet de jury deze toekomst ook graag dichterbij 
verbeeld, op straatniveau. Ook zou de doelgroep van bijvoor-
beeld de te maken podcast eerder een breed publiek dan 
een vakpubliek moeten zijn, zodat het niet blijft bij preken 
voor eigen parochie. 
 Origineel van insteek is project Stem aan het water 
waarbij een team onder leiding van landschapsarchitect 
Peter de Ruyter op zoek gaat naar een nieuw vocabulaire om 
het rechtvaardiger klimaathoofdstuk van woorden te voorzien. 
Met de juiste woorden, passend bij een meer dynamische 
omgang met water, kan water een eigen stem krijgen die 
vervolgens te borgen valt in onze bestuurlijke en juridische 
governance-structuren. Hoewel de jury gelooft in het nut van 
dit project acht ze de inzending wat te weinig ruimtelijk van 
aard. 

Overbruggen van de kloof tussen plannenmakers en 
bewoners
Voorstellen in deze categorie barsten van de goede inten-
ties, maar zijn teams ook in staat werkelijk vernieuwende en 
doeltreffende methoden en instrumenten te ontwikkelen? De 
jury is te spreken over het voorstel Een Ruimtelijk Arsenaal 
voor een Rechtvaardig Rotterdam van een team onder leiding 
van stedenbouwkundig Preetika Balasubramanian van De 
Zwarte Hond. Het team beoogt een ‘arsenaal’ van ruimtelij-
ke instrumenten samen te stellen die zowel bewoners, als 
professionals kunnen gebruiken om activiteiten die de kli-
maatbestendigheid van een buurt bedreigen te beperken en 
ondersteunende interventies te bevorderen. De jury ziet in de 
teamsamenstelling voldoende potentie om te komen tot een 
uitkomst die inspirerend en bruikbaar kan zijn voor andere 
gemeentes. 
 Een ander project dat intrigeert is Biosphere Katend-
recht, met Vereniging Deltametropool in een trekkende rol. 
Katendrecht wordt in dit project gebruikt als laboratorium 
voor het testen van nieuwe creatieve vormen van ontwerpen 
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Team dat mag gaan pitchen in de tweede ronde: 
Een Ruimtelijk Arsenaal voor een Rechtvaardig 
Rotterdam

met en voor de Rotterdammer. Het team kiest ervoor om de 
professionele expertise en bijpassende rol serieus te nemen, 
hetgeen de jury prijst, maar hoe het project de stap van top-
down naar bottom-up zal gaan maken is nog onduidelijk. 

De mensheid op drift
Het team van project Humanity on the move durft het aan 
het thema klimaatrechtvaardigheid aan te vliegen op een 
mondiale schaal. Onder leiding van twee jonge  
stedenbouwers, Lena Knappers en Bram van Ooijen, wil 
dit team onderzoeken en visualiseren hoe de toekomstige 
massale klimaatmigratie van invloed zal zijn op waar en hoe 
we leven. De jury daagt het team uit ontwerpend te doorden-
ken wat de vier door hen voorgestelde ruimtelijke scenario’s 
betekenen op de kleine schaal, bijvoorbeeld op wijkniveau in 
een stad zoals Rotterdam.
 Een ander project met gelijke thematiek is Shared 
space van een team onder leiding van landschapsarchitect 
Noël van Dooren. Dit project situeert een migratiestroom in 
de Nederlandse delta en onderzoekt hoe ons samenleven 
eruitziet als er 100-200 miljoen inwoners zouden bijkomen. 
Helemaal overtuigen wil het plan nog niet; juryleden zien het 
niet gebeuren dat migrantenstromen in zulke grote getalen 
naar een laaggelegen gebied als Nederland zullen trekken.  
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 Project Niet Rotterdam - Wel Rotterdam stelt het 
scenario centraal van een binnenlandse klimaatmigratie. Een 
jong team van eigenwijze aanpakkers onder leiding van Jonas 
Martens en Dorine Baars van studio Verveeld & Verward 
kocht in Limburg een stuk land van 5300 m2 en noemde 
dat Niet Rotterdam. Het team brengt dit toevluchtsoord voor 
toekomstige klimaatvluchtelingen uit Rotterdam in relatie met 
het Rotterdamse Kralingse Veer, maar schept onvoldoende 
helderheid over wat er op wijkniveau precies gaat gebeuren. 
Wel prijst de jury het lef te experimenteren met een organisa-
tievorm als commons in een wereld van ruimtelijke ordening 
die niet ingericht is op eigen verantwoordelijkheid.

Een zoektocht naar onrecht
Het voorstel Het grootste onrecht. Een zoektocht prikkelt 
van alle inzendingen de nieuwsgierigheid misschien wel het 
meest. Aanvragers onder leiding van architect en steden-
bouwkundige Violette Schönberger stellen dat de abstractie 
van het onderwerp broodnodige bewustwording in de weg zit. 
Met als centrale vraag ‘Wat is eigenlijk de meest klimaat-on-
rechtvaardige plek van Nederland?’ start het een zoektocht 
ter beantwoording van deze vraag. Verdient zo’n plek een 
monument en hoe kan dat er vervolgens uitzien? Moet 
onrechtvaardigheid op een sokkel komen staan? Het succes 

Team dat mag gaan pitchen in de tweede ronde: 
Het grootste onrecht. Een zoektocht
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van het project staat of valt met de kwaliteit van de analyse 
en de juryleden adviseren het team daarom op zoektocht te 
gaan naar data voorbij de geijkte datasets, zoals die van het 
CBS. 

Eerlijk verdelen van de schaarste: plek voor wonen 
Het laatste thema wat aan bod komt is stad- en woonkli-
maat. Project Hoe (on)gemakkelijk is klimaatrechtvaardig-
heid? Het herformuleren van ons wooncomfort biedt een 
alternatieve wijze van het verdelen van het schaarse goed 
woonruimte: het verleiden van woonconsumenten tot een 
andere perceptie van wooncomfort als alternatief voor het 
alsmaar bijbouwen van woningen. Het team onder leiding 
van Tom Bergevoet van Temp.architecture wil samen met 
communicatiebureau KesselsKramer een campagne opstar-
ten om dit perspectief te delen. Diffuus blijft op welke doel-
groep het team zich zal richten. De jury ziet ook graag een 
uitwerking op de schaal van de stedenbouw om zo inzichtelijk 
te maken hoe potentierijk deze invalshoek is. 
 Dat rechtvaardigheid betekent dat sommige men-
sen iets zullen moeten inleveren wordt duidelijk in project 
Algemene Inbreidingsplan - Bottom-up ideaal en dagelijkse 
praktijk. Het project onderzoekt hoe een bestaande wijk door 

Team dat mag gaan pitchen in de tweede ronde: 
Hoe (on)gemakkelijk is klimaatrechtvaardigheid het 
herformuleren van ons woonfomfort
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middel van toevoegingen en aanpassingen kan worden ver-
beterd zodat de voorwaarden voor een klimaatrechtvaardige 
samenleving tot hun recht komen, met als case de westelijke 
tuinsteden in Amsterdam. Het voorstel is interessant omdat 
het resultaten kan opleveren die opschaalbaar zijn en daar-
door bruikbaar in gelijksoortige wijken in Nederland, maar 
mist een originele, vernieuwende insteek. 

Conclusie
De jury slaagt erin vanuit elk cluster een project te selecteren 
dat door kan naar de tweede ronde van de Open Oproep. Op 
19 januari 2023 krijgen deze geselecteerde teams de gele-
genheid hun projecten in de vorm van een publieke pitch aan 
de jury voor te leggen. 

•  Het voorstel Nederland Veganland biedt een ijzer-
sterk perspectief. In deze inzending ziet de jury het sterkst 
de scheefkant van het agrarisch ruimtegebruik voorbijkomen, 
radicaal geponeerd en dat is juist spannend. 
Team: Strootman Landschapsarchitecten, Jan Willem Erisman, 
expert landbouwsystemen (Universiteit Leiden), Kees Bastmeijer, 
expert natuurbeschermingsrecht (Universiteit Groningen) Tineke 
Lambooy (onder voorbehoud), expert nieuwe governance modellen 
en Roanne van Voorst (onbevestigd), antropoloog.

• Project Rechtvaardig drinkwaterlandschap adresseert 
een opgave die we heel helder op ons af zien komen. Het 
project kan resultaten opleveren die ook voor andere gebie-
den in Nederland en zelfs in het buitenland voorbeeldstellend 
kunnen zijn en zo een grote impact hebben. 
Team: Hugo Schuitemaker, ontwerper Design Innovation 
Group, Marieke Rietbergen, strategisch ontwerper Design 
Innovation Group, Romeo Neuteboom Spijker, Waterschap 
Vallei en Veluwe, Charlotte van der Gun, Vitens en Janne 
Brok, Bureau WO.  

• Project Humanity on the move blijft intrigeren. Het 
vraagstuk van mensen in beweging is pijnlijk, maar raakt de 
essentie van het thema klimaatrechtvaardigheid en is daarom 
van groot belang om mee te nemen bij het voeren van een 
maatschappelijk debat hierover. De jury gelooft erin dat het 



11

jonge ontwerptalent in staat is om ontwerp nóg krachtiger 
plek te geven in het voorstel. 
Team: Lena Knappers, stedenbouwer en onderzoeker, Bram 
van Ooijen, stedenbouwer en onderzoeker, UFO urbanism, 
Sarah Oey, UN Youth Representative en Jan Pronk, Professor 
Emeritus, Erasmus University.

• Project Ruimtelijk arsenaal voor een rechtvaardig 
Rotterdam kan een resultaat opleveren wat voor andere plek-
ken in Nederland ook bruikbaar is. Dit aspect van opschaal-
baarheid maakt het project zeer waardevol. 
Team: Preetika Balasubramanian, stedenbouwkundige De 
Zwarte Hond, Daan Zandbelt, stedenbouwkundige De Zwarte 
Hond, Max Weghorst, PhD Universiteit Utrecht naar de rol 
van rechtvaardigheid en de toekomst in het vormgeven van 
steden, Christophe Cornille, Projectsenior Landschap bij de 
Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling.

• Met het selecteren van Het grootste onrecht. Een 
zoektocht mag het team haar zoektocht alvast langzaam in 
gang zetten. De jury is nieuwsgierig naar de analysefase en 
hoopt op resultaten die verrassen, want dan zal de impact 
van dit project erg groot kunnen zijn. 
Team: Violette Schönberger, architect en stedenbouwkundige, 
Catherine Koekoek architect en filosofe, Veerle Alkemade, 
architect en stedenbouwkundig ontwerper voor het Rijksvast-
goedbedrijf, Bart Eysink Smeets, conceptuele storytelling en 
Charlotte Holtermans-Rommes, geesteswetenschappen en 
cultuurbeleid.

• Project Hoe ongemakkelijk is klimaatrechtvaardig-
heid? Het herformuleren van ons wooncomfort stelt aan de 
kaak dat rechtvaardigheid betekent een schaars goed als 
wonen beter te verdelen. Daarmee heeft het team de essen-
tie te pakken van ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige 
woonomgeving.
Team: Tom Bergevoet, architect en onderzoeker Temp.
architecture, Martine Verhoeven, technisch specialist Royal 
Haskoning DHV, Matthijs de Jongh, communicatiestrateeg 
KesselsKramer.


