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Een greep uit de resultaten:  
• ‘Apeldoorn is gegroeid en dichtbevolkter geworden, 

daarom is er hoogbouw’. 
• ‘Wegen bestaan uit zonnepanelen’. 
• ‘Energie is heel belangrijk, daarom zijn er zonnepanelen 

op daken en is er een windmolen in de wijk’. 
• ‘Er komt een metro onder de grond, waardoor er extra 

ruimte is voor woningen en kantoren’. 

Opvallend aan de maquettes van de leerlingen is dat zij 
duurzaamheid als vanzelfsprekend zien. Bijna iedere wijk 
van de toekomst is voorzien van zonnepanelen of windmo-
lens. Ook het ondergrondse metronetwerk is populair; in de 
toekomst zullen veel minder mensen zelf een auto bezitten. 
Er wordt volgens de leerlingen ook meer gebruik gemaakt 
van de bus, en dat is ook nog eens goed voor het onderling 
contact. Ook het groen in Apeldoorn komt veel terug. In de 
toekomst zijn er meer parken, die vaker worden gebruikt, en 
zijn er groene daken waarop mensen recreëren. 

Leerlingen zien duurzame energie opwekken als 
vanzelfsprekend. 

De Stentor plaatste een krantenartikel over de expositie. 

Tijdens de toekomstgesprekken hebben we veel Apeldoor-
ners gesproken. We merkten dat de jongeren onderverte-
genwoordigd bleven in het participatietraject. Zij zijn een 
onmisbare stem in de toekomst van Apeldoorn. Gymnasium 
Apeldoorn deed in het voorjaar 2018 mee met de leer-
lingenwedstrijd ‘Wijk van de toekomst’. De lesmodule is 
verbonden aan de omgevingsvisie van Apeldoorn. 

Deze lesmodule is gebaseerd op de landelijke omgevings-
visie. Leerlingen leerden dan ook van alles over de vraag-
stukken van de toekomst, zoals klimaatadaptatie, veran-
deringen op het gebied van mobiliteit en bevolkingsgroei. 
Als eindopdracht moesten de leerlingen een maquette 
– digitaal of papier – maken van hun ideale wijk van de 
toekomst. Met deze maquette konden ze meedoen aan een 
landelijke wedstrijd, uitgeschreven door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Universiteit Utrecht (Urban Futures 
Studio), The Cloud Collective en het Koninklijk Nederlands 
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). 

Gymnasium Apeldoorn heeft met vijf tweede klassen 
meegedaan aan deze wedstrijd, maar viel helaas niet in de 
(landelijke) prijzen. Maar de ideeën van de leerlingen over 
hun wijk van de toekomst zijn van grote waarde voor de 
Apeldoornse omgevingsvisie. Daarom organiseerden we 
een tentoonstelling in het stadhuis, waar leerlingen met 
beleidsmakers in gesprek konden gaan.

Leerlingen vertelden vol overgave over hun ideeën voor de 
wi jk van de toekomst. 
 
Ongeveer 15 afgevaardigden van de 130 leerlingen kwamen 
naar het stadhuis en hebben hun maquettes tentoonge-
steld. De leerlingen vertelden vol overgave over hun ideeën 
voor de wijk van de toekomst. 

JONGEREN OVER DE WIJK VAN DE TOEKOMST

Expositie Jongeren over de wijk van de toekomst


