Projekt NL
de verbeelding aan zet
Nederland verandert. Vaste waarden staan
onder druk en onzekerheden krijgen we ervoor
terug. Nederland is een vat vol tegenstellingen.
Nederland wordt voller, mobieler, schoner,
natter (of juist droger) en steeds meer mensen
hebben hier een mening over.
Alle veranderingen zullen binnen dezelfde beperkte ruimte plaatsvinden. Dat vraagt om innovatieve oplossingen, slimme ideeën en heldere
keuzes. En dat is niet voor het eerst. Nederland
heeft een lange traditie in het omgaan met
veranderingen. Ons territorium is instabiel en
kent vele uitdagingen en ons aanpassingsvermogen is fenomenaal gebleken. Net zoals onze
drang om de situatie te beheersen. In deze
rijke traditie gaan verandering en vooruitgang
meestal hand in hand.
Toch lijken we op dit moment aan dit vermogen te twijfelen. Alsof we op een druk kruispunt staan waar niets is geregeld. Waar energie- en klimaatvraagstukken, de mondige
burger en het politieke midden zonder groter
verhaal elkaar verdringen. Waar het gevoel
begint te heersen dat de boel vastloopt bij
gebrek aan richting. Verandering staat nu
gelijk aan verlamming.
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Terwijl er een maatschappelijk gedragen koers
mist voor het Nederland van de toekomst, zijn
we optimistisch van mening dat verbeelding
kan hiermee een grote bijdrage aan leveren.
Architecten, stedenbouwers, landschapsontwerpers en ruimtelijke denkers hebben de laatste jaren veel ontwerpend onderzoek gedaan
naar de inrichting van ons land. Met inachtneming van een complex aan opgaven en
maatschappelijke krachten worden mogelijke
toekomsten in beeld gebracht. Nederland in de
toekomst wordt zichtbaar en voorstelbaar
gemaakt. Een nieuw Nederland dat afrekent
met de verstarring bij het bereiken van ingewikkelde doelen.
Ontwerp, als stip op de horizon, kan de verlamming in onze maatschappij verhelpen. De
keuzes die gemaakt moeten worden, zijn
makkelijker als het duidelijk is waartoe ze
kunnen leiden.
‘Projekt NL’ is een beweging van toekomstverbeelders: planners en ontwerpbureaus, die de
resultaten van ontwerpen willen benutten voor
het voeren van een brede discussie over de
inrichting van ons land.
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