
 

 
Voorstel De Fitte Randstad / Nederland in 2030  
 

 

Een inspirerende visie  

Natuur & Milieu en FME ontwikkelen in 2014 samen met bedrijven en overheid het partnerschap de Fitte Randstad; 

een inspirerende visie op hoe Nederland duurzaam en gezond woont, werkt, leeft en onderneemt in 2030.  

 

Het denken over de inrichting van de Randstad een positieve impuls geven 

De samenleving verandert en groeit. Vrijheid en flexibiliteit worden steeds belangrijker. Zo neemt het nieuwe werken 

toe. Men kan overal en altijd werken, onafhankelijk van locatie of tijd. Kantoren komen leeg te staan en men woont 

werkt, zorgt en recreëert in en om huis. Men hecht daarnaast steeds minder waarde aan bezit, en meer aan gebruik. 

Mensen gaan zelf of collectief duurzame energie produceren. Stadsinwoners wijzigen van autobezit naar autodelen. 

En de opkomst van elektrisch rijden introduceert autorijden op zelf opgewekte stroom met accu’s als opslagmedium. 

Mensen kiezen daarnaast steeds vaker voor regionale duurzame producten of gaan zelf groenten telen in stedelijk 

gebied. Tegelijkertijd groeit het aantal inwoners van de Randstad en is het noodzakelijk dat we minder CO2 uitstoten 

om het klimaat te ontlasten. We moeten minder energie gebruiken, en alternatieve duurzame bronnen inzetten – en 

tegelijk zorgen voor een fijne leefomgeving en economische dynamiek.  

 

In het groeiende stedelijk gebied met beperkte ruimte en veel industrie, in het toch al kleine Nederland, rijst de vraag: 

Hoe kunnen we de Randstad inrichten als een metropool waar we met veel plezier duurzaam en gezond wonen, 

werken, leven en ondernemen?  

 

Masterplan voor een Fitte Randstad / Nederland in 2030 

Een visie ontwikkeld door het gerenommeerde architectenbureau OMA gaat antwoord geven op deze vraag. 

Natuur & Milieu en FME vragen OMA, samen met een aantal partners, een mix van betrokken overheden en 

toonaangevende bedrijven, een toekomstvisie te ontwikkelen. Deze visie, vormgegeven in een masterplan voor de 

Fitte Randstad in 2030, kent meerdere doelen. Het zal overheden en bedrijven richting geven voor de ontwikkelingen 

binnen de Randstad. En inspireren. De visie kan ontwikkeld worden tot een platform voor lopende en nieuwe 

initiatieven gericht op de metropool van de toekomst. En het bundelt tenslotte Nederlands innovatiefste ideeën, 

oplossingen voor grootstedelijke uitdagingen op die overal ter wereld spelen. Daarmee is het een prima 

exportproduct, toonaangevend in metropoolontwikkeling.  

 

Vraag en aanbod 

Natuur & Milieu en FME zoeken partners die het commitment met ons aan willen gaan om de visie te realiseren, die 

geloven in een Fitte Randstad in 2030. Samen met deze ‘thought leaders’ in hun sector en betrokken overheid stellen 

we de visie op en gaan we acties en projecten opstarten.  

 

Wat bieden we bedrijfspartners: 

- Zichtbaarheid en erkenning als koploper via de media exposure die het Masterplan zal krijgen; 

- Netwerk van potentiele opdrachtgevers, financiers en overheden om actief mee samen te werken;  

- Internationale (export)potentie. 

 

Wat vragen we: 

- Commitment en geloof in het concept Fitte Randstad. Heldere doelen waar men zich aan kan houden 

gedurende de lancering en uitrol van Fitte Randstad. 

- Inzet van TopTalenten binnen de eigen organisatie voor het uitdenken van het Masterplan. 

- Financiële bijdrage voor kostenvergoeding N&M, FME en OMA tot punt van lancering Fitte Randstad. 


