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Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige 
wereld brengt actuele schaarstes van 
voedsel, water en ruimte pijnlijk helder in 
beeld
Auteur: Marieke Berkers

In het Van Eesteren Museum in Amsterdam 
presenteerden op 19 januari 2022 zes genomineerde 
teams hun voorstellen in de tweede ronde van de Open 
Oproep Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld. 
Aan het einde van de middag koos de jury drie teams die 
elk € 50.000 krijgen om hun voorstel in het komende jaar 
verder uit te werken.

Herdefiniëren van ons ongemak
Uit alle presentaties blijkt dat het momentum daar is 
om rechtvaardigheid mee te nemen in onze ruimtelijke 
opgaven. Daarbij hoort ook het doordenken van lokale 
en regionale opgaven naar de mondiale schaal. Architect 
Tom Bergevoet van Temp.architecture koos met zijn team 
de bloemkoolwijk Overbos in Hoofddorp als zoekgebied 
voor verdichting. Maar de motivatie achter keuzes voor 
methodieken om het plangebied te analyseren en de 
communicatie met omwonenden en gebruikers handen 
en voeten te geven komt voort uit de mondiale schaal. 
Bouwopgaven zorgen voor enorme CO2 rampen elders op 
de planeet, vanwege het mijnen en produceren van grote 
hoeveelheden bouwmaterialen. Hoe staat dat ongemak in 
relatie tot het ongemak die verdichting geeft op de schaal 
van de wijk? Volgens communicatiestrateeg Matthijs de 
Jongh van communicatiebureau KesselsKramer zit de crux 
voor verandering erin mensen anders te laten gaan denken 
over ongemak en comfort. In plaats van de nadruk te leggen 
op het toevoegen van vierkante meters aan bouwmassa 
kan gewezen worden op de voordelen van verdichten voor 
bestaande bewoners, zoals de toevoeging van voorzieningen, 
de vergroting van kansen om in de eigen buurt wooncarrière 
te maken of het bouwen met circulaire en biobased 
materialen. 

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, 
(landschapsarchitect en werkzaam bij 
Staatsbosbeheer), Ir. Hilde Blank (voorzitter 
EFL-Stichting, stedenbouwkundige en 
directeur BVR adviseurs), Prof. dr. Edwin 
Buitelaar (onderzoeker gebieds- en 
vastgoedontwikkeling bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving en bijzonder 
hoogleraar bij de Universiteit Utrecht), 
Catja Edens MA, (architectuurhistoricus, 
PhD-onderzoek Curatorial Research 
Collective TU Eindhoven), 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).

Juryrapport EFL Open Oproep 
klimaatrechtvaardigheid
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De jury is positief over de insteek, maar vraagt zich wel af of 
deze studie zich in voldoende mate onderscheidt van andere 
integraal aangevlogen verdichtingsprojecten met aandacht 
voor gebruikers. Ook vraagt ze zich af of het wel bestaat, 
klimaatrechtvaardigheid zonder ongemak. De Jongh is 
positief, vanuit zijn professie weet hij dat je met het verleiden 
van mensen een heel eind kunt komen. Bovendien zal met 
regelgeving die nu op stapel staat binnenstedelijk bouwen 
steeds meer de norm kunnen gaan worden. Dwang en 
verleiden gaan dus hand in hand. 

Nederlands drinkwater als schaars goed
Ondanks alle ongemak is voor veel mensen het thema 
klimaatrechtvaardigheid nog steeds een ver van mijn bed 
show. De pitch van project Rechtvaardig drinkwaterlandschap 
door Hugo Schuitemaker van Design Innovation Group 
werkt wat dat betreft behoorlijk ontnuchterend. Droogte, 
verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende 
bevolking en uitbreiding van de economie zorgen ervoor dat 
de beschikbaarheid van water voor de drinkwatervoorziening 
in Nederland onder druk staat. Drinkwaterbedrijven hebben 
een leverplicht, maar luiden de noodklok: zonder extra 
maatregelen kunnen ze beschikbaarheid van goed drinkwater 
voor de ruim 900.000 nieuwe woningen die de overheid wil 
bouwen niet garanderen. 

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

Rechtvaardig drinkwaterlandschap. Concept: Hugo Schuitemaker. Illustratie: Irene Cécile
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Er zullen keuzes gemaakt moeten worden; voor wie is 
er in de toekomst wel water beschikbaar en voor wie 
niet en waarom, en waar komen de kosten terecht? In 
het Overijsselse plangebied is die vraag al aan de orde. 
Teampartner drinkwaterbedrijf Vitens moest onlangs een nee 
verkopen aan twee nieuwe bedrijven die zich wilden vestigen 
in de regio. Voor hen is het water op. Dat bewijst wel dat 
de opgave steeds vaker voorbij het zoeken naar technische 
oplossingen gaat en raakt aan morele vraagstukken. 
Hoe definieer je rechtvaardigheidsprincipes, hoe maak je ze 
toepasbaar en geef je ze ruimtelijk in samenhang plek? Dit 
project zal uiteindelijk leiden tot drie strategieën die laten 
zien wat in verschillende toekomsten kan. Het team wil elke 
strategie voorzien van een fysieke ingreep in het landschap. 
De jury is zeer overtuigd van de waarde van deze zoektocht. 
Wel blijft nog wat vaag hoe het team de ruimtelijke vertaling 
van de scenario’s in het Overijsselse landschap voor zich 
ziet. Beschikt het over voldoende landschapsarchitectonische 
expertise? Ook ziet de jury graag dat opgedane kennis goed 
gaat landen bij een brede doelgroep. Daarbij is de wijze 
van visualiseren van de uitkomsten belangrijk; hoe maak 
je beelden die de urgentie van de opgave weergeven en 
tegelijkertijd begrijpelijk en aantrekkelijk zijn? Ook wil de jury 
graag weten of schoonheid een rol speelt in de discussie 
over rechtvaardigheid.

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

De jury luisterend naar de pitches. Foto: Ingrid Koenen
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Klimaatnationalisme versus klimaatrechtvaardigheid 
Een andere eyeopener wordt gepresenteerd door 
stedenbouwers Lena Knappers en Bram van Ooijen van 
project Humanity on the move. De VN verwacht meer dan 
een miljard klimaatvluchtelingen in de komende dertig jaar, 
maar een klimaatvluchteling bestaat juridisch gezien niet. 
Hij kan daarom nergens terecht. Bovendien geven de rijkste 
landen ter wereld meer geld uit aan de militarisering van 
hun grenzen dan aan het klimaat. Kortom, een groeiend 
klimaatnationalisme staat lijnrecht tegenover de door de 
EFL-Stichting geagendeerde klimaatrechtvaardigheid. Het 
team wil binnen deze twee uiterste posities vier scenario’s 
schetsen op Europees niveau.
In het licht van het politieke debat over klimaatvluchtelingen 
onderschrijft de jury het belang van deze zoektocht. Hoe nu 
de scenario’s door te vertalen op regionaal niveau? 

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

Humanity on the move. Bram van Ooijen en Lena Knappers.
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De ontwerpers richten zich in hun pitch op de Borinage, 
een streek in Wallonië waar voorheen veel mijnbouw was 
en arbeiders uit alle hoeken van Europa neerstreken. Maar 
is deze locatie die economisch in neergang is wel gelukkig 
gekozen voor een doelgroep die al zoveel lasten draagt 
van klimaatverandering? Wat als je de opgave dichter 
naar Nederland trekt? Dit scenario werkt het team ook uit: 
Nederland is weinig geschikt als land voor opvang, want 
met de stijgende zeespiegel is de kans groot dat we zelf 
noordwaarts zullen moeten gaan vluchten. Interessant is dat 
het team een zeer complexe mondiale kwestie combineert 
met een doelgroep van jongeren die ervaring hebben 
met desastreuze klimaatkwesties elders op de planeet 
en in Nederland terecht kwamen, via teamlid Sarah Oey, 
jongerenvertegenwoordiger van de VN. 

Klimaatgeletterdheid vergroten
Preetika Balasubramanian, stedenbouwkundige bij 
De Zwarte Hond weet de reikwijdte van het thema 
klimaatrechtvaardigheid goed te verwoorden. Enerzijds 
maken we ons zorgen over het einde van de wereld en 
anderzijds over het einde van de maand. Je moet de opgave 
dus van beide kanten benaderen. Het team ziet daartoe 
twee type initiatieven. Een rechtvaardige klimaattransitie 
maakt mensen vrij van de gevolgen van klimaatverandering 
– denk aan projecten waarbij de inzet een fossielvrije haven 
is - en maakt mensen vrij om zelf initiatief te nemen en deel 
te nemen aan de klimaattransitie – denk aan het plaatsen 
van zonnepanelen op het dak van je huis. Balasubramanian 
strijkt met haar team neer in de wijk Bospolder-Tussenwijken 
(BoTU) in Rotterdam. Hoe kunnen bewoners daar worden 
voorzien van een arsenaal van ‘wapens’ die iedereen kan 
gebruiken om een klimaatrechtvaardige stad te co-creëren, 
om zo de klimaatgeletterdheid in de stad te vergroten? De 
keuze voor BoTu als plangebied is goed doorgedacht. In deze 
wijk zijn al allerhande kleine projecten gaande waarbij ook 
moeilijk te bereiken doelgroepen zijn betrokken. Met een jaar 
aan projecttijd is het slim om aan te haken op bestaande 
kennis en netwerken. Wel heeft het team de ambitie om op 
andere plekken in Rotterdam resultaten te testen. 

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

Foto: Ingrid Koenen



7

Zodoende zou het project de ‘slagvelden’ – de plekken in 
de stad waar klimaatrechtvaardigheid nog ver te zoeken is 
– zichtbaar kunnen maken. Komt dit project voldoende van 
het papier af, vraagt de jury zich af. Er heerst twijfel. Aan de 
ene kant is het een pre dat de gemeente betrokken is, aan 
de andere kant blijven dit soort initiatieven vaak hangen in de 
planfase. 

Waar is het grootste onrecht?
Het abstracte karakter van de opgave inspireerde het 
team van architect Violette Schönberger bij het opzetten 
van project Het grootste onrecht. Een zoektocht. Met de 
volgende generatie concreet in zicht - een van de teamleden 
is afwezig want net vader geworden van een nieuwgeboren 
kindje – kunnen ook de huidige dertigers de urgentie van 
het thema klimaatrechtvaardigheid niet meer ontkennen. Nu 
al is de wereld scheef. Maar waar in Nederland het meest? 
Onderzoek wijst uit dat de rijkste wijken van Nederland het 
groenste zijn, vertelt Schönberger. Niet eerlijk. Energiewinning 
trok regio’s zoals Zuid-Limburg of Oost-Groningen 
economisch leeg. De lasten van de van energiewinning 
komen bij de armste mensen te liggen. Ook niet eerlijk. 
Het team wijst uiteindelijk drie ‘onrechtvaardige’ plekken aan, 
waaronder Den Haag, een stad waar de verschillen tussen 
rijk en arm groot zijn. Maar gaat het met die constatering in 
zo’n vroeg stadium van het onderzoek niet te snel? 

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

Nederland Veganland. Strootman Landschapsarchitecten



8

Een preciezere verkenning naar onrecht is interessant en 
nodig om de stap naar herverdeling straks goed te kunnen 
maken, vindt de jury. Ook vraagt de jury zich af of het team 
de herverdeling als ontwerpopgave voldoende meeneemt in 
de uitwerking. Het team beoogt een kunstwerk als resultaat. 
Is zo’n uitwerking voldoende passend bij de EFL-Stichting? 
Het idee een podcast te maken om de kwestie een menselijk 
gezicht te geven wordt zeer gewaardeerd. 

Gedachtenexperiment voedselproductie
Het team onder leiding van Strootman landschapsarchitecten 
van project Nederland Veganland heeft haar ‘what-if’-vraag 
uit fase één nóg iets aanscherpt. Stel het wordt in Nederland 
bij wet verboden om grond te gebruiken voor de productie 
van veevoer, vlees of zuivel. Het is ook verboden om veevoer 
te importeren. Zo’n wet heeft invloed op ruimtelijk niveau 
in Nederland, nu gaat bijvoorbeeld 33 procent van het 
landgebruik naar veeteelt. Ook op mondiaal niveau heeft 
zo’n wet impact. Hij zou kunnen leiden tot een vermindering 
van vraag naar soja, een gewas dat vooral bestemd is 
voor het produceren van veevoeder, uit het kwetsbare 
Amazonegebied. Spannend is dat het team mens en dier wil 
meenemen in haar zoektocht.
Zo’n ‘what-if’-aanpak roept een hele hoop interessante 
vragen op die het team in een vervolgfase zou willen gaan 
beantwoorden. De jury doet daar nog eens een schepje 
bovenop. Wat betekent zo’n keuze voor gronden die niet 
geschikt zijn voor veganistische voedselproductie? Wil 
je veenweidegebieden behouden en hoe doe je dat op 
veganistische wijze? Ook wijst de jury op het gevaar van 
monocultuur door veganistische teelten. Hoe voorkom je 
dat je met de oplossing van het ene probleem het volgende 
teweegbrengt? Juist het gedachtenexperiment kan inzichtelijk 
maken welke effecten zo’n denkrichting heeft. Dat brengt 
de kansen, maar ook de problemen ervan in zicht. De 
jury daagt het team uit om goed na te denken over de 
publiekspresentatie van de resultaten, omdat ze graag ziet 
dat het project ook impact krijgt buiten het professionele 
domein.

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld
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Conclusie
De jury is van mening dat alle teams belangrijke stappen 
maakten in de uitwerking, en inspirerende en rijke voorstellen 
presenteerden. Niettemin is ze het snel eens over welke 
projecten door moeten gaan. Ze ziet graag de drie projecten 
verder uitgewerkt die de meest actuele en urgente thema’s 
rondom schaarste adresseren: drinkwater, voedsel en een 
dak boven je hoofd. Een scherpe en ook nodige keuze, aldus 
de jury, want het onderwerp klimaatrechtvaardigheid draait 
om de meest essentiële zaken van het leven. Deze staan voor 
velen onder druk, op mondiaal én nationaal niveau. 

• Project Rechtvaardig drinkwaterlandschap staat bij alle 
juryleden hoog in de persoonlijke top drie. De pitch deed 
sommigen letterlijk huiveren; de urgentie spat ervan 
af. Het team is ook goed op orde met in het kernteam 
probleemeigenaars Vitens en Waterschap Vallei en 
Veluwe en als ondersteunende partijen onder meer 
de Unie van Waterschappen. Het project zal leiden tot 
bruikbare kennis voor Overijssel, maar ook voor andere 
gebieden in Nederland en daarbuiten. 

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld

De drie winnende teams. Foto: Ingrid Koenen.
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• Het radicaal doortrekken van de denkoefening van team 
Nederland Veganland spreekt de jury zeer aan. Het 
voorstel vliegt het thema aan vanuit het nationale niveau 
en maakt de vertaling naar gebiedsniveau. Wat betekent 
dat voor het individuele bedrijfsniveau? Worden belangen 
van het landschap in het voorstel ook verbonden worden 
met het individuele landbouwbelang? De jury benadrukt 
ook dat de gevolgen voor de stad van zo’n vraagstelling 
niet onderbelicht mogen blijven.

• Humanity on the move gaat over het meest essentiële 
onderdeel van ons leven: het hebben van een veilig 
thuis. De jury doet de aanbeveling aan het team om het 
project behapbaar te maken. Daarbij is de overweging 
voor welke scenario’s je kiest van belang: scenario’s 
waarvan je wil dat ze gaan gebeuren omdat ze passen bij 
je gevoel van rechtvaardigheid of juist scenario’s waarvan 
je denkt dat ze gezien het oprukkend klimaatnationalisme 
realistisch zijn, om op basis daarvan scherpe 
aanbevelingen te doen? Met de keuze van de jury om dit 
project te honoreren ligt deze vraag ter beantwoording 
open.

Community of practice 
De winnende opgaven vragen elk om grote 
systeemveranderingen. De domeinen ontwerp, beleid en 
onderzoek moeten er stevig mee aan de bak. De kennis 
en inzichten die de drie voorstellen zullen opleveren zijn 
belangrijk om het thema scherper een plek te geven binnen 
het huidige ontwerpdiscours. Ook nodigt de EFL-Stichting 
alle inzenders van voorstellen uit ronde één en twee uit om 
betrokken te blijven bij het voeren van dit gesprek. Zo zal een 
actieve community of practice ontstaan. De winnende teams 
krijgen elk € 50.000 om hun voorstel in het komende jaar 
verder uit te werken.

Ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld
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Winnende teams
Humanity on the move: 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 Rotterdam.

Nederland Veganland: Arjen Venema en Berno Strootman, 
Strootman Landschapsarchitecten, Jan Willem Erisman, 
expert landbouwsystemen, Universiteit Leiden, Kees 
Bastmeijer, expert natuurbeschermingsrecht, Universiteit 
Groningen en Tineke Lambooy, expert nieuwe governance 
modellen.

Rechtvaardig drinkwaterlandschap: Hugo Schuitemaker 
en Marieke Rietbergen, Design Innovation Group, Romeo 
Neuteboom Spijker, Waterschap Vallei en Veluwe, Tom 
Bijkerk en Anky Spanjers, Vitens, Janne Brok, Bureau WO en 
Ellen ter Gast, filosoof & bioloog.

Teams longlist
Ruimtelijk arsenaal voor een rechtvaardig Rotterdam: 
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 en Christophe Cornille, Projectsenior Landschap bij 
de Gemeente Rotterdam, Stadsontwikkeling.

Het grootste onrecht. Een zoektocht: Violette Schönberger, 
architect en stedenbouwkundige, Catherine Koekoek 
architect en filosofe, Veerle Alkemade, architect en 
stedenbouwkundig ontwerper voor het Rijksvastgoedbedrijf, 
Bart Eysink Smeets, conceptuele storytelling en Charlotte 
Holtermans-Rommes, geesteswetenschappen en 
cultuurbeleid.

Hoe ongemakkelijk is klimaatrechtvaardigheid? 
Het herformuleren van ons wooncomfort: Tom 
Bergevoet, architect en onderzoeker Temp.architecture.
urbanism, Martine Verhoeven, technisch specialist Royal 
HaskoningDHV en Matthijs de Jongh, communicatiestrateeg 
KesselsKramer.


