
#PanoramaOverijssel: verbeterkracht schuilt in de regio 

Doorklussen aan Nederland biedt nieuwe kansen 

Als Nederland vaart wil maken met de grote transities die nodig zijn, 

moet het gebruikmaken van de schaal en de kracht van de regio’s. 

Die boodschap gaf Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn gehoor 

mee tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Stadhuis Zwolle. 

In de Schepenzaal ontvouwde de bekroonde architect en 

regeringsadviseur het toekomstperspectief Panorama Nederland, 

en in het bijzonder #PanoramaOverijssel. Verslag van een 

optimistisch getoonzette avond.  

In het veelbesproken document Panorama Nederland koppelt het 

College van Rijksadviseurs duurzame doelstellingen aan sociaal-

maatschappelijke opgaven. Zo moeten er een miljoen woningen worden 

bijgebouwd, komen verkeer en logistiek steeds vaker krakend tot 

stilstand, duldt de energietransitie geen uitstel meer, moet Nederland 

snel worden aangepast aan het veranderende klimaat en loopt de 

landbouw/voedselvoorziening tegen grenzen aan, en neemt de 

biodiversiteit dramatisch af. In de openbare ruimte komen die 

vraagstukken bij elkaar.  

Opgaven die elkaar versterken  

De verschillende opgaven hoeven elkaar niet in de weg te zitten, maar 

kunnen elkaar versterken. Dat is dan ook meteen de centrale boodschap 

van Panorama Overijssel: probeer niet alle grote vraagstukken apart van 

elkaar op te lossen, maar kijk met een integrale blik. En houd daarbij 

altijd de ruimtelijke kwaliteit voor ogen, aldus de Rijksbouwmeester 

tijdens de opening van #PanoramaOverijssel in het Stadhuis van Zwolle. 

Een meerdaags evenement, georganiseerd door o.a. de provincie 

Overijssel, Het Oversticht en de gemeente Zwolle. 

Creatieve krachten 

Het vergezicht dat Floris Alkemade schetst, wordt gedreven door 

verlangen en vertrouwen in creatieve krachten, waarbij het volgens hem 

de kunst is ‘van verbeeldingskracht ontwerpkracht en bestuurskracht te 

maken’. Hij beseft dat het een algemeen menselijke wet is dat mensen 

moeilijk in beweging te krijgen zijn, maar zet daar tegenover: 

“Verandering is in essentie precies wat het leven de moeite waard 

maakt.” Met zijn collega’s in het College van Rijksadviseurs heeft hij 



vooral nagedacht ‘in termen van winst’. De kracht van de regio’s, de 

schaal waar mensen zich het sterkst mee identificeren, is daarbij van 

groot belang. Want het belang van de regio’s buiten de Randstad wordt 

volgens hem sterk onderschat. De Rijksbouwmeester, zelf opgegroeid 

op het Brabantse platteland, schetst een karikatuur, die door velen 

echter min of meer als waar wordt beleefd. “Er is een Randstad en dáár 

gebeurt het. Iedereen trekt daarheen en laat het oosten achter, een leeg 

gebied waar wolven weer naar binnen trekken.” De beeldvorming heeft 

volgens hem grote invloed op hoe een land wordt ‘gelezen’, ook door 

beleidsmakers.   

Niet Randstad is grootste motor  

Zeker voor randstedelingen is het buitengebied synoniem aan de plek 

waar vanouds ons voedsel wordt geproduceerd, een platteland dat aan 

belang inboet. Landbouw is goed voor 1,8 procent van het Nederlands 

Bruto Nationaal Product. Alkemade: “Zie je wel, wordt dan gezegd. De 

kracht van het platteland is sterk aan het afnemen.”  

Een beeld dat volgens hem wordt weersproken door de cijfers. Onder 

meer onderzoek van het Financieel Dagblad, waaruit blijkt dat een 

economisch rekensommetje op de schaal van Nederland maakte. “Als je 

de G4 (Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam, red.) en 

ommeland aftrekt, wat houd je dan over? Een verrassing! Nederland is, 

na aftrek van de G4 en het gebied eromheen nog steeds de vijfde grote 

economie van de Eurozone.” Volgens hem toont o.a. het FD-artikel aan 

“dat Nederland geen A- en B-kwaliteit heeft. Het is een samenhangend 

systeem. Het grappige is dat als ik dit in de Randstad toon men zegt: dit 

kan niet waar zijn.” 

Problemen als start ontdekkingsreis  

Andries Heidema, de Overijsselse Commissaris van de Koning, ziet het 

Panorama als ‘de aftrap om met elkaar in Overijssel de inspiratie op te 

zoeken’: “We zullen samen moeten werken aan de vraag hoe het eruit 

gaat zien en aan wat we met elkaar zouden willen.” Het oplossen van de 

grote maatschappelijke en economische vraagstukken kan volgens 

Heidema ook beleefd worden als een ‘ontdekkingsreis’. “Dat vraagt van 

ons experimenteren, kennisdeling, soms fouten durven maken en ons 

kwetsbaar opstellen, bereid zijn te leren. Wat dat betreft moet Overijssel 

niet alleen de tuin van Nederland zijn, maar ook af en toe weleens de 

proeftuin. Gaat het op een onderdeel mis, dan kunnen we altijd nog 

zeggen: we hebben de foto nog, Panorama Nederland. Een optimistisch 



en aantrekkelijk toekomstbeeld. Ik gun ons allemaal dat enthousiasme, 

die inspiratie.” 

Doorgeschoten schaalvergroting  

Discussies en groeiende onvrede (milieubelasting, dierenwelzijn, sterk 

afnemende biodiversiteit) over de landbouw komen volgens Alkemade 

vooral voort uit een doorgeschoten schaalvergroting. De verdienste van 

die ontwikkeling is weliswaar dat we in ‘Luilekkerland’ wonen, maar er is 

wel een keiharde grens bereikt. “De wijze waarop de landbouw zich 

ontwikkeld heeft, pas steeds minder bij de structuur van het platteland.” 

Niet alleen het landschap en omwonenden zijn de dupe van, maar vooral 

ook boeren zelf. Zij lijden onder de macht van de supermarken en steeds 

nieuwe wet- en regelgeving. Alkemade is voorstander van een 

agrarische sector die zoveel produceert als het landschap aankan. Voor 

intensieve veeteelt is ook nog ruimte, maar die kan volgens hem beter 

verplaatst worden naar bedrijventerreinen. In het buitengebied is dan 

ruimte voor kleinschalige initiatieven en het experimenteren met nieuwe 

verdienmodellen voor boeren en grondeigenaren.  

New Deal is nodig 

Volgens hem is er een ‘New Deal’ nodig, tussen boeren en 

maatschappij. Daarmee wordt al volop geëxperimenteerd. Alkemade 

noemt onder andere het concept ‘Herenboeren’, waarbij burgers 

fungeren als opdrachtgever van een boer. Tussenstappen in de keten 

vallen zo weg en de boer verdient zélf aan zijn producten. Andere door 

hem getoonde voorbeelden zijn Start-up Farm in Dalfsen (jonge boeren 

experimenteren met nieuwe vormen van ondernemerschap); ‘Wat een 

eikels in het Twentse landschap’ in Dinkelland (productie eikels en noten 

voor consumptie, coulisselandschap versterken); ‘Twents 

Precisielandgoed’ in Hardenberg (schaalverkleining, landgoed als ideaal 

verdienmodel, sluiting van kringlopen); en Productief Peppelland uit 

Brabant (populieren als constructiehout en alternatief voor hardhout, 

kleinere CO2 footprint.)  

Kritisch over zonneparken 

Over het buitengebied als ‘bergplaats’ voor zonneparken is Alkemade 

zeer kritisch. Eindeloze vlaktes panelen zorgen volgens hem voor een 

snel afnemende bodemkwaliteit en nog slechtere biodiversiteit. “Benut 

wind op zee, en op land daken voor zon”, zegt hij.  



Extra woningbouw moet volgens het College van Rijksadviseurs niet 

gerealiseerd worden aan de randen van stedelijke agglomeraties of het 

buitengebied, maar in de stad, met de meeste voorzieningen dichtbij en 

goed (openbaar) vervoer. Technologie speelt in de ontwikkeling van 

steden een dominante rol, zowel positief als negatief. Zo draagt het 

internet bij aan toenemende leegstand, maar kunnen o.a. elektrische (en 

straks zelfrijdende) deelauto’s het gebruik en de inrichting van steden 

sterk in gunstige zin veranderen.  

Spoorzone Zwolle 

Na de inleiding van Alkemade kreeg de regio, met Tim Vredeveld (Het 

Oversticht) als gespreksleider, zelf het woord. Onder meer sprak Anne-

Marie Mosterman, namens de gemeente Zwolle gebiedsontwikkelaar 

van de Spoorzone. Daar wordt gewerkt aan een gevarieerd leefgebied 

met uiteenlopende functies, van cultuur tot onderwijs, van wonen tot 

kantoren, van zorg tot creatieve broedplaatsen. “Een gebied waarvan 

negen van de tien van de Zwollenaren dachten: hoe kun je daar nou 

wonen?” Gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS en ProRail 

investeren veel tijd en geld in de Spoorzone. “We zijn begonnen op 

kleine schaal en meteen gaan mixen. Ik zeg weleens: je moet gewoon 

gaan prutsen. Een combinatie van doen en denken”, aldus Mosterman. 

“De Spoorzone moet een echt innovatiekwartier worden, waar de ‘triple 

helix’ (kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid, red,) een plek krijgt.”  

Van drie naar vijf “O’s” 

Gevraagd naar zijn ‘stip op de horizon’ zegt Bart Buijs, directeur van Het 

Oversticht, zich liever een ster voor te stellen. “Die kan stralen, maar ook 

bewegen.” Hij wil aan de ‘3 O’s’ nog 2 O’s toevoegen: die van Ontwerp 

en Onderzoek. Een van de organisaties die daar volgens hem in uitblinkt 

is AtelierOverijssel, een onafhankelijke organisatie die werkt aan de 

ruimtelijke kwaliteit in de provincie en de consequenties van 

(boven)regionale ontwikkelingen en beleidskeuzes in beeld brengt.  

Regioagenda: bloem met blaadjes 

Volgens Trudy Huisman, voorzitter van de Economic Board van de regio 

Zwolle, is daar al een ‘stip’ gezet: de brede regioagenda als een bloem 

met blaadjes, met in het hart de economie en daaromheen de kwaliteit 

van de leefomgeving, human capital en energievoorziening. Zij pleit voor 

een goede samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs. Zij 



ziet het als de taak van de overheid om meer nog dan nu innovatie te 

faciliteren.    

Enthousiast worden van Panorama 

Heidema constateert dat ‘de grote verbouwing’ van Nederland 

vooralsnog vooral weerstand oproept. Hij vindt dat Panorama Nederland 

defensieve reactie prima pareert, omdat het ‘een perspectief is waar je 

enthousiast van kunt worden’. “Overijssel wordt gezien als de ‘tuin van 

Nederland’. Kom daar maar eens aan, met windturbines, zonneparken, 

met een grote landbouwtransitie en ingrepen in het veenweidegebied. In 

plaats van alleen de negatieve kanten te benadrukken helpt het 

Panorma ons een kanteling te maken. Hoe kunnen we de plek waar we 

wonen en aan verknocht zijn mooi houden of zelfs nog mooier maken?” 

Van rentmeesterschap tot familiebedrijf 

De deelnemers aan het ‘tafelgesprek’ benoemen allen een aspect dat 

kenmerkend is voor de regio. Alkemade wijst zonder aarzelen naar 

vormen van rentmeesterschap, zoals hij die onder meer zag op het 

landgoed Twickel. “Verantwoordelijkheid nemen, het waardevolle 

behouden en dat koppelen aan nieuwe opgaven. In Brabant herken ik 

dat veel minder.” 

Heidema vult dat aan met het fenomeen ‘noaberschap’ als verbindende 

kracht. “In deze regio heel anders dan in pakweg Zoetermeer. Over de 

grenzen van het ‘ik’ en ‘mijn’ naar het ‘ons’ stappen.” Huisman ziet 

vergelijkbare waarden in de familiebedrijven, waar Overijssel er veel van 

heeft. “Doorgeven naar de volgende generatie zit in het DNA van onze 

regio. Mooie assets om de ster van de toekomst te laten stralen.” En 

Buijs heeft veel vertrouwen te hebben in vaak al lang bestaande 

partnerschappen, zoals met Natuur en Milieu Overijssel. Van (ooit) het 

samen aanpakken van de zure regen tot nieuwe vraagstukken die zich 

aandienen.    

Iconen voor de toekomst  

Bij het slot mochten de gesprekspartners nog hun ‘icoon van de regio’ 

noemen, met de potentie om een nieuw icoon te worden voor opgaven 

op het gebied van energie, water, mobiliteit, agrarisch gebied. Voor 

Huisman is dat onmiskenbaar The Eye (‘het ei’) van museum De 

Fundatie in Zwolle, ontwikkeld toen het nog volop crisis was. Dat heeft 

een nieuwe dynamiek gebracht en biedt bezoekers de gelegenheid om 

‘anders naar de stad te kijken’. Heidema, eerder burgemeester in de 



Betuwe te midden van de rivieren, vindt de IJssel zoals hij er nu bij ligt, 

iconisch. Voortgekomen uit een behoefte aan meer veiligheid en 

uitgemond in project waar de verbeelding echt aan de macht is 

gekomen, na veel scepsis omhelsd door inwoners. Buijs noemt naast de 

zogeheten ‘bloemkoolwijken’ als favoriet het eiland Schokland. 

“Werelderfgoed waar het verleden wordt bejubeld en het verhaal van 

Nederland wordt verteld. Daar kan door o.a. verhoging van de 

grondwaterstand nieuw natuurgebied worden ingericht en blijven 

archeologische vondsten bewaard in de bodem.” 

Doorklussen aan nieuwe lagen   

En Alkemade, die net tevoren nog een wandeling had gemaakt door de 

historische kern van Zwolle, roemt het bijzondere en iconische van het 

gewone. Met als voorbeeld de woonwijken, die niet in één keer zijn 

gebouwd, maar waar van generatie op generatie is ‘doorgeklust’. Iets 

wat naar hij hoopt in de toekomst wordt voortgezet: “Steeds een nieuwe 

laag toevoegen aan steden en landschap, aan wonen en werken”.  


