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10 jaar Dubbelkrimp
In juni 2004 verscheen in NRC-Handelsblad een artikel van onze hand getiteld Houd rekening met
krimpscenario's (zie archief). Dit werd geschreven naar aanleiding van het verschijnen van de Nota
Ruimte, waarin geen aandacht voor dit krimpverschijnsel was. De reacties waren direct en
omvangrijk. Een kort daarna gehouden congres over de potentiële krimp maakte nogmaals duidelijk
dat het een serieuze zaak betrof. Op dit moment nu zo'n tien jaar verder is het een normaal
onderwerp op de ruimtelijke agenda geworden. Van meet af aan hebben wij naast de
bevolkingskrimp ook de gevolgen van de toenemende wateroverlast betrokken met als
waarschijnlijke gevolg de ‘landkrimp’. Kortom ‘Dubbelkrimp’ was geboren. Vanaf 2008 is er nog een
derde krimpfactor bijgekomen door de financieel economische krimp die ook van grote invloed is
geworden.
Onze dubbelkrimpwebsite heeft naast de krimpproblematiek de laatste jaren uitgebreid aandacht
geschonken aan bestuurlijke zaken; ruimtelijke indeling en ruimtelijke ordening zijn altijd nauw met
elkaar verbonden geweest. Zowel landelijk maar vooral op EUropees niveau worden de bestuurlijke
gevolgen beschreven. De lopende serie artikelen over de ‘EURandstad’ vormt daar een goed
voorbeeld van.
Kenmerkend voor de artikelen in Dubbelkrimp is de enerzijds de aandacht voor de historische en
vaak cultuurhistorische achtergronden en anderzijds de mogelijke ontwikkelingen in de wat verdere
toekomst. Uit die twee komen dan vaak suggesties voort die de praktijk van nu al zouden moeten
beïnvloeden. Interdisciplinair ruimtelijk onderzoek is al vanaf het begin ook een belangrijk onderdeel
van de activiteiten van www.dubbelkrimp.nl. Er is in de afgelopen tien jaar een kleine ‘dubbelkrimponderzoekstraditie’ ontstaan. De belangrijkste resultaten daarvan zijn te vinden in het archief van
deze site. Aan het nieuwste onderzoeksproject dat nu in de grondverf wordt gezet besteden we
aandacht in de rubriek Berichten van het hydrografisch urbane front elders in dit kwartaaljournaal.
Het betreft hier het project De delta, de haven en de stad - Biografie van de Nieuw[st]e Waterweg.
Kortom, wij gaan vrolijk door met www.dubbelkrimp.nl, in de toekomst bovendien rijker
geïllustreerd. De gekozen opzet om een keer per kwartaal te verschijnen blijft gehandhaafd. De
standaard om per nummer een hoofdartikel, een redactioneel en minimaal een kort artikeltje blijkt
een goede formule. Het opnemen van bijdragen van specialisten bij bepaalde onderwerpen is een
goede zaak gebleken, zeker als het omvangrijke onderzoeksprojecten betreft.

