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De ruimtelijke ordening in Nederland wordt vaak
voorgesteld als een succes. Kritiek erop heeft lange tijd
weinig aandacht en ruimte gekregen omdat
wetenschappers de ruimtelijke ordening dienden en
legitimeerden. De crisis dwingt de rol van wetenschap in
de Nederlandse ruimtelijke ordening te herzien.

aan grond hebben gekocht, waarvan het maar de vraag is of die ooit nog
voor een goede prijs wordt verkocht. Zo heeft de gemeente Apeldoorn
voor 68 miljoen euro moeten afschrijven op de exploitatie van haar
grondbedrijf. Veel andere gemeenten zitten met vergelijkbare problemen
en kampen met torenhoge grondrenten die zwaar op de begroting
drukken. Door de financiële problemen zijn tal van voorheen succesvolle
projecten hoofdpijndossiers geworden.

Nederland is beroemd om haar ruimtelijke ordening (RO): een hecht
netwerk van overheden, ontwikkelaars en kennisinstituten en de daarmee
verbonden ideologieën en praktijken. Het is het land van orde en
regelmaat. Een tekort aan natuur wordt opgelost door natuur te maken.
Als Nederland dreigt te verzuipen dan worden dijken gebouwd, rivieren
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