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Agenda for the future
After a full day of lectures and ideas, a number of tendencies began to emerge clearly. Scotland (SC) 

has more than enough policy for all types of landscapes, and in all stages of development. The Land-

scape Character Assessment is a valuable instrument in determining the important characteristics of 

a landscape. Owing to its thoroughness, this method offers the Scots many pointers in tailoring policy. 

Participants hear a detailed explanation of how such a procedure is dealt with during the excursion to 

Loch Lomond on Saturday. The Loch Lomond & Trossachs National Park has been exhaustively 

analysed in terms of soil types, landscape types and possible policy approach. Sometimes that goes 

very far, and the Scots think so too, so far in fact that a Dutch participant despairingly wondered out 

loud: “You have a large landscape area. You analyse it thoroughly, but what is actually the problem?” 

The Scottish hosts understand the question. They have plenty of policy, even for areas where no 

immediate problems or confl icts exist. At the same time, in contrast to practice in The Netherlands, 

they are able to maintain that policy. And owing to the stability of policy, there is a wide sense of 

responsibility for and awareness of the landscape among those who use it. It is, perhaps, a cultural 

question that stems from the heavenly beauty of the mountainous landscape. The height, the depth, 

the mist, the granite. SC is “at ease with The Sublime”. The landscape is a given and, in principle, 

unchanging. Anyone with plans for development is put on the defensive. It’s allowed, provided that… 

Hence the tradition of producing evidence and analysing, which has led to the Landscape Character 

Assessment. In The Netherlands (NL) landscape is cultivated and changeable. NL stands with its 

boots fi rmly in the mud, on land that is fl at. With a concrete task, a threat, a change. In The Nether-

lands there is plenty of attention for design, but its feasibility often demands a prominent place in the 

shaping of ideas, and the rate of policy change is much higher than in SC. 

At the end of the fi rst day both countries formulate what particularly inspired them and what they will 

take back to their own country. NL is impressed by the Landscape Character Assessment as a tool in 

design research. A broad-ranging approach results in a rich source of information that facilitates 

tailored policy and a strategy specifi c to each individual area. In addition, NL becomes aware of the 

totally different way in which SC deals with its landscape, not only in terms of policy but also mentally. 

In SC the degree of refl ection, the historical understanding and the paradoxical aspects of landscape 

are naturally accorded a role in the design process, as Lisa Mackenzie illustrated in her lecture (see 

page 63). In NL the landscape is changing continuously and, as a result, NL can scarcely develop a 

sense of the enduring value of calm and contemplation. The natural way in which users are involved in 

the design process, made aware of the surroundings in which they fi nd themselves, is a useful lesson 

for NL. Finally, the heartfelt cry from Malcolm Cooper is fully endorsed: “Overcome institutional 

borders, overcome them and work together.”

What Malcolm Cooper is trying to achieve within the organisation of Historic Scotland (see page 52) is 

not straightforward. SC even suspects that NL has gone further in this regard. The developments 

concerning the Hart van de Heuvelrug (see page 61) are very inspiring for them. That so many 

organisations there are working together and making compromises so that they can arrive at a 

integral approach, is a procedure worth following. In addition, SC fi nds the “research by design” way of 

working to be educational and inspiring. Linking design and research can result in rapidly feasible 

concepts that can perhaps speed up the sluggish policy processes in Scotland. And it’s not only the 

Dutch who learn from the differences in mentality between the two countries. SC fi nds the way in 

which NL anticipates changes interesting. Mountains of granite don’t change, but urbanisation is 

encroaching upon nature in Scotland too. 

Talking about shared themes with colleagues from another country makes participants aware of 

differences in context. A different view of the same issue can be refreshing. The newly acquired insight 

and a fresh look at one’s own practice means that both countries now look differently at the rural 

reality in both NL and SC:
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• The developments in the agriculture as the mainstay of the landscape

• New agriculture not (or badly) in keeping with the Arcadian image

• Growing tourist / recreational signifi cance, but not enough revenue goes to landowner

• Increasing pressure from urban functions (infrastructure, housing, jobs)

• Rise in price of land (no longer affordable for traditional agricultural sector, impulse to close 

businesses)

• Necessity for measures in the fi eld of energy (wind turbines) and water management

• Tension between preservation and development

And people are refl ecting on the ways in which one can deal with this reality:

• Obligatory cooperation between organisations 

• Strict planning agreements in protection categories. After all, restrictions also create scope for ideas

• Internal quality control by municipalities and developers

• Stimulating and informing local offi cials; promoting good examples

• Stimulating/informing clients who traditionally haven’t been all that involved with landscape design 

(water management boards, school management boards)

• Marketing and image (pathways, theme routes)

• Deploying designers to fi nd new solutions

• Mobilising support of population; help from volunteers. how can you ensure that citizens become 

actively involved?

• Giving new functions a role in development and management (setting conditions when granting 

planning permission)

• Coalition with modernising farmers (taking their business needs into account)

Efforts are currently ongoing in Scotland to deploy the fi ndings and ideas generated during 

PANORAMA NL<>SC in landscape policy and development.

Cilly Jansen, director Architectuur Lokaal

Ian Gilzean, Chief Architect Architecture Policy Unit

Sebastian Tombs, Chief Executive, Architecture and Design Scotland
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Agenda voor de toekomst
Na een dag vol lezingen en gedachten tekent een aantal tendensen zich duidelijk af. Schotland (SC) 

heeft meer dan voldoende beleid voor alle typen landschappen, en in alle fasen van ontwikkeling. 

De Landscape Character Assessment is een waardevol instrument om de specifi eke waardevolle 

kenmerken van een landschap te bepalen. Door zijn grondigheid biedt deze methode veel aanknopings-

punten voor (Schots) beleid op maat. Een uitgebreide toelichting op hoe een dergelijke procedure 

wordt aangepakt, krijgt het gezelschap op zaterdag tijdens de excursie naar Loch Lomond. Het Loch 

Lomond & Trossachs National Park is uitvoerig geanalyseerd op grondsoort, landschapstypen en 

mogelijke beleidsaanpak. Dat gaat soms heel ver, dat vindt SC ook zelf. Zo ver dat een Nederlandse 

deelnemer vertwijfeld hardop afvraagt: “U heeft een groot landschappelijk gebied. U analyseert dat 

grondig, maar wat is eigenlijk het probleem?” SC begrijpt de vraag. Ze hebben wel erg veel beleid, ook 

voor gebieden waar zich niet direct een probleem of confl ict aandient. Tegelijkertijd zijn ze, in tegen-

stelling tot de praktijk in Nederland, wel in staat om dat beleid te handhaven, door de lage omloop-

snelheid van beleid bestaat een breed gedragen verantwoordelijkheid voor en bewustzijn van het 

landschap bij de gebruikers. Het is misschien een culturele kwestie, die voortkomt uit de paradijse-

lijke schoonheid van het berglandschap. De hoogte, de diepte, de mist, het graniet. SC is “at ease with 

The Sublime”. Het landschap is een gegeven, in principe onveranderlijk. Wie plannen heeft toch iets te 

ontwikkelen moet in de verdediging. Het kan, mits. Vandaar de traditie van boekstaven en analyseren, 

waarvan het Landscape Character Assessment een gevolg van is. In Nederland (NL) is landschap 

cultuur land schap, veranderlijk. NL staat met de laarzen in de modder. In het vlakke land. Met een 

concrete opgave, een bedreiging, een aantasting. In NL is veel aandacht voor het ontwerp, maar de 

uitvoer baarheid ervan eist vaak een prominente plaats op in de ideevorming, de beleids omloop-

snelheid is aanzienlijk hoger dan in SC. 

Aan het einde van de eerste dag formuleren beide landen wat hen vooral heeft geïnspireerd en wat ze 

meenemen naar eigen land. NL is onder de indruk van de Landscape Character Assessment als 

hulpmiddel bij ontwerpend onderzoek. Door de brede aanpak ontstaat zo een rijke bron van informatie 

die beleid op maat, en een gerichte aanpak per deelgebied, mogelijk maakt. Daarnaast wordt NL zich 

bewust van de compleet andere manier waarop SC omgaat met haar landschap, niet alleen beleids-

matig, maar vooral mentaal. De mate van refl ectie, het historisch begrip en de paradoxale aspecten 

van landschap krijgen in SC van nature een plek in het ontwerp(proces), zoals bijvoorbeeld is gebleken 

uit de lezing van Lisa Mackenzie (zie pagina 92). In Nederland verandert het landschap continue, een 

gevoel voor eeuwigheidswaarde of rust en contemplatie kan NL daardoor nauwelijks ontwikkelen. 

De vanzelfsprekendheid waarmee de gebruikers bij het ontwerpproces worden betrokken, bewust 

worden gemaakt van de omgeving waarin zij zich bevinden, is voor NL een belangrijke les. Tot slot 

wordt de hartekreet van Malcolm Cooper onderschreven: “laat je niet tegenhouden door institutionele 

grenzen (“overcome institutional borders”), overwin ze en werk samen.”

Wat Malcolm Cooper probeert te bewerkstelligen binnen de organisatie van de Scottish National 

Heritage (zie pagina 81) is niet vanzelfsprekend. SC vermoedt zelfs dat NL daar verder in is dan zijzelf. 

De gang van zaken rond het Hart van de Heuvelrug (zie pagina 90) is voor hen heel inspirerend. 

Dat zoveel organisaties daar samenwerken, geven en nemen om tot een totaalaanpak te komen, is een 

navolgens waardige gang van zaken. Daarnaast ervaart SC juist de werkwijze van ontwerpend onder-

zoek (research by design) als leerzaam en inspirerend. Door de koppeling van ontwerp en onderzoek 

ontstaan snel werkbare concepten die de stroperige beleidsprocessen in Schotland wellicht kunnen 

versnellen. En niet alleen de Nederlanders trekken lessen uit de mentale verschillen tussen de twee 

landen. SC vindt de manier waarop NL inspeelt op veranderingen in het landschap interessant. Bergen 

van graniet veranderen niet, maar ook in Schotland verspreidt de verstedelijking zich steeds verder de 

natuur in. 
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Door met een collega’s uit een ander land te spreken over gemeenschappelijke thema’s, worden de 

deelnemers zich bewust van de verschillen in context. Een andere blik op dezelfde zaak kan heel 

verfrissend zijn. Met de vers opgedane inzichten en een vernieuwde blik op de eigen praktijk kijken 

beide landen nu anders op realiteit van het platteland in NL en SC:

• de ontwikkelingen in de landbouw als de drager van het landschap

• de nieuwe landbouw past minder bij arcadisch beeld dat gebruikers ervan hebben

• de groeiende toerististisch/recreatieve betekenis, zonder dat de opbrengsten (voldoende) toenemen 

voor de landeigenaar

• de toenemende druk van stedelijke functies (infra, woningen, werklandschappen)

• de stijging van de grondprijzen (niet meer op te brengen voor traditionele landbouw, impuls om 

bedrijf op te doeken)

• de noodzaak om maatregelen te nemen op het vlak van energie (windturbines) en waterbeheer

• de spanning tussen behoud en ontwikkeling

En bezint men zich op de manieren waarop met deze realiteit kan worden omgegaan:

• niet-vrijblijvende samenwerkingsverbanden tussen partijen aangaan 

• keiharde planologische afspraken maken beschermingscategorieën. Restrictie levert immers ook 

ruimte voor ideeën op

• interne kwaliteitscontrole door gemeenten en ontwikkelaars

• stimuleren/informeren van lokale bestuurders; goede voorbeelden verspreiden

• stimuleren/informeren van opdrachtgevers die van nature minder vanzelfsprekend met land-

schapsontwerp bezig zijn (Rijkswaterstaat, schoolbesturen)

• marketing en imago (wandelpaden, themaroutes)

• inzet van ontwerpers bij zoeken naar nieuwe oplossingen

• mobiliseren bevolking voor draagvlak; inzet vrijwilligers. Hoe bewerkstelligen dat burgers zich 

daadwerkelijk actief inzetten?

• nieuwe functies een rol geven bij ontwikkeling en beheer (voorwaarden stellen bij bouwvergunning)

• coalitie met moderniserende boeren (aansluiten bij behoeften van hun bedrijfsvoering)

In Schotland is men momenteel druk bezig om de bevindingen en gedachten tijdens PANORAMA 

NL<>SC in te zetten bij het Landschapsbeleid in ontwikkeling.

Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal

Ian Gilzean, Chief Architect Architecture Policy Unit

Sebastian Tombs, Chief Executive, Architecture and Design Scotland
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Along the river Clyde  Langs de rivier de Clyde
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Reflections on PANORAMA NL<>SC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Adam Davies, Head of Enabling, Architecture+DesignScotland

The PANORAMA NL<>SC event held in Glasgow on 30th and 31st of March was of great value. Bringing 

together practitioners, policy makers and academics from two countries allowed a thorough 

consideration of the topics and issues presented. It came as no surprise that the presentations on the 

fi rst day somewhat refl ected the different approaches being applied in the two countries. However, 

both methods were extremely valuable and led to the consideration of themes from two very different 

perspectives. It was particularly valuable to have the perspective of clients and political decision 

makers from the Dutch perspective – although a noticeable absence from the Scottish side. 

Perhaps the true value of events of this nature is that they provide an opportunity to refl ect on one’s 

own practice. As always the informal opportunities during the two days allowed for the sharing of 

other concepts and approaches with colleagues from both Scotland and The Netherlands.  

Key lessons taken from the event included:

1 The need to consider the notion of research by design as a process to inform future policy decisions,

2 The value of space at differing scales and the need to consider using it more effi ciently where it is 

scarce and there are confl icting demands,

3 The need to consider managing change through collective action and agreement, rather than 

through legislative and statutory mechanisms, and

4 The value of context and its appreciation, both in respect of place and time.

Although A+DS do not actively undertake work in the area of landscape the discussions, approaches 

and techniques taken from the event are of particular interest. As the National champion for 

architecture, design and planning in the built environment we advocate for a more considered and 

place specifi c design. In the future A+DS’s role may well extend to broader programmes, such as 

major transport and infrastructure projects. The lessons learned will be invaluable as we develop new 

relationships with the future policy and capital programmes which will impact on Scotland’s 

landscape.

A+DS where delighted to co-organise (with partners the Architecture Policy Unit and Architectuur 

Lokaal), host and manage the PANORAMA NL<>SCEvent. We were also delighted that The Lighthouse 

was able to accommodate the event on its fi rst day and were extremely grateful for the support given 

by the Loch Lomond and The Trossachs National Park Authority for their contribution on the second. 

Thanks must also go to all the speakers who contributed their valuable time and expertise for the 

event. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Angus G. Kerr, Architect Director

Great day...interesting, but not entirely surprising, how very little we have in common with Holland.

I look forward to the Publication
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gordon Murray, gm+ad architects

I spent a few hours on sunday driving across the central high plains.TheM8 cuts through it and the two 

railway lines to edinburgh border it. Bleak even in strong spring sunshine. A circle encompassed by 

Shotts Airdrie, Cumbernauld, Slamannan, Linlithgow, Livingston, Whitburn to Shotts again. Blackhill 

at its centre almost 1000 feet above sea level. This is frontier country with absolutely no policies on 

rural regeneration. People are doing it for themselves, self-build of very ordinary standards are the 

order of the day but at least it is keeping fragile communites alive-just. Parasitic development on the 

edge of small settlements also goes uncontrolled. It is as if the prevailing view is that we fucked over 

this place one hundred years ago so lets keep doing it. 

Mines and quarries from the inter- war years still speckle the landscape with associated industrial 

archaeology in its fi nal stages of decay.It is one of my favourite landcsapes in Scotland contains a few 

of my favourite places but badly needs strategies and fi nancial support.

On a similar note it is paradoxical that the Exec through Sue at Planning are running courses aimed at 

enabling Planning departments to raise levels of design quality assessment yet at the same time we 

appear to be vesting all quality control to those self same Planning Offi cers. Offi cers already swamped 

in administering current legislation. A full council of Leonardo da Vincis would fi nd it diffi cult to rise 

above the legislation and make manifest improvements in the built environment. As Riccardo 

suggested we need less regs not more.

Malcolm Coopers suggestion of moving away from protecting buildings to protected “environments” 

must surely conribute to the atrophying of local authorites with yet more to decipher interpret and try 

to apply. This idea quite frankly fi lled me with horror. The view of the Scottish Romantic Landscape is 

here to stay I fear. Particularly as we seem to need to enhance only that component of our past present 

and future which increases the tourist asset.

 

As you can see a thought provoking day.

Images, see page 29 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Julie Procter, Chief Offi cer Green Space Scotland

The PANORAMA NL<>SC event provided a valuable opportunity to share experience with colleagues 

from another EU country and provided space to refl ect on similar challenges, different responses.  

An unexpected byproduct was the ‘extended’ conversations with Scottish colleagues, outwith the 

parameters of the ‘day job’, which provided new insights and potential opportunities.

Emerging themes of particular relevence for me were:  ‘consumerisation’ of landscape, responding 

appropriately to the climate change challenge (in particular, the need for a national plan for windfarms 

in both countries), balancing ‘red’ and ‘green’ – what can the ‘chessboard’ approach and/or the ‘red for 

green’ strategy offer to Scotland?

 

Suggested learning points for future events:  

•  less talking at on Day 1 – make more discussion time; the informal discussions were as (sometimes, 

if not more) informative than the formal presentations

• build in a return study tour – it would be good to see at fi rst-hand some of the projects that were 

presented

 

An excellent forum – well done and thanks to all involved in its organisation
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Malcolm Cooper, Chief Inspector Historic Scotland

I thought the arrangements were very good. I found the two days excellent and the presentations from 

our colleagues from the Netherlands extremely stimulating and thought-provoking. The case studies 

were of particular interest and I am now resolved to spend some time in the Netherlands with our 

colleagues looking at their cases on the ground. My particular interest will be to follow up the papers 

which outlined how the historic environment is being integrated with wider regeneration and 

community schemes, and how new architecture is being integrated into historic settings in a manner 

which is both sympathetic and yet continues the tradition of local distinctiveness. More generally I am 

interested to follow up the work of the local architecture centres and how they stimulate wider debate 

about the built environment.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mark van Grieken, Principal Land Use Consultants

A well organised event drawing out the cultural differences in approaches to planning and designing 

for our future.  The willingness and ability of the Dutch to engage in pro-active design debate (through 

scenario design work-shops) could be a particularly useful tool to use in Scotland.  This could focus on 

the creation of future landscapes rather than the conservation of what we see today.  I think this would 

be particularly relevant with respect to master planning new settlements and extensions to existing 

towns and villages.  Equally this could be applied to ‘visualise’ the potential effects of the Scottish 

Parliaments targets for renewable energy on the landscape of Scotland.

I would be very happy to take part in any future exchanges.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rod Howat, Planning Manager CALA Homes (East) Limited

I was present only on the Friday session. I found this stimulating and interesting and there was a 

particular value in being able to talk to our friends about their parallel experiences at the breaks 

between the sessions. I was conscious of being the sole representative of the housebuilding industry 

in Scotland and was quite prepared to add my thoughts to the debate when exactly that point was 

raised - however, at that stage Brian needed to balance that against keeping to a schedule and the 

opportunity passed. I had to leave before the very end of the day and therefore was unable to 

contribute to the fi nal q&a session, which I regretted. I trust that the Saturday was a valuable 

counterpoint to the debate that I attended and that our friends at Architectuur Lokaal were impressed 

by what Scotland could offer. I admire the working relationships that could stem from this 

collaboration and trust that it will be nurtured.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ian Gilzean, Chief Architect, Scottish Executive
Tara McGregor, Policy Analyst, Scottish Executive

From the Architecture Policy Unit’s perspective PANORAMA NL<>SC was an inspiring event which 

demonstrated that whilst both countries have vastly different landscapes we share many challenges. 

Feedback to APU indicated that Scottish participants found the event a huge success. We will 

incorporate the thinking on landscape and the work of the Landscape Forum into the architecture 

policy as it is taken forward following the recent publication of our policy statement. Given the success 

of the event we will also explore the possibilities this format might offer in the future.

Already the ideas raised at the event have fed into the thinking on the “SHIFT” exhibition workshop 

which explored Scotland’s equivalent to the “Green Heart”, the central belt between Edinburgh and 

Glasgow. PANORAMA NL<>SC highlighted that whilst Scotland’s historic landscapes are understood 

and appreciated for their grandeur, and character assessments offer a means of identifying their 

qualities, a major challenge for Scotland is the mosaic landscape of the central belt.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sue Stirling, Principal Planner 

Value of the event…

The event was a fantastic opportunity to bring two countries together and to discuss design and best 

practice examples.

Key lessons taken...

The need to start putting all the good practice/policy that has been established into practice.

Issues that could be applied in your / your organisation’s work

A programme of action orientated work with key outcomes

Any other comments…

The event was very successful and inspiring. The only criticism, however, was that there were almost 

too many lectures on the fi rst day. Also, some of the Scottish presentations felt outdated. In the future, 

we need to ensure that we promote a more cutting edge image of Scotland and its environment.

Along the river Clyde  Langs de rivier de Clyde

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANORAMA NL<>SC LANDSCAPE THINKTANK – A RESPONSE 
Nick Barley and The Lighthouse team

Value of the event…

In Scotland it is easy for architects to take the landscape for granted. With its picture postcard hills 

and glens, Scotland has a landscape which imposes itself so forcefully, that it might appear that 

architecture cannot hope to compete.  If the stag on the brae, and the mountains cascading down to 

meet the sea have the emotional resonance of a massive orchestral symphony, then it’s tempting to 

conclude that architecture can only offer up a few grace notes. By contrast, the landscape of the 

Netherlands might too readily be ignored, and dismissed as a simple tabula rasa whose most 

important feature is the vast sky; a bleak, blank canvas on to which the built environment will be 

imposed in whatever manner architects wish to conceive it. 

Each of these stereotypes was delightfully undermined during the course of the PANORAMA 

NL<>SCLandscape Forum at The Lighthouse.
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Although Scotland and the Netherlands come from diametrically opposite ends of the topographic 

spectrum, the event served to demonstrate that each country has plenty to learn from the other in 

terms of formulating a workable relationship between landscape and architecture.

Bringing together key thinkers from each country made manifest numerous fascinating ideological 

differences and similarities; of strengths and weaknesses.  Dutch landscape design, wonderfully 

advanced in its planning and articulation, is nonetheless at times rendered rather prosaic and 

utilitarian in contrast to Scotland’s own efforts. The latter are, nonetheless, exposed as slightly 

piecemeal and radically under-funded by comparison with the focused, strategic approach of the 

Dutch system.

The forum offered an exceptional opportunity for people from each country to share, and learn from 

each others’ experiences, and to discover that despite the dramatic differences in topography and 

political organisation, both countries share many of the same aims.

 

Key lessons taken...

1 “Holland is built on mud” – Eelco Hooftman. Scotland’s topography is much more varied, posing 

different challenges in different parts of the country.

2 Rem Koolhaas’ tongue-in-cheek proposal for resolving urban density problems in the Netherlands 

was to concentrate the entire population of the country in the south, leaving the north completely 

empty of housing. Ironically, Scotland fi nds itself in a rather similar situation thanks to the happy 

accident of its landscape. The landscape issues faced in Scotland could therefore broadly be split 

into two categories: how to improve densely-populated regions; and how to improve sparsely-

populated regions. By contrast, in the Netherlands nearly all areas are densely populated.

3 The Netherlands has identifi ed, and is providing a strategy for, landscape issues created by 

commercial land use.  ‘Horsifi cation’, the proliferation of low-rise structures for growing fl owers 

and fruit, and the increasing need for leisure facilities: all of these are being catered for in the Dutch 

landscape.  Scotland’s landscape, despite appearing ‘natural’, is in fact equally shaped by 

commercial conditions, not only in the Central Belt, but also in less populated areas, where 

deforestation, farming and ‘sheepifi cation’ have radically altered the landscape over the past 500 

years.  Yet in Scotland we have not yet formulated coherent strategies for maintaining a landscape 

that can be both commercially viable and visually appealing. This is offers up a key opportunity for 

architects and planners to exert their infl uence.

4 Like Scotland, the Netherlands has realised that viable architectural and landscape ideas only 

emerge through dialogue with users.  The use of the word ‘masterplan’ was met with horror from a 

Dutch delegate, because of its implied ‘top-down’ approach.

Loch Lomond  Gordon Watson
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Issues that could be applied in your / your organization’s work…

1 The Lighthouse is currently working on an exhibition/ project called ‘Shift’, which looks at the 

current and emerging relationships between Scotland’s two largest cities, Glasgow and Edinburgh. 

The study is addressing the expansion of the two cities along the main connecting routes, the M8 and 

the Forth and Clyde and Union canals, and seeks to explore and develop workable, ‘alternative’ 

proposals for the use of the space between the two cities – which is in danger of becoming an 

extended, linear suburb of both cities. The PANORAMA NL<>SCforum, with its particular focus on 

the Green Heart of the Netherlands, posed some important questions, and provided a number of 

potential answers to the issues raised by the Shift project. One member of the Shift working team is 

an architect working to improve the landscape of the Dutch motorway network.

2 A new partnership initiative between Edinburgh and Glasgow is looking at ways for the cities to 

collaborate. Landscape may be an issue on which both cities could work together.

Any other comments…

Creating a dialogue between Scotland and other European countries is necessary and desirable in 

order to ensure that, although geographically peripheral, Scotland can remain central to the advances 

in architecture and landscape issues. We were delighted to host the event at The Lighthouse, and hope 

that this will not be the last collaboration between our two countries, whose landscape challenges are 

much more similar than we might previously have imagined.

Loch Lomond  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lady Isabel Glasgow, Scottish Landscape Forum 

This event demonstrated very clearly the need for just such an event, not only in hearing about 

different ways of approaching landscape change but in providing the opportunity to network with 

individuals from a wide range of organisations. This is the case, not only between organisations of the 

two countries, but also within one’s own. The fi eld trip was useful for viewing ongoing work in Scotland 

through the eyes of the visitors and also for its networking opportunities. The presentations, without 

exception, were excellent and informative.

Discussions and presentations re-emphasised the importance of ongoing work for the newly formed 

Landscape Forum in Scotland and the need to engage with a very wide range of organisations, 

including the economic sector. 
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The Landscape Forum is shortly to receive a presentation from Ian Gilzean, Chief Architect at the 

Scottish Executive’s Architecture Policy Unit on his visit to the Netherlands  and in particular his 

discussions with Dirk Sijmons, State Advisor on Landscape. The issue for the Landscape Forum is 

whether or not to advocate a ‘landscape champion’ within the Scottish Executive.

I am hopeful that the PANORAMA Europa event will have helped the Forum to gain more participation 

from the economic sector.

Altogether, it was an inspiring, and very enjoyable event that may well lead to positive outcomes for 

Scottish landscapes. 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Riccardo Marini, City Design Leader, Edinburgh

Value of the event… 

The event was valuable, as the importance of networking is always underestimated and exposure to 

different ways of dealing with similar issues is a crucial element of learning.

Key lessons taken...

We need to be able to go forward and be innovative, my cynicism was validated by the unfortunate 

timidity of the Scottish approach. Good enough is not enough we need a reality check just look around, 

it is obvious we are not creating the environments we want or like, the process seem to be compromised. 

We all need to raise the quality threshold and it is essential that A+DS informs, educates, inspires, 

motivates and leads us  all of us to do better especially our politicians.  

Issues that could be applied in your / your organization’s work… 

Advocacy is important and in the new political landscape it will be essential to infl ame our new 

political masters with the quality, design place making bug.

Any other comments… 

Always easy to say after an event, but the format was possibly too compressed in terms of getting a 

good fl ow of ideas.
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Amsterdam versus Glasgow
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

The landscape of the city; Glasgow and the Clyde, Amsterdam en Het IJ.

On a sunny Saturday morning in the inner city of Glasgow (1).

Walking through the grid city, I compared the inner city of Glasgow with the inner city of Amsterdam.

The two cities both are situated near the river; Glasgow north of the Clyde, Amsterdam south of the 

wide river Het IJ.

Until the nineteenth century Amsterdam, with the pattern of midievel growth fortifi cated city, opened 

to the river, A masterly city plan (2).

By the realisation of the railway and the central station, the inner city severed of the river (3). North of 

the railway Amsterdam is realising a new waterfront. But the river lies forever behind the station.

Th connection between the inner city and the river at the nineteenth century in Glasgow was far less to 

Amsterdam (4). The central station of Glasgow is also situated near the river, not parallel but 

perpendicular to the river (5). The railway crosses on high level the river, fl anked by two city bridges 

(6). The city (Argyle Street, Clyde Street) is crossing below the station and the railway (7). The terminus 

station is enclosed in the grid of Glasgow and connecting the ground level at the hill of the river valley. 

City the design at the best (8).

By continuing the grid lines to the river and redesigning the ugly parts of the riverside (behind the 

green fence), Glasgow becomes a marvellous city upon a small river.

Images, see page 18

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Arno Brok, Mayor of the Municipality of Sneek

The disadvantage of two attending countries is that you start comparing them. It is perhaps better to 

introduce a third factor. Otherwise you’re left with the idea that “we do things much better”. I wonder 

whether that is really the case.

During the day the differences between the administrative structures in the two countries were not 

clearly indicated. A few things should be kept in mind here. In the Netherlands, much is subject to 

regulations because of the small size of the country with a population of 16 million. Scotland, by 

contrast, has just 5 million inhabitants yet covers a much larger area. The rural structures as well as 

the counties are organised totally differently. There are also the expected political differences that 

explain much. Political differences explain differences in administration and management systems. 

There is also a difference in the way in which private bodies collaborate with government agencies. 

What I missed a little is the possible link with cultural disciplines. I was pleasantly impressed with the 

possibilities in the area of visual art and experience. Experience surfaced to some extent in the story 

about the Beemster, but more could clearly have been made of it. For that matter, I thought the 

introduction by Lisa Mackenzie was absolutely magnifi cent!
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Preservation through preservation
Hans Venhuizen, Director Bureau Venhuizen

One of the speakers during PANORAM NL<>SC in Glasgow made a joke about the clichés concerning 

different national identities: You need the Dutch to come up with the ideas and take the initiatives for 

spatial planning. Then you need the Germans to implement plans. And fi nally you need the British to 

ensure that the situation never changes again.

The presentations during PANORAM NL<>SC revealed that a good cliché is based on the truth. 

All Dutch presentations focused on development, were all about active involvement and exuded an 

enthusiasm for change. The Scottish presentations were dominated by the carefully considered and 

highly extensive analysis of situations to be preserved. And in the examples that followed there was 

just the occasional change, and a very minor one at that. Even the presentation by Lisa Mackenzie, way 

ahead of the other presentations in terms of poetry and experience, radiated a sense that careful 

change can only come about on the basis of knowledge and a keen sensitivity towards the origin of the 

situation. The only person to seriously advocate the innovative power of the Scottish turned out to be 

originally from the Netherlands.

Although the Germans were not in attendance, two-thirds of the cliché joke holds true. The Dutch, for 

that matter, gave the impression of having taken over the cliché role previous played by the Germans. 

Although actually completed projects were largely absent, all manner of operational intentions were 

the order of the day. No doubt intimidated by this, the Scottish speakers indicated regularly that they 

wanted change, not preservation. But that wish wasn’t borne out by the contents of the presentations.

If we take the PANORAM NL<>SC presentations as the norm for spatial planning in Scotland and the 

Netherlands, we can conclude that the various disciplines involved in planning in Scotland are still 

fi rmly in control and build up their contribution from that position. Those involved in the Dutch 

processes change positions and new positions are created. It was the cross-disciplinary notion of 

‘Research by Design presented by Dirk Sijmons against the insight that ‘workshops with involved 

parties could possibly give the planning process a positive impulse.’ It was the belief in the expertise 

of specialists versus the controlling role of non-specialists. In the latter, Dirk Sijmons went furthest by 

advocating an active role for the landscape consumer. In the future, he or she should no longer be 

seen as just a user, or abuser, of the landscape but, rather, should be given a role as guardian of the 

landscape or even landscape producer.

During the day’s presentations the desirability of that role only became stronger. The reports that 

stacked up during the Scottish presentations seemed only to frustrate and hinder the careful 

processes of change. A bit of Dutch decisiveness might help here. What could benefi t Dutch planning is 

a little of that Scottish soul that Lisa MacKenzie demonstrated. And I don’t mean to imply that Dutch 

planning lacks soul. Quite the contrary in fact. But the soul of the Dutch would seem to be put more 

into decisiveness itself than into the relation with the spatial condition for which that decisiveness is 

mobilised in the fi rst place.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Hans Hillebrand, Habiforum and InnovatieNetwerk

What stayed with me most clearly is the understanding that of course you need to know where you 

come from but, more especially, you need to look ahead. Contained in that one sentence is, I think, the 

tension encapsulated in our work. If you don’t connect with the past, then you lose your roots. And we 

all know that something lacking roots won’t grow very much. But if you’ve got a fi xation on roots and 

don’t give greenery any space, it’ll also lead to nothing. So it’s a question of keeping a cool head in the 

heat of the action.

Design research plays an important role in exploring what you want to achieve. To me the challenge is 
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to exploit design research in such a way that it can be of use to ordinary citizens and businesses 

working together on their future. And that is quite a task because much design research tends towards 

blueprint planning. We’ve got a lot to learn in this area.

What also stuck with me was the remark “it’s not the institutions, it’s you”. That is extremely relevant. 

All too often people think that administrative changes are needed to achieve what’s necessary. 

Just think about the reorganisation of the Randstad. That, to me, is a serious mistake. A fi xation on 

structure leads to stagnation. And: much more is possible within existing structures than one might 

think. As long as people work cleverly.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ejsmund Hinborch, Province of Zuid-Holland 

It was an inspiring, educational and enjoyable trip. And perfectly organised!

The presentations and conversations were an invitation to consider the similarities and differences 

between landscape policy in the Scotland and the Netherlands. I think the differences outnumber the 

similarities. Perhaps that was most aptly and conclusively expressed by Eelco Hooftman, who 

contrasted the Dutch and Scottish landscapes as ‘machine’ versus ‘escape room’. I have the idea that 

both groups perfectly sensed these notions and were on the same ‘wavelength’. It was striking that 

most of the Dutch presentations were decisive and energetic while the Scottish presentations were 

largely more contemplative and analytic in character. Whether these differences are really that big in 

practice remains to be seen. After all, we all know that our decisiveness on paper has a habit of 

running aground in the problem-ridden reality of everyday practice.

Yet the similarities are striking. Both the Netherlands and Scotland are worried about uncontrolled 

development, damage to landscape characteristics, and the relation between town and countryside. 

It is too easy to trivialise the Scottish problems in view of the dynamism of our Randstad. Urban 

pressure is of course much greater here, and the relation town-landscape is much less favourable 

from the perspective of open space. But you can also conclude that the Scottish are more alert, are 

onto things more rapidly, and don’t start working out what the problem is and take measures by 

locking the stable door after the horse has bolted so to speak, which is the case here in our discussion 

on uncontrolled development. 

And that’s got a lot to do with a noticeable difference in fundamental attitude. The Scots have more 

respect for and emotional attachment to their landscape than the Dutch (at least, the select company 

we were in, but I think it’s generally true). Perhaps that’s no surprise if you’re confronted every day by 

ancient geological and historical processes. That inevitably leads to a modest, perhaps conservative 

attitude. And just as unavoidable is our decisive ‘Dutch attitude’ in relation to our man-made land-

scape, if only because we have to take action to keep the water at bay. One is not better than the other, 

and the opportunities we have to constantly shape our Dutch landscape remain a challenge. But as we 

all know, we can make or break the landscape. In that sense we can learn a lot from the respect for 

the landscape that the Scots seem to possess in their genes. In concrete terms I see opportunities for 

planning practice in Zuid-Holland in the Landscape Character Assessments, in which the effects of 

developments and the retention capacity of the landscape for change are put into operation. Perhaps 

this approach offers an alternative to the current, static and restrictive policy of defi ning the limits of 

development, which is what happens in the Green Heart.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Marcel Houtzager, Aldeman, Municipality of Leidschendam - Voorburg, portfolio holder for Green Spaces, 
Recreation & Tourism, Haaglanden Region

For me as portfolio holder for Green Spaces, Recreation & Tourism in the Haaglanden district, the 

most important item on the agenda for the future of my region is the realisation and further 

strengthening of the principle that 30 per cent of the available space should be reserved for green 

functions. I categorically refuse to include greenhouse cultivation as being a green area – in my 

opinion such areas should be classifi ed as industrial estates.

The spatial tension between the various users of space (housing, industrial estates, traffi c and 

transport, green spaces, etc.) in the west of our country is, I believe, not at all suitable for comparison 

with the situation around cities such as Glasgow and Edinburgh in Scotland. Just a short distance from 

these cities large green areas are available that still retain their authentic landscapes.

The organisation of areas into National Parks, actively involving residents, is something that appeals 

to me very much. In my region we need to effect many more regional parks with a statutory position 

and proper management. 

For the rest, this excursion offered the opportunity not only to gain inspiration but also to network. 

In my opinion, a learning point in this respect is the question of how to forge further links between the 

different layers of government (the state, province and municipality).

In conclusion, I would like to thank Architectuur Lokaal for a fi ne job, well done!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(Landscape) architecture in Scotland and the Netherlands. Perhaps not a world of difference, but certainly the 
North Sea in between…
Karin Uittenbogaart, Mecanoo

During PANORAM NL<>SC it became abundantly clear that there’s quite a difference between the way 

design commissions are tackled in the Netherlands and Scotland. In recent years Mecanoo has been 

active in Scotland and other parts of Britain. This observation is therefore not new. While we are busy 

with polders here in the Netherlands, as most of the Dutch speakers enthusiastically showed, and 

interaction between policy makers, market parties and designers is essential, the Scottish lectures 

revealed that regulations are all-important there. 

Does that mean that Scottish design culture is dead, given that every intervention is doomed from the 

outset because of endless regulations? Not in the slightest! Judging from the enthusiastic and often 

strong reactions from the Scottish audience and from a number of inspiring speakers, it’s clear that 

Scottish designers know very well – or at least they give the impression they know – how things should 

be done. The real problem is how to achieve that. 

A recent housing scheme by Mecanoo in Britain elicited the following response: “Maybe it takes an 

outsider to realise all that is wrong about the typical UK housing development – the lack of identity, the 

meandering streets with no sense of place, the disconnection from context.” And this is precisely the 

challenge for the future. Let’s look at our own landscape through the eyes of an outsider. When we 

work on a project in Scotland, we want to do more than experience the beauty and identity of the 

landscape. We see that as the challenge. Additions to the landscape will no doubt affect the landscape. 

The big task is to carry out interventions with respect for the location and its history. That need not 

result in the dreaded impoverishment of cultural identity but in, yes, a new identity.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jannie Lamberts, Council for Rural Areas

How can we keep control of developments now that everyone is involved with the countryside? How 

can we keep the countryside attractive? 

Because the agricultural sector would seem to be disappearing, the government should provide 

direction and offer guidance. Apart from the EHS (1), and as long as market parties remain 

noncommittal, if you want to maintain an open green area you have to provide directions with GLB 

(Common Agriculture Policy) funding. You can also provide direction by creating low interest rates, 

devising a fi scally attractive system for entrepreneurs who take partial responsibility for an open 

landscape, or by offering collective funding that people can avail of. 

After a number of days cycling in the west, I can confi rm the negative effects of the increasing 

numbers of horses in the landscape. What you see are vacant fi elds that shock most people, renovated 

farmhouses and farmyards that are deteriorating. Renovation here often means complete destruction 

or development not connected to the region.

In light of the Reconstruction Plan I think that most opportunities can be found in the agricultural 

development areas and that a pleasant countryside can result. But we see a large amount of ‘messy 

development taking place. 

Access for the public of green areas and agricultural areas has to be agreed with landowners. Rules 

should be established to this end, but limits need to be set. An example of how this can be arranged 

can be found in the Province of Overijssel, which has appointed a farmstead consultant to advise on 

the renovation of farmhouses and the maintenance of farmsteads.

People coming from urban areas and wanting to build or renovate should be fi rst put in touch with a 

consultant. 

The exchange was positive for me and I can make good use of the experience in my work for the 

Council for Rural Areas, and also in guiding the committee and the Werkgroep Agrarisch en 

Industrieel Erfgoed (working group on agricultural and industrial heritage). That’s a matter of advising 

on new functions for farms that retain their character. If you can persuade people to give that aspect of 

the landscape the attention it deserves, then you make areas more attractive for years to come. 

It is diffi cult to draw a comparison between Scotland and the Netherlands. Scotland is much bigger 

than the Netherlands. But a number of similarities can be noted, such as the Scottish approach to the 

national landscape. The most inspiring discovery was that landscape is high on the Agenda and we 

need to devise instruments if we want to be able to manage it. One aspect that tops the agenda is: How 

can we keep farmers active as preservers of the landscape? As their involvement in the agricultural 

market declines, perhaps they can receive support for activities not related to produce but related to 

the land and the landscape. Red (development) has dominated at the expense of green (landscape) up 

to now, but that cannot always remain so.

(1) www.vrom.nl:  Provinces must have defi ned the EHS (Ecological Main Structure) areas by 2008 at the latest. Those areas will 

then be protected nature reserves. The extent of current areas can be altered in consultation with the central government.

www.minlnv.nl : Leisure policy is aimed at giving space to businesses so that they can meet the demands of consumers and 

maintain their competitive position without affecting spatial quality or natural values. In concrete terms this is elaborated in the 

‘balance’ approach for EHS areas in the Policy Paper on Space, though which businesses are given more opportunities for 

development than in the past and, at the same, the quality of nature is strengthened.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mieke van Heuven, Director Landschapsbeheer Nederland

The most important discovery for me was that there is such a thing as a Scottish Landscape Forum. 

This is similar to the Dutch agency called Landscape Manifesto Group. I will discuss this in the 

international committee of the Landscape Manifesto Group. I’ve copied the report Scotland’s Living 

Landscapes - Places for People (March 2007) and distributed it among the project managers of LBN 

(Landscape Management Netherlands).

 

I found the LCA (Landscape Character Assessment) inspiring and I think it is an important instrument 

in assessing the development potential of the countryside together with land users and the general 

public. This results in tailor-made plans that enhance the quality of the landscape. This instrument 

should be examined more closely to assess its potential for the Dutch situation. The LBN wants, in 

principle, to make a contribution in this area. I’ve already been in contact with Rebecca Hughes. 

She mailed the LCA and is prepared to make a contribution. 

 

And the fact that young people can become involved in landscape development through education 

seems like something to pursue further within the framework of the programme on youth and nature. 

I found the Scottish contribution in this area very appealing. 

 

The most important issue for the future is climate. What’s certain is that huge interventions in the 

landscape will be needed. Just think of water management, for instance. Thinking inclusively of 

landscape is of importance in this area. It also demands an integral approach. New arrangements, 

completely independent of institutes, are therefore called for. 

                           

Apart from that, contacts with colleagues were strengthened, and that is extremely practical.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANORAMA Scotland - Netherlands 
Frank Strolenberg, Director Projectbureau Belvedere

Some statements that stuck to my mind:

“Landscape is culture and emotion” (Brian Evans)

“Neither the historic environment, nor legislation can really protect what is of historic value” 

(Malcolm Cooper)

“The most beautiful landscapes that I have encountered are the ones that man has touched” 

(Riccardo Marini)

“If you look at heritage as a constraint, you will get a constraint. If you look at heritage as an 

opportunity, then it will become an opportunity, give inspiration and create value” (Malcolm Cooper)

“Sense of place; trace of Time: Landscaping = Timescaping” (Lisa MacKenzie)

“Landscaping = Skyscaping” (Eelco Hooftman)
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Scotland’s assets Dutch assets      

The way heritage, landscape and design are The way spatial development and economics are

seen as intertwined (Note the titles of two linked with the use and reinforcement of

Scottish policy’s for architecture that could heritage, landscape and design (Preservation

as well be titles of two heritage policy’s: by Development)

‘Defi ning Place’ & ‘Building our Legacy’)

The way heritage and landscape are linked to The (pragmatic) way Preservation by 

(personal) emotions and are valued by the development is put into practice (through

public as such  research by design, regional development, PPP;  

 for example in the Green Heart, Des Beemsters, 

 Utrecht Hillridge)

To illustrate the above, some statements made at the conference:

“Talking about landscape is talking about emotion, beauty, meaningfulness, personal experience, 

patience and time” (Lisa MacKenzie)

“Red for Green” (Friso de Zeeuw)

“Chessboard model” (Herman Sietsma)

Possible pitfalls in the Scottish approach   Possible pitfalls in the Dutch approach

There seem to be a lot of plans, guidelines  The policy of Preservation by Development is

and assessment characteristics, but does it  very much a discussion between professionals

lead to concrete actions?  and not yet a public issue

       

Because of the abundance of space and  The pressure on the limited amount of space in

relatively fewer inhabitants in Scotland then in Holland – because of the dense the Netherlands, 

the urgency to fi nd   population – is enormous. This leads to the fact

solutions in which landscape & good design  the fact that fi nancial & economic motives still

are combined with spatial development can still dominate the majority of solutions be avoided 

  that are chosen, andnot cultural motives
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Julie Procter, Sebastian Tombs, Jolinda van der Endt

Rebecca Hughes, Malcolm Cooper Friso de Zeeuw, Han Hefting

Dirk Sijmons
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Adam Davies, Head of Enabling, Architecture+DesignScotland

Gedachten over PANORAMA NL<>SC

Het PANORAMA NL<>SC evenement dat op 30 en 31 maart plaatsvond in Glasgow was van grote 

waarde. Deze samenkomst van praktijkmensen, beleidsmakers en academici uit twee landen maakte 

een grondige beschouwing mogelijk van de gepresenteerde onderwerpen en problemen. Het was 

geen verrassing dat uit de presentaties op de eerste dag min of meer de verschillende benaderingen 

naar voren kwamen die in de twee landen worden toegepast. Beide methoden waren echter uiterst 

waardevol en resulteerden in de beschouwing van thema’s vanuit twee zeer verschillende gezichts-

hoeken. Het was in het bijzonder waardevol om kennis te kunnen nemen van de gezichtspunten van 

opdrachtgevers en politieke besluitvormers aan de Nederlandse kant – hoewel de Schotse kant 

opmerkelijk afwezig was. 

De echte waarde van dit soort evenementen is misschien dat ze een kans bieden om na te denken over 

de eigen praktijk. Zoals altijd waren er tijdens de twee dagen informele mogelijkheden om andere 

concepten en benaderingen te bespreken met collega's uit zowel Schotland als Nederland.

Enkele belangrijke lessen uit het evenement:

1 De noodzaak om het idee van onderzoekend ontwerpen te beschouwen als een proces voor 

informatie verstrekking bij toekomstige beleidsbeslissingen,

2 De waarde van ruimte op verschillende schalen en de noodzaak om ruimte effi ciënter te gebruiken 

op plaatsen waar het schaars is en er sprake is van tegenstrijdige eisen,

3 De noodzaak om veranderingen te beheren door middel van collectieve actie en overeenkomst, 

in plaats van door middel van wettelijke en regelgevende mechanismen, en

4 De waarde van context en de waardering daarvoor, beide met betrekking tot plaats en tijd.

Hoewel A+DS geen actief werk uitvoert op het gebied van landschap zijn de besprekingen, 

benaderingen en technieken die uit het evenement naar voren kwamen van bijzonder belang. 

Als nationaal verdediger van architectuur, ontwerp en planning in de bebouwde omgeving zijn wij 

voorstander van een meer overwogen en plaatsspecifi ek ontwerp. In de toekomst zou de rol van A+DS 

zich heel goed kunnen uitstrekken tot bredere programma’s, zoals belangrijke transport- en 

infrastructuurprojecten. De lessen die we geleerd hebben, zullen van onschatbare waarde zijn 

wanneer we nieuwe relaties ontwikkelen met de toekomstige beleids- en kapitaalprogramma’s die 

van invloed zullen zijn op het Schotse landschap.

A+DS heeft met veel genoegen meegewerkt aan de organisatie, het onthaal en het beheer van het 

PANORAMA-evenement (samen met onze partners de Architecture Policy Unit en Architectuur 

Lokaal). Het deed ons ook veel genoegen dat The Lighthouse op de eerste dag ruimte kon bieden aan 

het evenement en we waren uiterst dankbaar voor de steun die we hebben ontvangen van de Loch 

Lomond en The Trossachs National Park Authority voor hun bijdrage aan de tweede dag. Tevens gaat 

onze dank uit naar alle sprekers die hun waardevolle tijd en deskundigheid aan het evenement hebben 

bijgedragen. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Angus G Kerr,  Architect Director

Geweldige dag...interessant, maar niet helemaal verrassend, om te zien hoe heel weinig we 

gemeenschappelijk hebben met Nederland.

Ik verheug me al op de publicatie.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Gordon Murray, gm+ad architects

Zondag heb ik een paar uur rondgereden op de centrale hoogvlakten. De rijksweg M8 loopt er dwars 

doorheen en aan de rand liggen de twee spoorwegen naar Edinburgh. Zelfs in de sterke lentezon ziet 

het er kaal uit. Een cirkel omsloten door Shotts Airdrie, Cumbernauld, Slamannan, Linlithgow, 

Livingston en via Whitburn weer naar Shotts. Blackhill in het midden ligt ongeveer 350 meter boven de 

zeespiegel. Dit is grensgebied met absoluut geen beleid voor plattelandsstimulering. De mensen doen 

zelf maar wat, zelfbouw van zeer gewone kwaliteit is de norm, maar in elk geval houd het kwetsbare 

gemeenschappen in leven - zij het nog maar net. Ook is er geen controle op parasitische 

ontwikkelingen aan de rand van kleine plaatsjes. Het is alsof de consensus is dat we deze plek 

honderd jaar geleden naar de Filistijnen hebben geholpen en dat we daar dus maar gewoon mee 

doorgaan. 

Overal in het landschap vind je nog mijnen en steengroeven uit de periode tussen de twee wereld-

oorlogen, met de bijbehorende industriële archeologie in de laatste stadia van verval. Het is een van 

mijn favoriete landschappen in Schotland en bevat een paar van mijn favoriete plekken, maar het heeft 

dringend behoefte aan strategieën en fi nanciële ondersteuning.

 

Op dezelfde manier is het paradoxaal dat het uitvoerende orgaan via Sue op de afdeling Planning 

cursussen organiseert om planningsafdelingen het beoordelingsniveau van ontwerpen te laten 

verhogen, terwijl we op hetzelfde moment alle kwaliteitscontrole in handen leggen van diezelfde 

planningsambtenaren. Die hebben al meer dan genoeg te doen met de uitvoering van de huidige 

wetgeving. Een hele raad van Leonardo da Vinci’s zou het nog moeilijk vinden om zich los te maken van 

de wetgeving en duidelijke verbeteringen aan te kunnen te brengen in de bebouwde omgeving. Zoals 

Riccardo al voorstelde, we hebben minder regels nodig, niet meer.

 

De suggestie van Malcolm Cooper om van het beschermen van gebouwen te gaan naar beschermde 

"omgevingen" zal de lokale overheden zeker opschepen met nog meer dingen om uit te zoeken, te 

interpreteren en toe te passen. Dat idee lijkt me echt een nachtmerrie. Ik ben bang dat we nooit meer 

afkomen van het idee van het Romantische Schotse Landschap. Zeker als we alleen dat deel van ons 

verleden, heden en toekomst hoeven te versterken dat meer toeristen aantrekt.

 

Een tot nadenken stemmende dag, zoals u ziet.

Zie afbeelding pagina 29
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Julie Procter, Chief Offi cer Greenspace Scotland

Het PANORAMA NL<>SC evenement bood een waardevolle kans om ervaringen uit te wisselen met 

collega’s uit een ander EU-land en bood ruimte om na te denken over soortgelijke uitdagingen en 

andere reacties. Een onverwacht bijproduct waren de ‘uitgebreide’ gesprekken met Schotse collega’s 

buiten het ‘dagelijkse werk’, waaruit nieuwe inzichten en potentiële kansen naar voren zijn gekomen.

 

Besproken thema’s van bijzonder belang voor mij waren: de ‘consumentering’ van het landschap, 

adequaat reageren op de uitdaging van de klimaatverandering (in het bijzonder de behoefte aan een 

nationaal plan voor windmolenparken in beide landen), een evenwicht zoeken tussen ‘rood’ en ‘groen’ 

– wat heeft de ‘schaakbord’ benadering en/of de ‘rood voor groen’ strategie Schotland te bieden?

 

Suggesties voor leerpunten voor toekomstige evenementen: 

• minder praten op Dag 1 – meer tijd vrijmaken voor discussies; de informele discussies waren net zo 

informatief als de formele presentaties (als ze al niet informatiever waren)

• bouw een tegenbezoek/studiereis in – het zou goed zijn om uit de eerste hand een paar van de 

gepresenteerde projecten te kunnen bekijken

 

Een uitstekend forum – zeer goed gedaan en mijn dank aan iedereen die bij de organisatie was 

betrokken.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Malcolm Cooper, Chief Inspector Historic Scotland

Ik vond dat alles zeer goed geregeld was. Ik vond het twee uitstekende dagen en de presentaties van 

onze collega’s uit Nederland waren buitengewoon stimulerend en stemden tot nadenken. In het 

bijzonder de case studies waren interessant en ik heb nu besloten om wat tijd in Nederland door te 

brengen bij onze collega's om hun cases in het echt te bekijken. Mijn bijzondere aandacht zal uitgaan 

naar de follow-up van de presentaties waarin werd geschetst hoe de historische omgeving wordt 

geïntegreerd met bredere regeneratie en gemeenschapsplannen, en hoe nieuwe architectuur wordt 

geïntegreerd in historische kaders op een manier die zowel sympathiek is als ook een voortzetting van 

de traditie van lokale onderscheidendheid. Meer in het algemeen ben ik geïnteresseerd in follow-up 

van het werk van de lokale architectuurcentra en hoe deze een breder debat over de bebouwde 

omgeving stimuleren. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Marc van Grieken, Principal Land Use Consultants

Een goed georganiseerd evenement waarin de culturele verschillen aan het licht kwamen in de 

benadering van planning en ontwerp voor onze toekomst. De bereidheid en bekwaamheid van de 

Nederlanders om een proactief ontwerpdebat te voeren (door middel van workshops voor scenario-

ontwerp) zou een heel nuttig hulpmiddel kunnen zijn voor gebruik in Schotland. Dit zou dan eerder 

gericht moeten zijn op de schepping van toekomstige landschappen dan op het behoud van wat we 

vandaag de dag hebben. Ik denk dat dit in het bijzonder relevant zou zijn met betrekking tot het 

opstellen van masterplannen voor nieuwe woonplekken en uitbreidingen van bestaande steden en 

dorpen. En het zou even goed kunnen worden toegepast om de potentiële effecten van de doelen van 

de Schotse parlementen voor duurzame energie in het Schotse landschap te 'visualiseren'.

Ik ben graag bereid om een bijdrage te leveren aan eventuele toekomstige uitwisselingen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Rod Howat, Planning Manager CALA Homes (East) Limited

Ik heb alleen de sessie van vrijdag bijgewoond. Ik vond het stimulerend en interessant en het was in 

het bijzonder waardevol om tijdens de pauzes tussen de sessies met onze vrienden te kunnen spreken 

over hun parallelle ervaringen. Ik was me ervan bewust dat ik de enige vertegenwoordiger was van de 

huizenbouwindustrie in Schotland en was zonder meer bereid om toen dat punt werd aangesneden 

mijn ideeën aan het debat toe te voegen – maar op dat moment moest Brian dat afwegen tegen het 

tijdschema dat gerespecteerd moest worden en de kans ging voorbij. Vlak voor het eind van de dag 

moest ik weg en daarom kon ik geen bijdrage leveren aan de afsluitende vraag- en antwoordsessie, 

wat ik jammer vond. Ik ben er zeker van dat zaterdag een waardevolle tegenhanger was voor het debat 

dat ik heb bijgewoond en dat onze vrienden van Architectuur Lokaal onder de indruk waren van wat 

Schotland te bieden heeft. Ik bewonder de werkrelaties die uit deze samenwerking kunnen ontstaan 

en ik vertrouw erop dat die zullen worden gekoesterd.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ian Gilzean, Chief Architect, Scottish Executive
Tara McGregor, Policy Analyst, Scottish Executive

   Vanuit het gezichtspunt van de Architecture Policy Unit was PANORAMA NL<>SC een inspirerend 

evenement dat aantoonde dat hoewel de twee landen enorm verschillende landschappen hebben, we 

vele uitdagingen gemeen hebben. Feedback naar APU wees uit dat de Schotse deelnemers het 

evenement een groot succes vonden. Wij zullen het nadenken over het landschap en het werk van het 

Landscape Forum meenemen in het architectuurbeleid zoals dat verder wordt gevoerd na de recente 

publicatie van onze beleidsverklaring. Gezien het succes zullen we ook toekomstige mogelijkheden 

voor dit soort evenementen onderzoeken.

De ideeën die tijdens het evenement naar voren kwamen, zijn al ingebracht in het denken over de 

workshop voor de "SHIFT"-tentoonstelling, waar aandacht werd besteed aan het Schotse equivalent 

van het "Groene Hart" de centrale zone tussen Edinburgh en Glasgow. PANORAMA NL<>SC 

benadrukte dat hoewel de historische landschappen van Schotland worden begrepen en gewaardeerd 

om hun grandeur, en karaktertyperingen een manier zijn om hun kwaliteiten te bepalen, het mozaïek-

achtige landschap van de centrale zone een belangrijke uitdaging is voor Schotland.

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sue Stirling, Principal Planner 

Waarde van het evenement…

Het evenement was een fantastische mogelijkheid om twee landen samen te brengen en om voor-

beelden van ontwerp en best practices te bespreken.

Belangrijkste lessen die zijn geleerd...

De noodzaak om alle goede praktijken die zijn ontwikkeld en alle beleid samen te voegen en toe te 

passen.

 

Kwesties die van toepassing kunnen zijn op uw werk of dat van uw organisatie

Een programma van actiegericht werk met essentiële resultaten

Eventuele andere opmerkingen…

Het evenement was zeer succesvol en inspirerend. De enige kritiek was dat er op de eerste dag te veel 

sprekers waren. Ook maakten sommige Schotse presentaties een wat ouderwetse indruk. In de 

toekomst moeten we zorgen dat we een moderner beeld van Schotland en haar omgeving 

presenteren.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PANORAMA NL<>SC LANDSCAPE THINKTANK – EEN REACTIE 
Nick Barley and The Lighthouse team

Waarde van het evenement…

In Schotland is het voor architecten makkelijk om het landschap als vanzelfsprekend te beschouwen. 

Met haar heuvels en glenns die zo van een ansichtkaart komen, heeft Schotland een landschap dat 

zo’n krachtige indruk maakt dat je zou denken dat architectuur daar niet mee kan concurreren. Als de 

herten op de heuvels en de bergen die als een waterval naar de zee lopen de emotionele weerklank 

van een geweldige orkestrale symfonie vormen, dan is het verleidelijk om te concluderen dat 

architectuur daar hooguit nog wat versiering aan toe kan voegen. In contrast daarmee wordt het 

landschap in Nederland misschien te makkelijk genegeerd, en afgedaan als een eenvoudige tabula 

rasa waarvan het belangrijkste kenmerk de enorme lucht is; een kaal, blanco doek waarop de 
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bebouwde omgeving wordt geschilderd op elke manier die de architecten maar willen. 

Elk van deze stereotypen werd in de loop van PANORAMA NL<>SC in The Lighthouse op plezierige 

wijze onderuit gehaald.

Hoewel Schotland en Nederland in het topografi sche spectrum lijnrecht tegenover elkaar staan, bleek 

uit het evenement dat elk land een heleboel van het ander kan leren in termen van het formuleren van 

een werkbare relatie tussen landschap en architectuur.

Door toonaangevende denkers uit elk land bij elkaar te brengen, kwamen talloze fascinerende 

ideologische verschillen en overeenkomsten aan het licht; van zowel sterke als zwakke punten. 

Het Nederlandse landschapsontwerp, dat prachtig geavanceerd is in zijn planning en uitwerking, is 

niettemin nu en dan tamelijk prozaïsch en utilitair in vergelijking met Schotlands eigen prestaties. Het 

laatstgenoemde landschap werd niettemin ontmaskerd als enigszins versnipperd en met veel te 

weinig middelen in vergelijking met de gerichte, strategische benadering van het Nederlandse 

systeem.

PANORAMA NL<>SC bood een uitzonderlijke gelegenheid voor mensen uit beide landen om ervaringen 

uit te wisselen en van elkaar te leren, en om te ontdekken dat ondanks de enorme verschillen in topo-

grafi e en politieke organisatie, beide landen veel van dezelfde doeleinden nastreven.

 

Belangrijkste lessen die zijn geleerd...

1 “Holland is gebouwd op modder” – Eelco Hooftman. De topografi e van Schotland is veel 

gevarieerder en stelt in verschillende delen van het land verschillende uitdagingen.

2 Rem Koolhaas stelde eens ironisch voor om de stedelijke verdichtingsproblemen in Nederland op te 

lossen door de hele bevolking van het land te concentreren in het zuiden en het noorden compleet 

vrij te laten van woningbouw. Ironisch is ook dat Schotland zich in een min of meer soortgelijke 

situatie bevindt dankzij de gelukkige toevalligheid van haar landschap. De landschapsproblemen 

waarmee Schotland te maken heeft, kunnen daarom ruwweg in twee categorieën worden gesplitst: 

hoe verbeter je dichtbevolkte regio’s; en hoe verbeter je dunbevolkte regio’s. In contrast daarmee 

zijn in Nederland praktisch alle regio’s dichtbevolkt.

3 Nederland heeft landschapsproblemen geïdentifi ceerd die zijn ontstaan door commerciële land-

gebruik en heeft daarvoor een strategie ontwikkeld. ‘Verglazing’, de proliferatie van laagbouw-

constructies voor het kweken van bloemen en fruit en de toenemende behoefte aan faciliteiten voor 

vrijetijdsbesteding: met al deze dingen wordt rekening gehouden in het Nederlandse landschap. 

Ondanks dat het er ‘natuurlijk’ uitziet, wordt het Schotse landschap in feite op dezelfde manier 

gevormd door commerciële omstandigheden, niet alleen in de Central Belt, maar ook in minder 

bevolkte gebieden, waar ontbossing, landbouw en ‘verschaping’ het landschap in de afgelopen 

500 jaar radicaal hebben veranderd. Toch hebben we in Schotland nog geen coherente strategieën 

opgesteld voor het onderhouden van een landschap dat zowel commercieel levensvatbaar als 

visueel aantrekkelijk kan zijn. Dit biedt architecten en planners en unieke kans om hun invloed te 

doen gelden.

4 Net als Schotland heeft Nederland zich gerealiseerd dat ideeën voor levensvatbare architectuur en 

landschap alleen ontstaan door een dialoog met gebruikers. Het gebruik van het woord ‘master 

plan’ werd door een lid van de Nederlandse delegatie met afgrijzen aangehoord, omdat het een ‘top-

down’ benadering impliceerde.

 

Kwesties die van toepassing kunnen zijn in uw werk of dat van uw organisatie…

1 The Lighthouse werkt op dit moment aan een tentoonstelling/project genaamd ‘Shift’, waarbij wordt 

gekeken naar de huidige en opkomende relaties tussen de twee grootste steden van Schotland, 

Glasgow en Edinburgh. Onderwerp van dit onderzoek is de uitbreiding van de twee steden langs de 

belangrijkste verbindingsroutes, de M8 en de Forth and Clyde- en Union-kanalen, alsmede onder-

zoek en ontwikkeling van werkbare ‘alternatieve’ voorstellen voor het gebruik van de ruimte tussen 

de twee steden – die het gevaar inhoudt om een langgerekte, lineaire voorstad van beide steden te 

worden. Tijdens PANORAMA NL<>SC, waar in het bijzonder aandacht werd besteed aan het Groene 
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Hart van Nederland, werden enkele belangrijke vragen gesteld en een aantal potentiële antwoorden 

gegeven op de vragen die aan de orde worden gesteld in het Shift-project. Een lid van het Shift-

werkteam is een architect die werkt aan de verbetering van het landschap van het Nederlandse 

autowegennetwerk.

2 Een nieuw samenwerkingsinitiatief tussen Edinburgh en Glasgow kijkt naar manieren waarop de 

steden kunnen samenwerken. Het landschap kan een issue zijn waaraan beide steden zouden 

kunnen samenwerken.

Eventuele andere opmerkingen…

Het opzetten van een dialoog tussen Schotland en andere Europese landen is nodig en wenselijk om 

ervoor te zorgen dat, hoewel geografi sch aan de periferie gelegen, Schotland een centrale rol kan 

blijven spelen in de ontwikkeling van de architectuur en het landschap. We zijn met veel genoegen 

gastheer geweest voor dit evenement in The Lighthouse en we hopen dat dit niet de laatste samen-

werking is tussen onze twee landen, die wat betreft landschap te maken hebben met uitdagingen die 

veel meer op elkaar lijken dan we in eerste instantie hadden gedacht.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Lady Isabel Glasgow, Scottish Landscape Forum

Dit evenement toonde heel duidelijk aan dat er een behoefte bestaat aan precies dit soort 

bijeenkomsten, niet alleen om kennis te nemen van verschillende manieren om veranderingen in het 

landschap te benaderen, maar ook als gelegenheid om te netwerken met mensen uit een brede reeks 

organisaties. Dit geldt niet alleen tussen organisaties uit de twee landen, maar ook binnen onze eigen 

organisaties. De excursie was nuttig om lopende activiteiten in Schotland te bezien door de ogen van 

de bezoekers en ook vanwege de mogelijkheden om te netwerken. De presentaties waren zonder 

uitzondering uitstekend en informatief.

De discussies en presentaties benadrukten nogmaals het belang van de lopende activiteiten van het 

nieuw opgerichte Landscape Forum in Schotland en de noodzaak om in gesprek te gaan met een zeer 

brede waaier van organisaties, met inbegrip van de economische sector. 

Bij het Landscape Forum vindt binnenkort een presentatie plaats van Ian Gilzean, de Chief Architect 

van de Architecture Policy Unit van de Schotse regering over zijn bezoek aan Nederland en in het 

bijzonder zijn besprekingen met Dirk Sijmons, de Rijksadviseur voor het Landschap. De kwestie voor 

het Landscape Forum is of er al dan niet moet worden gepleit voor een speciale landschaps-

vertegenwoordiger binnen de Schotse regering.

Ik heb goede hoop dat het PANORAMA NL<>SCEuropa-evenement het Forum aan meer belangstelling 

uit de economische sector heeft geholpen.

Alles bij elkaar was het een inspirerend en zeer plezierig evenement, dat heel goed tot positieve 

resultaten kan leiden voor het Schotse landschap.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Riccardo Marini, City Design Leader Edinburgh 

Waarde van het evenement… 

Het evenement was waardevol, aangezien het belang van netwerken altijd wordt onderschat en 

kennismaking met verschillende manieren om met gelijksoortige kwesties om te gaan een cruciaal 

onderdeel vormt van het leerproces.

Belangrijkste lessen die zijn geleerd...

We moeten vooruit gaan en innovatief zijn, mijn cynisme bleek bewaarheid door de ongelukkige 

bedeesdheid van de Schotse aanpak. Goed genoeg is niet genoeg; we moeten de realiteit eens onder 

ogen durven zien, het is duidelijk dat we niet de omgevingen creëren die we willen of mooi vinden, het 

proces lijkt te bestaan uit compromissen. We moeten met z’n allen de kwaliteitsdrempel verhogen en 

het is van essentieel belang dat A+DS ons allemaal informeert, onderwijst, inspireert, motiveert en 

begeleidt om het beter te doen, in het bijzonder onze politici.

Zaken die in uw werk of dat van uw organisatie zouden kunnen worden toegepast… 

Pleitbezorging is belangrijk en in het nieuwe politieke landschap wordt het essentieel om onze nieuwe 

politieke meesters enthousiast te maken voor kwaliteit en ontwerp.

Eventuele andere opmerkingen… 

Altijd makkelijk om te zeggen na een evenement, maar het programma was mogelijk te 

gecomprimeerd om een goede stroom van ideeën te krijgen.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

The landscape of the city; Glasgow and the Clyde, Amsterdam en Het IJ.
Albert Fien, Gemeente Apeldoorn

In de lage ochtendzon liep ik zaterdag door de binnenstad van Glasgow (1).

Lopend door het grid vergeleek ik de binnenstad van Glasgow met de binnenstad van Amsterdam.

Beide binnensteden liggen aan de rivier; Glasgow ten noorden van de Clyde, Amsterdam ten zuiden 

van het brede IJ.

Tot de 19e eeuw lag Amsterdam met het patroon van de gegroeide vestingstad, geopend naar de rivier. 

Een magistrale stadsplattegrond (2).

Door de aanleg van de spoorlijn en het centraal station zijn de binnenstad en de rivier gescheiden (3). 

Noordelijk van het spoor realiseert Amsterdam een nieuw waterfront, maar het IJ zal altijd achter het 

station liggen.

Het verband tussen stad en rivier was in de 19e eeuw in Glasgow veel minder hecht vorm gegeven dan 

in Amsterdam (4). Ook het centraal station van Glasgow ligt aan de rivier, niet langs maar loodrecht op 

de oever (5). Het spoor komt, gefl ankeerd door twee stadsbruggen, hoog over de rivier (6). De stad 

(Argyle Street, Clyde Street) loopt onder het spoor en het station door (7). Het kopstation is opgenomen 

in het grid van de stad en “land” op maaiveldniveau in de helling van het rivierdal (8).

 

Door het doortrekken van lijnen uit het grid naar de rivier en het activeren van de verwaarloosde delen 

van de oever (nu achter de groene schutting), wordt Glasgow een prachtige stad aan een bescheiden 

rivier.

Zie afbeelding pagina 18

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Arno Brok, burgemeester Sneek 

Het nadeel van twee aanwezige landen, is dat je land 1 tegen land 2 gaat afzetten. Het is wellicht beter 

er een derde stroom bij te hebben. Je blijft nu een beetje zitten met het gevoel "wij doen het veel 

beter". Ik vraag me af of dat ook daadwerkelijk zo is.

Er is tijdens de dagen geen duidelijk verschil aangegeven tussen de bestuurlijke structuren van de 

verschillende landen. Hieruit is wel het nodige te verklaren. In Nederland is bijvoorbeeld veel meer 

geregeld in een klein land met 16 miljoen inwoners. Schotland heeft slechts 5 miljoen inwoners en is 

veel groter. De landelijke structuren, alsmede de counties zijn totaal anders georganiseerd. Er is ook 

het nodige politieke verschil waaruit e.e.a. te verklaren is. Politiek verschil verklaart namelijk ook 

bestuurlijk en inhoudelijk handelen. Ook is er een verschil tussen de wijze waarop de private partijen 

met de overheden samenwerken. 

Wat is een beetje gemist heb is de verbinding die je met cultuurdisciplines kunt maken. Zo werd ik 

bijvoorbeeld nogal gekieteld met betrekking tot mogelijkheden op het terrein van de beeldende kunst 

en beleving. Beleving kwam bijvoorbeeld wel een beetje terug in het verhaal over de Beemster, maar 

daar was duidelijk nog meer van te maken. Ik vond in dit verband overigens de inleiding van Lisa 

MacKenzie, werkelijkschitterend!
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Een van de sprekers tijdens PANORAMA NL<>SC in Glasgow bracht het als een grap over de clichés 

over de verschillende nationale identiteiten: Je hebt Nederlanders nodig om de ideeën te maken en de 

initiatieven voor de ruimtelijke planvorming te laten nemen, vervolgens moet je Duitsers inzetten om 

de plannen ook echt te realiseren en tenslotte Britten om er voor te zorgen dat de situatie nooit meer 

zal gaan veranderen.

Dat een goed cliché op waarheid berust brachten de presentaties tijdens de PANORAMA NL<>SC aan 

het licht. Alle Nederlandse presentaties waren ontwikkelingsgericht, operationeel ingesteld en 

straalden de opwinding van de verandering uit. Bij de Schotse presentaties overheerste de 

zorgvuldige, doorwrochte en zeer uitgebreide analyse van de te behouden situatie, waarna in de 

voorbeelden slechts een enkele keer en dan ook nog slechts van zeer summiere verandering sprake 

was. Zelfs de presentatie van Lisa Mackenzie, die door poëzie en beleving boven de andere 

presentaties uit stak, straalde uit dat zorgvuldige verandering slechts vanuit de kennis en vervolgens 

de doorvoeldheid van de oorsprong van een situatie kan ontstaan. De enige die een serieuze lans brak 

voor de innovatieve kracht van de Schotten bleek van origine Nederlander te zijn.

Hoewel de Duitsers bij deze ontmoeting ontbraken lijkt de grap dus inderdaad voor in ieder geval 

tweederde op te gaan. De Nederlanders wekten overigens de indruk zelf de cliché-positie van de 

Duitsers te hebben overgenomen. Hoewel daadwerkelijke gerealiseerde plannen goeddeels 

ontbraken, was het een en al operationele intentie wat de klok sloeg. Wellicht hierdoor geïntimideerd 

gaven de Schotse presentatoren ook steevast aan om niet het behoud maar juist de verandering na te 

streven. Een streven dat door de inhoud van de presentaties niet uitbundig werd geïllustreerd.

Als we de PANORAMA NL<>SC presentaties als norm nemen voor de ruimtelijke planvorming in 

Schotland en Nederland kunnen we stellen dat de verschillende bij de planvorming betrokken 

disciplines in Schotland nog vast in het zadel zitten en vanuit die positie hun bijdrage opbouwen, waar 

de betrokkenen in de Nederlandse processen van positie aan het wisselen zijn en er ook nieuwe 

posities ontstaan. Het was de transdisciplinariteit van het door Dirk Sijmons gepresenteerde 

'Research by Design' tegenover het inzicht dat 'workshops met betrokkenen mogelijk een positieve 

impuls aan het planvormingsproces zouden kunnen geven'. Het was het geloof in de expertise van de 

deskundigen versus de sturende rol van de niet-deskundigen. In dat laatste ging Dirk Sijmons het 

verst door te pleiten voor een actieve rol voor de landschapsconsument. Deze moet in de toekomst niet 

enkel als gebruiker van het landschap, of zelfs verwoester daarvan worden gezien, maar kan ook een 

rol als landschapsbeheerder en zelfs landschapsproducent gaan krijgen.

Tijdens de presentaties van de dag werd de wenselijkheid van die rol enkel maar sterker. De rapporten 

die zich tijdens de Schotse presentaties opeenstapelden leken de zorgvuldige veranderingsprocessen 

vooral te frustreren en blokkeren. Daar zou wat Nederlandse daadkracht wel een bijdrage aan kunnen 

leveren. Waar de Nederlandse planvorming wel baat zou kunnen hebben bij wat van de Schotse 

bezieling zoals vooral Lisa MacKenzie die in beeld bracht. Waarmee ik niet wil zeggen dat de 

Nederlandse planvorming geen bezieling heeft, integendeel. Maar de bezieling van de Nederlanders 

lijkt toch meer in de daadkracht zelf te zitten dan in de relatie met de ruimtelijke situatie waarvoor die 

daadkracht wordt gemobiliseerd.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Behoud door behoud
Hans Venhuizen, directeur bureau Venhuizen
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Hans Hillebrand, Habiforum en InnovatieNetwerk

Wat het meest is blijven hangen is de zin dat je uiteraard moet weten waar je vandaan komt, maar toch 

vooral vooruit moet kijken. In die ene zin zit volgens mij de spanning van ons werk opgesloten. Als je niet 

zorgt voor een verbinding met het verleden, dan verlies je je wortels, en zonder wortels wil iets, zoals we 

allemaal weten, niet erg groeien. Maar als je gefi xeerd bent op de wortels, en het groen de ruimte niet 

geeft, dan wordt het ook niets. Dat is dus een voortdurend laveren op het scherpst van de snede.

Ontwerpend onderzoek speelt een belangrijke rol bij het verkennen van het nieuwe dat je tot stand wilt 

brengen. De uitdaging is wat mij betreft dat ontwerpend onderzoek zodanig vorm te geven en in te 

richten dat het dienend wordt aan burgers en bedrijven die samen werken aan hun toekomst. En dat is 

nog een hele toer, omdat veel ontwerpend onderzoek neigt naar blauwdrukplanologie. Op dit punt 

moeten we nog veel leren.

Blijven hangen is ook de opmerking "it is not the institutions, it is you". Die is uitermate relevant. 

Te vaak wordt gedacht dat er bijvoorbeeld bestuurlijke veranderingen nodig zijn om datgene tot stand 

te brengen wat nodig is. Denk aan de discussie over herindeling van de Randstad. Mijns inziens is dat 

een heel verkeerde gedachte. Fixatie op structuur leidt tot stagnatie. En: binnen de bestaande 

structuur kan veel meer dan vaak wordt gedacht. Als er maar slim gewerkt wordt.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Ejsmund Hinborch, Provincie Zuid-Holland 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Marcel Houtzager, wethouder Leidschendam - Voorburg, portefeuillehouder voor Groen, Recreatie & Toerisme, 
regio Haaglanden

Voor mij als portefeuillehouder voor Groen, Recreatie & Toerisme in de regio Haaglanden is het 

belangrijkste item op de agenda voor de toekomst van mijn regio de realisatie en verdere versterking 

van het principe dat 30 procent van de beschikbare ruimte zou moeten worden gereserveerd voor 

groene functies. Ik weiger categorisch om de glastuinbouw een groen gebied te noemen – naar mijn 

mening moeten zulke gebieden als industrieterreinen worden geclassifi ceerd.

De ruimtelijke spanning tussen de verschillende gebruikers van de ruimte (huisvesting, industrie-

terreinen, verkeer en transport, groene ruimten etc.) in het westen van ons land is, naar mijn mening, 

in het geheel niet geschikt voor vergelijking met de situatie rond steden als Glasgow en Edinburgh in 

Schotland. Op slechts korte afstand van deze steden liggen grote groene gebieden die nog steeds hun 

authentieke landschap hebben behouden.

De organisatie van gebieden in Nationale Parken, waarbij de inwoners actief worden betrokken, is iets 

Het was een inspirerende, leerzame en plezierige trip. En perfect georganiseerd!

De presentaties en gesprekken zetten vooral aan tot nadenken over de overeenkomsten en verschillen 

tussen het Schotse en Nederlandse landschap(sbeleid). Mijns inziens zijn de verschillen groter dan de 

overeenkomsten. Wellicht is dat het meest treffend en concluderend verwoord door Eelco Hooftman, 

die het Nederlandse en Schotse landschap tegenover elkaar zette als 'machine' versus 'escaperoom'. 

Ik heb het idee dat beide groepen deze noties perfect aanvoelden en aldus op dezelfde 'golfl engte' 

zaten. Het viel op dat de meeste Nederlandse presentaties daadkrachtig overkwamen terwijl de 

Schotse presentaties veelal beschouwender en analyserender waren. Of deze verschillen in de 

praktijk echt zo groot zijn, valt overigens nog te bezien, want we weten allemaal dat onze papieren 

daadkracht nog wel eens strandt in een stroperige praktijk. 

Frappant zijn toch de overeenkomsten. Zowel NL als SC maakt zich zorgen over verrommeling, 

aantasting van landschapskarakteristieken en de relatie verstedelijking-landschap. Te gemakkelijk is 

het daarbij om gegeven onze Randstedelijke dynamiek de Schotse problematiek te bagatelliseren. 

Natuurlijk is bij ons de stedelijke druk groter en is de verhouding stad-landschap vele malen 

'ongunstiger' vanuit het perspectief van de onbebouwde ruimte. Maar je kunt ook tot de conclusie 

komen dat de Schotten alerter zijn, er eerder bij zijn en niet, zoals wij in onze verrommelingsdiscussie, 

pas gaan problematiseren en handelen als het kalf al bijna verdronken is. 

Dat heeft veel te maken met een toch merkbaar verschil in grondhouding: De Schotten hebben mijns 

inziens meer respect en emotionele binding met hun landschap dan de Hollanders, (althans, in elk 

geval het selecte gezelschap waarin wij verkeerden, maar ik denk dat het breder is). Wellicht niet 

verwonderlijk, als je dagelijks oog in oog staat met de grootse resultaten van oeroude geologische en 

historische processen. Dat leidt wellicht onvermijdelijk tot een bescheiden, soms conservatieve 

attidude. En net zo onvermijdelijk is wellicht onze daadkrachtige 'Dutch attidude' ten opzichte van ons 

gemaakte landschap, al was het maar omdat we wel moeten om droge voeten te houden. Het een is 

dus niet beter dan het ander en de kansen die wij hebben om voortdurend aan ons Hollandse land-

schap te werken, blijven uitdagend. Maar zoals we ook weten, we kunnen het landschap maken of 

breken. In dat opzicht kunnen we veel leren van het respect voor hun landschap dat de Schotten in hun 

genen lijken te hebben. Concreet zie ik voor de planologische praktijk van Zuid-Holland kansen in de 

Landscape Character Assessments, waarin de effecten van ontwikkelingen en de opvangcapaciteit 

van het landschap vooor veranderingen worden geoperationaliseerd. Mogelijk biedt deze benadering 

een alternatief voor het huidige, statische en restrictieve contourenbeleid in bijvoorbeeld het Groene 

Hart.
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wat ik zeer aantrekkelijk vind. In mijn regio moeten we veel meer regionale parken opzetten met een 

wettelijke status en een goed beheer.

Voor het overige bood deze excursie niet alleen de mogelijkheid om inspiratie op te doen, maar ook om 

te netwerken. Een leerpunt is naar mijn mening de vraag hoe verdere links tot stand kunnen worden 

gebracht tussen de verschillende bestuurslagen (staat, provincie en gemeente).

Tenslotte wil ik Architectuur Lokaal bedanken voor een perfecte organisatie, zeer goed gedaan!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

(Landschaps)architectuur in Schotland en Nederland, misschien geen wereld van verschil, maar dan toch zeker 
een Noordzee…
Karin Uittenbogaart, Mecanoo

Tijdens PANORAMA NL<>SC bleek maar al te duidelijk dat er nogal wat verschillen bestaan tussen de 

manier waarin in Nederland en Schotland met ontwerpopgaven wordt omgegaan. Sinds enkele jaren 

is Mecanoo actief in Schotland en andere delen van Groot-Brittannië. Deze constatering is dus niet 

nieuw. Waar in Nederland druk gepolderd wordt, zoals de meeste Nederlandse sprekers vol 

enthousiasme lieten zien, en interactie tussen beleidsmakers, marktpartijen en ontwerpers 

essentieel is, bleek in de Schotse lezingen regelgeving de boventoon te voeren. 

Moet de Schotse ontwerpcultuur nu dan maar afgeschreven worden, aangezien iedere ingreep bij 

voorbaat gedoemd is te mislukken vanwege de eindeloze hoeveelheid regels? Niets is minder waar! 

Uit de enthousiaste en vaak heftige reacties uit het Schotse publiek en van enkele inspirerende 

sprekers mag duidelijk zijn dat de Schotse ontwerpers zeer goed weten (of in ieder geval menen te 

weten) hoe het wél moet. Het echte probleem schuilt in de vraag hoe dit voor elkaar te krijgen. 

Over een recent woningbouwproject van Mecanoo in Groot-Brittannië werd geschreven: “Maybe it 

takes an outsider to realize all that is wrong about the typical UK housing development – the lack of 

identity, the meandering streets with no sense of place, the disconnection from context.” 

En wellicht is dit nu juist de uitdaging voor de toekomst. Laten we met de ogen van buitenstaanders 

naar ons eigen landschap kijken. 

Wanneer wij werken aan een project in Schotland willen we bijvoorbeeld niet alleen de schoonheid en 

identiteit van het landschap ervaren, maar we zien daarin tegelijkertijd juist de uitdaging. 

Toevoegingen aan het landschap zullen zonder meer het landschap aantasten en veranderen. 

De grote opgave is deze ingrepen uit te voeren met respect voor de plek en zijn geschiedenis. Zo levert 

het eindbeeld niet de gevreesde verarming van culturele identiteit op maar, jawel, een nieuwe 

identiteit. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Jannie Lamberts, Raad Landelijke Gebied

Hoe houden we grip op de ontwikkelingen nu iedereen zich met het landelijke gebied bemoeit?

Hoe houden we het landelijk gebied aantrekkelijk? 

Doordat de agrarische sector lijkt te gaan verdwijnen zou je als overheid daar op moeten sturen. 

Wie naast, wat we EHS (1) noemen, een groen open gebied wil overhouden, zal - zolang de markt het 

laat afweten - daarop moeten sturen met GLB-gelden, (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Je kan 

ook sturen met bijvoorbeeld goedkope rente, fi scaal een aantrekkelijk systeem bedenken voor onder-

nemers die mede zorg dragen voor het open buiten gebied of door middel van een collectief fonds. 
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De negatieve effecten van de ‘verpaarding’ op het landschap kan ik, na een aantal dagen fi etsen in het 

Westen, bevestigen. Wat men ziet zijn braakliggende akkers waar de meeste mensen van gruwelen, 

verbouwde boerderijen en erven die absoluut verpauperen. Verbouwing betekent hier vaak een 

complete vernieling of niet streekgebonden type bebouwing als resultaat.

Vanuit het Reconstructieplan zie ik dan ook dat in de landbouwontwikkelingsgebieden de meeste 

kansen liggen, dat je een mooi landelijk gebied overhoudt. In de verwevingsgebieden zie je toch echt al 

de grote ‘verrommeling’ toeslaan. 

De toegankelijkheid van groengebieden en agrarische gebieden moet worden geregeld met de 

grondeigenaren. Er moeten regels vastgesteld worden, want niet alles moet kunnen. Een voorbeeld 

van hoe dat kan, is te vinden in de Provincie Overijssel waar een ervenconsulent wordt aangewezen 

om te adviseren bij verbouwingen van boerderijen en het onderhoud van de erven. Mensen die vanuit 

de stad komen en willen gaan bouwen of mensen die gaan verbouwen zouden in eerste instantie dus in 

contact gebracht moeten worden met een consulent. 

Ik heb de uitwisseling positief ervaren en kan deze ervaring goed gebruiken in mijn werk bij de Raad 

voor het Landelijke gebied, maar ook bij de begeleiding van de commissie, de Werkgroep Agrarisch en 

Industrieel Erfgoed. Daar gaat het bijvoorbeeld om boerderijen een nieuwe functie te geven met 

behoud van het karakter. Als je mensen kunt verleiden om daar aandacht aan te schenken maak je het 

gebied voor jaren aantrekkelijker. 

Het is moeilijk om een vergelijking te maken tussen Schotland en Nederland. Schotland is in 

vergelijking zoveel groter dan Nederland. Wel zijn er veel overeenkomsten te zien, zoals de Schotse 

aanpak van het nationaal landschap. De meest inspirerende ontdekking was dat landschap hoog op de 

agenda staat en dat als we willen sturen er nu instrumenten bedacht moeten worden. Eén aspect staat 

boven aan de Agenda namelijk: Hoe houden we boeren als landschaponderhouder aan de bak? Al dan 
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niet volledig uit de markt of eventueel met ondersteuning van niet productgerichte ondersteuning 

maar op land of landschap gericht. Tot nu toe wint rood het nog steeds van groen, dat kan niet altijd 

door gaan.

(1) www.vrom.nl: Provincies moeten uiterlijk in 2008 de EHS-gebieden (Ecologische Hoofdstructuur) begrenzen, die dan tot de 

beschermde natuurgebieden worden gerekend. De huidige begrenzing kan worden aangepast in overleg met het Rijk. 

www.minlnv.nl: Het beleid voor verblijfsrecreatie is dan ook gericht op het geven van ruimte aan bedrijven om aan de eisen van de 

consument te voldoen en hun concurrentiepositie te behouden, zònder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit en de 

natuurwaarden. Concreet krijgt dit uitwerking in de saldobenadering voor EHS-gebieden in de Nota Ruimte, waarmee bedrijven 

meer dan in het verleden mogelijkheden voor ontwikkeling krijgen en tegelijk de kwaliteit van de natuur versterkt wordt.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mieke van Heuven, Directeur Landschapsbeheer Nederland

Belangrijke ontdekking was voor mij dat er in Schotland een Scottish Landscape Forum is. Een 

soortgelijk initiatief als in Nederland de Landschapsmanifestgroep. Hiervan zal ik melding maken in 

de werkgroep Internationaal van de Landschapsmanifestgroep. Het rapport Scotland's Living 

Landscapes- places for people (march 2007) heb ik inmiddels laten kopiëren en onder de project-

leiders van LBN (Landschapsbeheer Nederland) verspreid. 

 

De LCA (Landscape Character Assessment) vond ik inspirerend en lijkt mij een belangrijk instrument 

om de ontwikkelpotentie van het buitengebied samen met de landgebruikers en de bevolking te 

bepalen. Dit levert maatplannen op die iets toevoegen aan de kwaliteit van het landschap. Dit 

instrument moet nader worden bekeken op de potentie voor de Nederlandse situatie. LBN wil daar in 

principe een bijdrage aan leveren. Ik heb inmiddels contact gehad met Rebecca Hughes. Zij heeft de 

LCA gemaild en is eventueel bereid om daar een bijdrage aan te leveren. 

 

Ook het feit dat je jeugd in onderwijsverband kunt betrekken bij de ontwikkeling van je eigen 

landschap lijkt mij iets om in het kader van het programma jeugd en natuur verder op te pakken. Ik 

vond de Schotse bijdrage in deze heel aantrekkelijk. 

 

Het belangrijkste agendapunt voor de toekomst: het klimaat. Het kan niet anders dan dat er enorme 

ingrepen in ons landschap nodig zullen zijn. Denk maar aan de wateropgave. Het landschapsinclusieve 

denken is bij ontwikkelingen in deze van belang. Het vraagt ook om een integrale aanpak. Nieuwe 

arrangementen zijn dan nodig dwars door de instituties heen. 

              

Voor het overige zijn de onderlinge contacten aangescherpt en dat is uitermate praktisch.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Frank Strolenberg, Directeur Projectbureau Belvedere

Enkele uitspraken die me zijn bijgebleven:

“Landschap is cultuur en emotie” (Brian Evans)

“De historische omgeving noch de wet bieden dingen van historische waarde echt bescherming” 

(Malcolm Cooper)

“De mooiste landschappen die ik heb gezien, zijn allemaal door mensenhanden aangeraakt” 

(Riccardo Marini)
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Ter illustratie van het bovenstaande hier enkele uitspraken genoteerd op de conferentie:

“Spreken over landschap is spreken over emotie, schoonheid, betekenis, persoonlijke ervaring, geduld 

en tijd” (Lisa MacKenzie)

“Rood voor Groen” (Friso de Zeeuw)

“Schaakbordmodel” (Herman Sietsma)

Sterke punten Schotland 

 

De manier waarop erfgoed, landschap en 

ontwerp als vervlochten worden gezien (Twee 

titels van Schots beleid voor architectuur zouden 

net zo goed titels van erfgoedbeleid kunnen 

zijn:‘Defi niëren van Plaats’ & ‘Bouwen aan ons 

Erfgoed’)

De manier waarop erfgoed en landschap zijn 

gekoppeld aan (persoonlijke) emoties en door het 

publiek als zodanig worden gewaardeerd 

 

Sterke punten Nederland

De manier waarop ruimtelijke ontwikkeling en 

economie zijn gekoppeld aan het gebruik en de 

versterking van erfgoed, landschap en ontwerp 

(Behoud door Ontwikkeling)

 

De (pragmatische) manier waarop Behoud door 

Ontwikkeling in de praktijk wordt gebracht (door 

onderzoekend ontwerpen, regionale 

ontwikkeling, PPP; bijvoorbeeld in het Groene 

Hart, Des Beemsters, Utrechtse Heuvelrug) 

 

“Als je naar erfgoed kijkt als een beperking, dan krijg je een beperking. Als je naar erfgoed kijkt als 

een kans, dan wordt het een kans, geeft het inspiratie en creëert het waarde” (Malcolm Cooper)

“Gevoel van plaats; voetspoor van de tijd: Landschapsarchitectuur = Tijdsarchitectuur” 

(Lisa MacKenzie)

“Landschapsarchitectuur = Ruimtearchitectuur” (Eelco Hooftman)

Mogelijke valkuilen Schotse beleid 

 

Er lijken nogal wat plannen, richtlijnen en 

beoordelingskenmerken te zijn, maar leidt het tot 

concrete acties?

Vanwege de overdaad aan ruimte en het relatief 

kleinere aantal inwoners in Schotland dan in 

Nederland kan de urgentie om oplossingen te 

vinden waarbij landschap en goed ontwerp 

worden gecombineerd met ruimtelijke 

ontwikkeling nog steeds worden vermeden.

 

 

Mogelijke valkuilen Nederlands beleid

 

Het beleid van Behoud door Ontwikkeling is heel 

sterk een discussie tussen professionals en nog 

niet een publieke zaak 

De druk op de beperkte hoeveelheid ruimte in 

Nederland – vanwege de hoge 

bevolkingsdichtheid – is enorm. Dit resulteert in 

het feit dat fi nanciële en economische motieven 

nog steeds domineren bij de meeste oplossingen 

en niet de culturele motieven. 
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Trossachs National Park
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Brian Evans, Rob van Brouwershaven, John Thompson, Dirk Sijmons

Brian Evans, Rob van Brouwershaven, Eelco Hooftman
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Lectures

Introduction to PANORAMA NL<>SC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rob van Brouwershaven, Director Regional Affairs, Ministry of Agriculture, The Netherlands

As the Chair of the Dutch delegation I am very pleased to be here. We are speaking and learning about 

architecture, about landscape in Scotland and in The Netherlands.  

In the PANORAMA reader we read about similarities and differences between  The Netherlands and 

Scotland. You mentioned a few words about this too and I thought last week, let’s ask my daughters 

about some typical Scottish phenomena. One of my daughters said: “Well, in Scotland there are more 

bald men in kilts”. The other said: “Well, I think there’s more grass” and the last one, I have three 

daughters, said: “Well I think the Scottish people love their country more than we do”. 

I didn’t ask my wife. Last year I several times asked her to join me on a long distance footpath in 

Scotland, in vain, and I am afraid her refusal has nothing to do with the architecture but the climate. 

Speaking about the Dutch agenda in the past I sometimes wondered why the old Dutch painters could 

be so very enthusiast about our landscape and I wondered why aren’t our politicians a little bit more 

enthusiast about it. But things are changing. You maybe know we have a new Government and one of 

the pillars of the new Government’s programme is called “Beautiful Netherlands”, we call it in Dutch 

“Mooi Nederland” so the beautiful Netherlands, with spearheads for ‘verrommeling’. Other spear-

heads are adaptation of the climate, a green impulse and a vital countryside. So it will be a new 

programme from the new Government and I think we need exchanges as this to make something of 

that.  

But there is more. Last year our Ministry published a Landscape Quality Agenda and starting point in 

this agenda is that the quality of the landscape should be explicitly included in spatial considerations. 

More people should take landscape as fact of life.  

Another fact: both Scotland and The Netherlands signed the European Convention on Landscape 

which also encourages exchanges like this.  In The Netherlands the NGO’s presented a Landscape 

Manifest recently and in Scotland the Scottish Landscape Forum was established.  So all signs of how 

Landscape is on the agenda.

A last word about our delegation the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality. Our delegation 

is from the national Government, from the regional and local government, there are some people from 

NGO’s and from research. Of course there are designers among us because these make the difference, 

I think, and there are some private parties joining the Dutch delegation. I mention this because in the 

programme you will see that the speakers are mainly the principals but I think that it is important that 

also the designers can join this day and therefore the day is so structured that after each two 

presentations there is room for discussion and questions and answers so we will both watch that 

everybody can say his word.
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Session 1.    National Landscape Issues

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANORAMA Landscape Think Tank

John Thompson, Director Strategy & Operations, Scottish National Heritage

The following is a transcript of the verbal presentation delivered at the 
event on 30th March 2007:

What I was hoping to do this morning was fi rst of all to introduce 
those of you who are from The Netherlands and who are not familiar 
with Scotland to a little bit about Scotland’s landscapes. I thought 
that would be a useful background before we go on to talk about the 
current pressures for change in these landscapes. Some of these are 
very similar to the ones you are experiencing on the other side of the 
North Sea but some of them are, perhaps, rather different. Then 
fi nally I plan to talk a little about the policy response that there has 
been to those sorts of pressures and indeed to the rising public 
interest in landscape, which I think is just as evident in Scotland now 
as Rob has been explaining it is in The Netherlands. In some 
respects, however, the focussing of public policy on this fi eld is quite 
a recent development. 

First of all, then, the nature of the Scottish landscape. Scotland is 
quite a small country - I did my homework last night and worked out 
that Scotland is slightly less than twice as big as The Netherlands, so 
I suppose by Dutch standards it isn’t necessarily that small but by 
wider international standards it is a small country. Yet for a small 
country it is remarkably diverse. And a lot of that is owing to it’s 
geology, which itself again is very varied, and also its climate which 
is extraordinary varied as well as unpredictable, as you will have 
seen this morning. The degree of climatic variation from the west of 
Scotland to the east is really quite striking. They say that for every 
mile that you travel between Edinburgh and Glasgow the rainfall 
goes up an inch a year. I am afraid I haven’t converted that into metric 
units but you’ll get the idea. 

I think mountains are very much associated with Scotland in the 
public mind not big mountains by international standards but again a 
remarkable diversity of different mountain forms, from what we have 
in the North-West Highlands to mountains further east much more 
rounded in character. The same applies too to the mountains of 
southern Scotland. So a very varied resource. In a way this 
prominence is almost to the detriment of the many other landscapes 
that there are in Scotland, which perhaps get neglected because of 
this focus on the high and the wild. 

Another iconic Scottish landscape is the combination of mountains 
and water. 
More southwards exists a more pastoral landscape with village 
settlements, if not urban ones. Here water and hills again.
And this map shows how that diversity has been captured in the last 
ten years, not least due to the efforts of one of our later speakers, 
Rebecca Hughes. It is a map of Scotland in terms of identifi ed 
landscape character types and you’ll see it is a pretty varied picture. 
When you allow for the fact that even within some of those character 
types there’s quite a lot of variation, you can see what I mean about 
just how varied a country it is.

One of its particular characteristics that I thought it is worth 
highlighting was the sheer length of its coastline. There is much 
debate as to just how long the coast is but it is very lengthy indeed, 
not least because of the multitude of islands and the very indented 
coastline in the west. The north of Scotland has quite scattered 
communities within that landscape, but elsewhere along the coast 
there is rather a different kind of relationship between the land and 
the sea.

Moving to the more urban areas we have got examples from the 
Clyde and from the Firth of Forth on the east coast showing you how 
development has clustered around those two big estuaries.  And 
here are some more island scenes. But despite what is actually quite 
a low population density, there is virtually none of the landscape in 
Scotland which is not in some sense a manmade, a cultural 
landscape. Much of it bears the very obvious imprint of past human 
occupation, often going back a very long way like some of these 
standing stones and fi eld patterns. Even where there isn’t that very 
obvious trace of human history, the reality is that human activities 
have hugely shaped the landscape. It is not in any sense a pristine 
wilderness. 

This evidence of past occupation is in some respects one of the 
impediments that there have been in the public mind to greater 
concern for the landscape in Scotland. There has been the feeling 
that these manmade landscapes are quite often landscapes of past 
wrong-doing from which people were driven in the past against their 
will. As a result there is a feeling that what we see today is not 
something that should be cherished as it is but should be a source of 
mourning because of what it says about past misdeeds.

I worked out in my statistical calculations last night that the overall 
population of density of Scotland must be something like a sixth that 
of Holland. There is about a third, or rather less than a third, of the 
population in just over twice the area. But when you take account of 
the distribution of that population then you can see that there are 
very large areas of very, very sparse settlement. Elsewhere there 
are heavy concentrations of settlement, are probably not very 
different from much of The Netherlands. In some of the very empty 
lands in the far north there is a thin ribbon of settlement along the 
coast, to which again people were to some extent driven by the 
clearances from the inland areas. That coastal settlement 
sometimes becomes quite dense. Meanwhile, even in the more 
densely settled parts of the country you are never very far from the 
open countryside, and rarely very far from things that are very 
demonstrably hills and uplands.

There is a history of very substantial deforestation in Scotland. As a 
consequence it was one of the least forested countries in Europe by 
the early 20th century. This fact refl ected partly natural climatic 
variations but also over the years very substantial human activity of 
one sort or another, whether it was direct felling of woodlands or 
whether it was through the introduction of sheep and other grazing 
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animals, which removed the young trees and very substantially 
opened up the landscape. Again that is in the popular mind very much 
people’s image of Scotland, and in many respects what they enjoy 
about Scotland when they are actually out there walking or climbing 
or whatever: this sense of openness and space. 

But it isn’t a natural landscape And what we’ve seen in the past 
century is very substantial reforestation across the country, not all of 
it very sympathetic. In fact you could say most of it was not very 
sympathetic. It was associated too in many cases with some pretty 
bad practices in terms of ground preparation, which had knock-on 
effects in terms of for example siltation of rivers. So there was a 
legacy both of deforestation and of poor a-forestation by the later 
part of the 20th century .

I concentrated earlier on on the coast - its length and its variety but 
there is also a huge abundance of fresh water in Scotland, 
particularly in the northern half of the country in terms of standing 
water – lochs - but throughout the country in the form of rivers. 
Again those rivers have associated with them traditional sporting 
activities - fi sheries particularly.

So that’s broadly speaking the picture of Scotland. I suppose the last 
thing I want to say, is that one of the features that gives the Scottish 
landscape their character is this constantly varying climate and the 
sort of constantly varying light conditions that it creates. And I guess 
again that is something that we have in common. I am certainly very 
aware that Dutch painters were both inspired by and tried to capture 
that variation in light conditions, and it is very much the same in 
Scotland. 

With regard to the contemporary forces for change in that landscape 
that we have quite a few in common with The Netherlands. There’s a 
lot of emphasis in Scotland at the moment on improving transport 
links. People look at the map of Europe and they say “there’s 
Scotland, it’s out on the far periphery of North Western Europe, 
surely one of the key things we must do is to connect it better to the 
rest of Europe and indeed to the rest of the world.” So there has been 
in recent years very considerable emphasis on improving transport 
infrastructure in a whole variety of ways. 

Airport developments creating direct links to Europe - to mainland 
Europe as opposed to the rest of the UK – are an example. 
Connecting small islands off the coast to the mainland, which 
obviously has a major social driver behind it in terms of easy access 
to facilities like hospitals and indeed schools. Traditionally many 
children from the islands had to go to the mainland and spend at 
least the whole week, if not months at a time, away from home in 
order to get their education. There’s understandably a perception 
that improving air links could change that situation very 
substantially, as well as bringing in tourists who hitherto have found 
these areas too remote. There has been some effort under the 
Scottish Parliament to improve rail connections as an alternative to 
further development of road and air transport but of course this 
peripherality issue rather militates against that being a major thrust 
of the whole policy. Then there was a major programme of hydro-
electricity development in the 1950s and 1960s. This involved many 
new dams, extensive tunnelling and the building of the power 
stations themselves. At the time there was opposition to some of this, 
but it was relatively limited and tended to be focused in certain areas. 
By the end of the programme some of the schemes were being 
proposed in extremely well-known and sensitive locations and did 

provoke a signifi cant backlash. If you look at the situation today and 
ask yourself whether some of these schemes would have been built, 
even against the background of climate change, I am not sure they all 
would, owing to of the sheer impacts that they had. 

More recently the renewable development that has been most 
prominent, and as a result most controversial, has been wind energy 
development. At the moment the organisation I work for and others 
who have to deal with it are completely swamped by proposals for 
wind farms, virtually right across the country. And also for proposals 
for improved transmission connections to various parts of the 
country where there is scope for wind energy development and other 
renewable development but not at the moment the transmission 
capacity to take out the electricity generated.

Returning to the marine theme, we have for quite a few years now 
been seeing an increasing range of development activities in the 
marine environment. Initially there was North Sea Oil, the production 
of which is now in decline but which was for a long time a very 
characteristic industry particularly of the North Sea coast of 
Scotland, where oil rigs were a familiar sight. Usually when they are 
in use they are a substantial distance off shore and not visible, but 
when they were being brought in for servicing they were coming 
inshore and we also had oil rig construction yards dotted at various 
points around the coast. 

Starting about the same time but continuing very much to this day we 
have aquaculture - fi sh farming in the sheltered lochs of the west 
coast. This is an industry that has certainly brought a lot of jobs to 
some very remote communities but at the same time had a very 
signifi cant visual impact on communities whose other main source of 
income was very often tourism. So there was obviously a question of 
just what sort of effect these structures in these relatively wild and 
otherwise natural seeming environments would have on tourist’s 
perceptions of the country. 

As elsewhere we have seen an explosion of telecommunications 
infrastructure, and an intensifi cation of farming practice. The 
declining economics of some of the traditional land uses have also 
forced people to think about ways in which they could diversify their 
enterprises. At the same time there was a growing demand for both 
second homes and commuter homes in the accessible countryside. 
So we’ve seen many farm buildings converted into houses. 

We have seen a major expansion of the towns and particularly of the 
suburbs. That has been gone along with a standardisation in house 
design which has tended to erode the distinctive architectural 
character of the communities throughout the country, be they small 
rural communities or large urban ones Essentially we have been 
talking about the importation of a relatively small number of 
standard designs. And that’s been even more evident when we get 
into areas like retail and the standard largescale chain 
supermarkets.

There has been on the positive side. There have been real efforts to 
improve some of the seriously degraded landscapes, particularly 
those that have been affected by past industrial activity. That was a 
major thrust of public policy, particularly in the 1960s and 1970s 
resulting in the restoration of some of that very despoiled land. And 
more recently there has been a signifi cant effort, even where there 
wasn’t that legacy of industrial dereliction, to improve the quality of 
the surroundings of urban settlements.
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The fi nal pressure for change that I wanted to highlight was climate 
change - global warming. Potentially an enormous variety of impacts 
may result directly from global warming. Scotland looks set to lose 
such little ski industry as it actually has.  This was always pretty fi tful 
and unreliable but nonetheless gave rise to quite a signifi cant 
amount of development and certainly much economic aspiration in 
some of the communities concerned. Similarly some of our very low-
lying coastlines, for example in the Outer Isles, are under real threat 
of inundation over time. Similarly, as with you, we face the questions 
about the changing character of the crops that can be grown and 
whether we are going to get invasions of pest species that we are not 
accustomed to and the possible implications that might have. 
Additionally of course there is the question of how we are going to 
respond to this challenge, not just in terms of the renewable 
development that I was illustrating earlier, but of other measures to 
mitigate the fl ood risk and indeed protect human habitation.

Finally I would like to move on to describe the policy response to all 
this. As has been pointed out, there is quite a long history going back 
certainly to the beginning of the last century and indeed before in 
some cases, much of it starting off as voluntary efforts in the NGO 
sector. So we had the foundation of organisations like the Association 
for the Protection of Rural Scotland and the National Trust for 
Scotland, the latter of which actually purchased large areas of land, 
some of it specifi cally ancient monuments and historic buildings but 
also substantial areas of particularly valued open countryside, with 
value particularly for recreational purposes. And many of the 
properties that they bought were indeed properties that stood in their 
own designed landscapes of a whole variety of types around the 
country.

In the public sector we saw action going back at least to the middle of 
the 20th century. The main threat was always seen to come from 
development and so the initial thrust was very much in the context of 
town and country planning - the various Town and Country Planning 
Acts and the plans that fl owed from those. We also the major new 
town initiatives, again in the central belt, designed to create better 
living conditions for people who had been living in some of the worst 
of the housing condition in the big cities. Green space initiatives I 
have mentioned already, the restoration of industrial landscapes and 
the work of the Countryside Commission for Scotland, one of the 
predecessor bodies of the body for which I work, which began to look 
at the ways to safeguard some of the most valued areas of the 
country from these sorts of pressures with particular emphasis on 
the high and wild areas. If there has been a criticism made of that 
work it has been that it didn’t put enough emphasis on and didn’t 
attach enough value to some of the more lowland landscapes of the 
country. And that produced in the last 1970s this system of protected 
landscapes, 40 of them across the country. 

So that was broadly the picture at the time the Scottish Parliament 
came into being or was resurrected in 1999. Since then there’s been a 
huge burst of activity in terms of legislation and action on the broad 
environmental front. On the natural environment front there have 
been a whole range of initiatives. There were two National Parks 
established, the fi rst in Scotland, which did very much have the 
cultural and the natural heritage as the object of their attention but 
seeking to reconcile that with social and economic development. 
We’ve had a major reform to access legislation so that with the 
exception of the Scandinavian countries Scotland probably now has 
the most open system of access in the whole of Europe, certainly 
Western Europe. That I think over time has the potential to transform 

people’s perceptions of some of these areas, which in the past have 
been seen as sort of private fi efdoms, into something that is very 
much a public domain.

There have been a whole host of strategies and documents produced 
looking forward both for the major land uses and for society as a 
whole in terms of sustainable development.

I have mentioned renewable energy as one of the major issues for 
Scotland’s landscapes and certainly that has attracted a lot of 
attention over the last few years, with efforts (and I would say rather 
incomplete efforts) to try and reconcile that development with other 
environmental concerns. And there has been a real effort to improve 
standards of design across the country, not least with the 
establishment of Architecture+Design Scotland.

Specifi cally on the landscape front Scottish Natural Heritage has 
tried, particularly in the last fi ve years or so, to raise the profi le of 
landscape issues to generate greater public interest and greater 
political interest in them. To this end we issued a discussion paper on 
the future of Scotland’s landscapes about three and a half years ago, 
and some guidance on local government landscape designations. As 
a result of all that activity a new statutory basis has been created for 
our nationally designated landscapes and indeed in some cases 
some active work has been undertaken to produce management 
strategies and programme of actions to improve the care of those 
landscapes. The Government has signed the European Landscape 
Convention, albeit after a rather lengthy delay in November 2006.

2006 also saw the establishment of the Scottish Landscape Forum, 
which has brought together a wide range of interests - public, 
voluntary and private - to consider the issues that are raised by the 
European Landscape Convention about how we more proactively look 
after Scotland’s landscapes. This forum delivered its report to 
Ministers just last week, with a range of proposals for actions 
covering the full set of principles within the Landscape Convention. It 
highlighted the need for Government to give a lead in this area and 
also provided an assurance to Government that if it gave the lead 
there were a lot of people who were ready to fall-in behind and 
support that lead. 

We wait to see what the response will be; indeed we wait to see which 
Government it will be that will be responding to it after the election. 
(1) My general sense, however, is that in Scotland, as you have 
described in The Netherlands, the time for this agenda has now 
come. There is real public interest out there and also there is a real 
connection being made between landscape, and concern for 
landscape, and some of these wider environmental challenges that 
we face in responding to climate change. Similarly the ecological 
agenda that has been developing, with the so-called ecosystem-
based or ecosystem approach. There is potential for real synergy and 
integration between those and so I am pretty optimistic about where 
we now are in Scotland.

(1) The National Party has won the elections. At this point in time it is uncertain 

what the effects will be on the policies on Architecture & Landscape.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Key Challenges in The Netherlands 
Dirk Sijmons, State advisor on Landscape The Netherlands

The following is a transcript of the verbal presentation delivered at the 
event on 30th March 2007: 

Every period in the history of the landscape has been marked by one 
or more dominant processes or type of commission and client. The 
previous century was dominated by a far-reaching process of 
restructuring. In half a century our agrarian cultural landscape was 
remodelled into an extremely effi cient machine for production. 
Leisure, recreation and tourism are now set to leave their mark over 
the coming decades. A gradual but unstoppable transformation from 
a production to a consumption landscape is occurring. At the same 
time, plenty of decentralisation is taking place within the framework 
of the ILG (Investment Budget for Rural Areas). What role can 
municipalities play in this transformation of the landscape?

The Dutch cultural landscape has always been shaped by two main 
forces that sometimes operate in unison and sometimes in discord: 
agriculture and urban development. The latter manifests itself in two 
ways. The fi rst is when land is taken out of agricultural production. 
Since the middle of the 19th century the area occupied by towns and 
cities has increased two-hundred-fold (!). The second way is more 
stealthy and could be called ‘social-cultural urbanisation’. In fact, 
since the 17th century our urban landscape has been an urbanised 
countryside in the social-cultural sense. Rurality with a capital R – a 
quite country life far away from a centre of power like in France – 
hasn’t existed in the Netherlands for a long time. 

In addition, the image of nature in the Netherlands has changed 
owing to the long history of cultivation. Dutch people grow up with 
the idea that nature is more or less a by-product of agriculture. Many 
types of birds are drawn to our rich grasslands, among them the 
black-tailed godwit, almost half the world’s population of which 
brood in the Netherlands. 
Even when modernisation intensifi ed agriculture and made it virulent 
and natural values were rapidly diminishing, many people retained 
the belief that once they set foot outside built-up areas they had 
entered a nature reserve. They confused our 100% manmade 
agricultural culture landscape with nature. 

A new chapter in the relation between town and countryside is now 
being written. Half a century of continuously rising wealth has not 
only increased the amount of leisure time we enjoy but also 
aestheticised our view of the world. Otium (enjoying) would seem to 
have vanquished over Negotium (working by the sweat of one’s brow). 
Urban dwellers now want to experience the landscape as an 
Arcadian backdrop, preferably unchanging, and they are oblivious to 
the productive aspect of the landscape. For farmers the landscape is 
still primarily an agrarian business park that isn’t primarily about 
pleasing the eye.

Until the 1980s it was possible to make a fairly clear distinction 
between the urban and rural domains, but owing to the increased 
freedom to initiate building development and increased mobility, 
town and countryside are now more intertwined with each other.

The strong interaction between town and countryside over the past 
decades is now expressed by the cost of land. Particularly in the 
urbanised part of our country – roughly below an imaginary line 
connecting Alkmaar-Amsterdam-Arnhem-Aachen and excluding 

Zeeland – the cost of agrarian land cannot be generated by 
traditional dairy and arable farming businesses. They are simply 
incapable of generating enough revenue. 
This fact, coupled with the sad statistic that seven agrarian 
businesses fold every week in our country, has given rise to the 
planning fairytale that large tracts of land will lose their agricultural 
function. And that little by little, Dutch agriculture is dying out.
There are at least three reasons to contradict this premature death 
announcement and give plenty of attention to the countryside. I will 
address them here because municipal authorities in our country will 
have to face all these developments in rural areas. In the zoning 
schemes for rural areas and under the regime of the new WRO 
(Physical Planning Act) in the compulsory Structural Vision for 
municipal areas, a planning framework can be offered, or other 
methods can be devised to guide these developments.

In the fi rst place, some forms of agriculture are doing well and 
expanding – in fact so well that you could say that the threat not only 
comes from towns and cities but also from Dutch Silicon Valley. As 
much as 94% of the export value is produced on just 15% of the 
acreage. Here we have a strongly innovative sector of the Dutch 
economy. If you were to assess the strength of the economy from the 
percentage of the world export market enjoyed by different sectors, 
then the Dutch economy’s Top Ten looks surprisingly green. Nine of 
the ten sectors are agrarian – cut fl owers top the list with 62% of the 
world export market – or food-related. Agrarian domination is only 
interrupted by the export of natural gas at Number 8. These 
knowledge- and capital-intensive crops produced by greenhouse 
farming businesses but also by bulb-growing industry, tree 
nurseries, intensive cattle farmers, etc. are capable of generating 
the high land prices. They are advancing at the expense of pasture 
land that urban dwellers enjoy as a recreational decor. There is a 
task at regional level to enable these expanding areas of production 
to develop strongly and in a stable manner; the task is a design one 
when it comes to exact locations and buildings. It would be good to 
introduce the two most internationalised areas of Dutch business to 
each other: the agri-business and the creative industry. Here lie 
untapped possibilities for synergy.
Then there is the modernisation and increase in scale in the dairy 
farming industry, albeit with large regional differences, which will 
also require some attention. The question to be addressed in the 
Netherlands is if we will take the opportunity to make the jump in 
scale necessary to compete on the international market. That means 
businesses with around 1000 heads of cattle and all-year-round 
cowshed systems with interior illumination that can contribute to the 
air pollution that until now has been the exclusive privy of the 
greenhouse industry.
Thirdly, agrarian entrepreneurs also have the possibility to use their 
land for all sorts of activities that generate income. An example of 
what municipalities have to deal with is the generation of energy on 
agricultural land and its spatial consequences. But the high cost of 
land already mentioned makes it unlikely that harvesting energy is 
about to take off in the Netherlands. The bio-fermentation of waste 
products will rise more rapidly, however. The accompanying 
industrial-like fermentation tanks demand careful spatial planning. 
Even more visible are the windmills. It’s interesting to note that 
around 85% of the Dutch windmill capacity is currently in the hands 
of farmers. The new generation of windmills, which reach heights of 
80 to 120 metres, forces us to consider the possible siting of these 
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giants. On land owned by farmers? Shouldn’t we concentrate them 
even more? Can we create windmill-free zones in our country? These 
are issues that will be addressed in an advisory document from the 
Board of State Advisors.

Finally there is also an (inter)-municipal task in those areas where 
the transformation from a production to a consumer landscape is in 
full swing. Policy should be drawn up to ensure that in the huge 
number of land transactions involving people relocating to the 
countryside and people from rural areas, land and milking rights and 
fertiliser quotas fall into the hands of farmers with plans for the 
future. It could also be arranged that new settlers take 
responsibility, jointly or not, for the ownership, maintenance and 
management of the landscape elements and the networks of 
pathways. In that way a small-scale but widespread process can be 

turned into a force that shapes the landscape. The same applies to 
the spatial effects of expansion in the horse sector. Now that there 
are more horses in the Netherlands since before the introduction of 
the tractor, it’s time to ask this sector to ensure a soft landing in the 
Dutch landscape. It is estimated that by 2015 somewhere between 15 
and 20% of agricultural land will be used for horses. It would be a 
blessing if the Netherlands was to deal in a better way with the 
demarcation of plot borders than with the white lines and fences that 
are turning the country into something of a Ponderosa. 
Finally I think that, in all sorts of ways, the agricultural sector will 
prove much more resilient than many people predict and that despite 
the infl ux of city dwellers – or perhaps because of them – a way of 
living will prove possible in the consumer landscape.
 

Source: BOOST! magazine, november 2007, p.70

Session 2. 1   Policy and Practice in historic context

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Releasing the potential of Scotland’s historic environment should be a walk in the park?
Malcolm Cooper, Chief Inspector, Historic Scotland 

The following is an unedited transcript of the verbal presentation 
delivered at the event on 30th March 2007:

It seems to me that there are two different philosophies or 
approaches with regards to the historic environment. 

The fi rst is a passive philosophy for heritage, for the historic 
environment, for the cultural environment. Heritage is about 
education and it’s about tourism. There’s a self interested group of 
people who like it because they’re academically turned on by it, and 
then tourism, well it sort of pays, and so other people will pay it lip 
service. 

But that’s a very passive strategy for the historic environment, with a 
very constraining view of the historic environment. Anti-
regeneration, diametrically opposed to where we’re going and what 
we’re doing in society at the moment. Seeing heritage as something 
you put in a fi eld and you visit on a Sunday afternoon with your family, 
but it’s not about the real world, the real world is what you do on a 
Monday to Friday. 

The second philosophy is an active philosophy, which sees the 
historic environment as being something very, very different. Yes, it’s 
about education and it’s about tourism, but it’s also about local 
character, it’s about local distinctiveness, it’s about identity, it’s 
about community cohesion, it’s about place making, it’s about a 
range of different things which are very, very forward looking. It 
implies a different philosophy, a different approach, a different 
dialogue, and a different way of going about releasing value, the 
value is for other people as opposed to just being for me and my 
colleagues within the heritage sector as a whole.

And that’s really what I want to talk about this afternoon. Now I titled 
this A Walk in the Park, it’s going to be a bit of a romp in the park, I’m 

afraid, because I’ve got quite a lot to get through in a short period of 
time. 

Scotland has a very diverse geology that affects its physical 
topography and a very variable climate. These factors are part of 
what makes Scotland what it is, and has helped determine, but not 
just determine, it’s infl uenced the cultural history but, as we’ve 
already seen, the cultural history in turn has infl uenced the 
landscape.

Scotland is characterised by huge diversity in its landscape, with the 
old geology to the north and the west leading to the very harsh 
landscapes, with a very, very different landscape as you come to the 
east and as you come to the south. 
But before I go onto that, there’s one very, very simple way in which 
the geology affects the cultural history, and that is looking at where 
different types of rock outcrop, where it’s been quarried and, 
therefore, for much of Scotland’s history how it’s affected building 
techniques, the way buildings look, the way they appear, and the way 
the communities have interacted. 

And I touched already on local identity and local distinctiveness. The 
topography, the landscape itself, as you can see the border lands to 
the south of Scotland or the central belt with lowland, and the 
lowland up the east side of the country has had a very, very 
signifi cant effect on its cultural history. And, of course, the natural 
vegetation and climate that we’ve talked about already this morning, 
is both refl ecting and infl uencing the way that cultural activity has 
taken place in Scotland.

Now the topography can affect cultural history in many different 
ways, and one of the challenges for us. This is Glencoe. Glencoe was 
very, very important in the 1690s for a massacre that has been very, 
very important, the massacre of the clan MacDonald, which is seen 
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as very, very important in a tension between the Scottish uplands 
and the clans and the lowlands.

There’s not much that survives on the ground of that story, but if you 
talk to anybody in Scotland about Glencoe people will know all about 
it, will know why it’s important, will see it as tokenistic or symbolic of 
something very, very important in Scottish history. 

What is it we’re protecting there though, and how does heritage 
protect it, is something I’ll come on to, but I think we struggle. And 
one the themes I want to talk about briefl y is the fact that the historic 
organisations can’t protect what is important very, very often. Our 
legislation can’t protect what is important to the people in Scotland, 
it’s part of the protective mechanisms but it’s not the only way 
forward.

If you want to go for early architecture then Skara Brae, which is part 
of the World Heritage site in Orkney, Neolithic Orkney, which is a 
World Heritage site, really has got architecture in full. 

Orkney didn’t have a lot of trees but it had with Orkney fl agstone a 
building material that was particularly good for building structures. 
And this Neolithic settlement, about 5,000 years ago, survived under 
a sand dune until the late 19th century. A most extraordinary site and 
it tells you something about the cultural history, but it tells you 
something of what Scotland has to offer in terms of not just the 
building surviving but the furniture that you simply do not see over 
most of Europe.

Now the chances are there were structures like this built out of 
wood, but here we see it actually preserved in a way it could not be 
preserved in many other areas of Europe.

And you’ll see the stone circle here again in Orkney. One of the points 
of Scotland is because of some of its agricultural history, and the fact 
that a lot of its area has been considered marginal, means that we do 
have a richness in the preservation of our heritage, our historical 
environment, particularly prehistoric, which in many other areas of 
Europe have been lost by intensive activity, agricultural and 
development activity. 

And that’s a challenge for us because we’ve touched on the issue of 
wind farms, wind farms tend to be going out into these areas 
because they are seen as marginal, they are seen as having very 
little nag human activity. And yet these are areas which are some of 
the precious archaeological and historical areas anywhere in 
Europe, indeed, again this is part of the World Heritage site, and it’s 
causing real debate. If we start dropping wind turbines into that 
landscape, is that beginning to reduce this universal signifi cance 
which is crucial for protecting World Heritage sites.

And just to show it’s not just Orkney, if we move over to the Western 
Isles, Callanish, the stone circle, you can probably just make out 
there with a number of stone avenues, again tells you something 
about the extraordinary preservation of the historical environment 
that we get particularly in the upland areas and the island areas of 
Scotland.

And Scotland, this fragmented landscape that, again, we’ve already 
talked about, led to particular cultural history. And in the Iron Age 
through to really about the 5th, 6th century you get, for example, 
these towers called brocks, around the whole coastal zone, the north 

and western coastal zone islands of Scotland. Again extraordinarily 
built structures which have been surviving for 2,000 or more years, 
in some cases their interior is relatively intact. And visible enough to 
be important not just to archaeologists, but more broadly they are 
symbols of the landscape which people still live in and work in at the 
moment.

Just to mention, we touched on being Barbarians, and although 
Hadrian’s Wall is to the south of us and, strictly speaking, is in 
England, the Romans did come further forth and in about 140 they 
created a further frontier from the Clyde to the Forth called the 
Antonine Wall, which was in use for a relatively short period of time, 
but nonetheless survives extraordinarily well. 

It’s called a wall although it’s an earth worth structure, but it has the 
military roads, it has the forts, it has a whole range of other Roman 
frontier structures. We are currently in the process of bidding for 
World Heritage status for the Antonine Wall as part of the Roman 
frontiers. 

It’s worth saying that in terms of Scottish identity for long periods of 
time Scotland did have a cultural history with a range of different 
groups, the Vikings were from really the 790s until 1460, until 1460 
the Orkney Islands were controlled from Scandinavia, not controlled 
from Scotland at all. Scotland as an entity is not something that 
appears until relatively late in Scotland’s history, or in this land 
mass’s history. 

As we come forward, what other themes are affecting the landscape? 
Well by the 12th century the foundation of towns, the foundation of 
large religious settlements, the introduction of feudalism, there was 
a massive change in Scotland. And from the 12th century onwards we 
see a series of planned towns, which themselves became very strong 
economic drivers. Those towns very much looked to Europe and 
brought in major infl uence to some areas of Scotland, which began to 
lead to a large contrast between the highland areas of Scotland that 
were seeing less of this infl uence, and the lowland and coastal areas 
which were very much more in contact with Europe as a whole. And 
therein lies part of the seed of a very, very interesting schizophrenia 
in Scotland between the lowlands and the highlands. Edinburgh itself 
is carefully planned settlement in the 12th century and developing on 
from beyond that. But, when Edinburgh was going in one direction 
you still see on the west coast and the north coast a very fragmented, 
a much smaller community with a very, very different range of built 
structures, a different cultural history, a different social history and, 
to a degree, a rather different economy as well in the way that 
Scotland was developing at that time. Then the Renaissance and the 
Reformation, the infl uence of really classical ideals on a Scottish 
architecture.

It is only relatively recently that Scottish architecture in the 
Renaissance period onwards was seen as having its own specifi c 
spirit, rather than simply being seen as a degraded and Barbarian 
form of the Enlightenment and the idea of Enlightenment principles 
in architecture. But we’re seeing in the Renaissance also massive 
change in the religious landscape, and that’s a theme that continues 
to run through Scotland really to the current time. As part of this we 
begin to see the setting up of the very big landed estates, not just the 
big country houses but the estates, the associated buildings and, the 
social structures that went hand in hand with those estates. And 
within Edinburgh we begin to see not just the medieval town but the 
setting up of the new town based on these classical ideals, classical 
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civilisation. Thus a broad range of differences happening across 
Scotland came into existence. 

Battlefi elds are very important, this is Culloden where the Jacobite 
cause fi nally fell and led to a whole chain of events. Not just the 
fi nishing really of the Jacobite cause in Scotland, but also leading to 
a massive change in the highlands, to a breaking down and pressure 
on the clans, to highland clearances and led to a huge diaspora of 
Scottish inhabitants moving all across Europe and into the new world 
as well: The Highland Clearance. These are to a degree heavily 
reconstructed traditional housing, but the clearance has led to 
essentially the emptying of valleys in the highlands completely, 
either to the coast or indeed gone completely.
And, of course, the Industrial Revolution had its impact on Scotland. 
Clearly industry was important for many thousands of years within 
Scotland, but again in common with most of Europe in the late 17th, 
18th centuries and onwards you begin to see a real driver of 
industrial landscapes with social planning going on around the 
landscapes with massive impact on the nature and the appearance of 
the landscape, and leading ultimately to great change in the 20th 
century as the economy restructures and the industrial structures 
begin to change or collapse. 

If we come into the 20th century Scapa Flow in Orkney was the 
harbour for the British fl eet and, of course, was subject of a number 
of stories including the loss of the Royal Oak, the fl ag ship of the 
British fl eet. 

Nuclear power. This is Dounreay in construction, Dounreay is now 
being decommissioned. Interesting, this is a site that some people 
want protected, this is a site that other people want put to the ground 
and to be forgotten about or to be learnt from. Big challenges for us 
in protective strategies.

New towns, modernist architecture, the movement away from 
architecture refl ecting its local distinctiveness, different materials 
and an international style, and, of course, modern architecture.

Just really to move on, if those give us some of the fl avours, some of 
the salad ingredients, what is heritage protection about and how can 
I move from the passive strategy and the constraining strategy to an 
active and a positive strategy?

Well the traditional way of protecting the historic environment is 
through legislative protection. We schedule our ancient monuments, 
and there are about 8,000 protected monuments in Scotland, from 
castles to prehistoric fi eld systems to the Antonine Wall. We list 
historic buildings, we have 37,000 of them in Scotland, we designate 
historic wrecks, we have 15 historic wreck sites which must be a 
massive underestimate of what’s out there. We have approximately 
630 conservation areas, so area based defi nitions where you’re 
seeking to protect character, we have an inventory of gardens and 
designed landscapes with just over 400 sites on it. And then we have 
a range of other sites, if you include the national monuments record 
and the historic environment records held by local authorities, 
anything between quarter of a million and half a million other sites 
being identifi ed and potentially being protected. Now if you add that 
together that’s a very large number, if we were standing here in 1900 
there would be 43 protected sites in Britain, now we have 37,000 
listed buildings in Scotland alone. What has happened over the last 
100 years has been a massive increase in the number of protected 
sites and a broadening of interest. 

And that causes us a problem, because when you had just a few sites 
you could afford to take them out effectively of society and make 
them into museum pieces. We can’t afford to do that now. One of the 
implications is that the majority of the historic environment is in 
private or other ownership and will need to remain there, and its 
upkeep will need to be paid for not by bodies like Historic Scotland, 
but by others. And that means a very different strategy, it means that 
the historic environment must be open to change, it must encourage 
change, it must be fl exible to change. 

That is very different from thinking that the historic environment 
sector is here to stop change. I think that’s untenable as a position, 
what we’re here to do is to be part of the process of change and part 
of an informed, managed change process. And how do we do that? My 
sense is that the statutory process can only ever be one element of a 
process of both not just protecting the historic environment, but 
ensuring that others can take value for it, whether it’s about 
development or social cohesion or crime or health or the many other 
agendas that the historic environment can contribute towards.

We do a range of other activities, and my sense is some of the other 
activities are becoming increasingly more important than simply 
designating things. Where we go out and do our protective 
programmes we do a range of publications, on Cairngorm National 
Park and on Loch Lomond’s and the Trossachs National Park. But 
that’s not enough. An important means is historic landscape 
assessment.  For example in Loch Lomond we are trying to 
characterise how did it develop. What are the key features in it, what 
were the drivers, what were those ingredients of the salad that have 
left us with this particular landscape? And the more that we 
understand that and its derivation, the more likely it is that we can 
then use that as a positive force, not just for the heritage but more 
broadly.

This is part of a wider interest in the way that historic environment 
information can be used by others. And the key thing is we’re doing 
this not just for ourselves, but actually this is feeding in to the 
management strategies for the Loch Lomond’s National Park in 
terms of their planning strategies, in terms of their characterisation 
strategies. The historic environment sector should not simply protect 
something and say it’s important, but it’s about actually providing 
information from your digested and useable form for the many other 
colleagues who are also working with landscapes and planning what 
is going to be appropriate for the future.
Now working with the Royal Commission, this is the area that we’ve 
covered in our historic landscape characterisation or assessment 
project, we still have another 7, 8, 10 years to go before we’ll fi nish. 
But the importance is that this is a different type of information, it is 
not trying to describe individual buildings or monuments, it’s looking 
at features in a landscape and understanding how a landscape has 
involved rather than individual elements.
We’re trying to do something similar with the towns and we’ve been 
doing what we call our borough surveys, looking at the derivation of 
towns, how they developed over a time, what’s important about them 
now, and where is the fl exibility for change in the future? And these 
are just a series of reports we’ve produced with a number of 
colleagues, again in other organisations.

In terms of policy: a sustainability strategy from past to the future. 
The fi rst one we’ve just released and over the next two years we will 
be releasing about nine more which set out how we think the historic, 
and why we think the historic environment is important, but 
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importantly how it can be used for the future rather than why it 
should be protected for the past, again, trying to change the direction 
into a forward looking way.

And to fi nish off, some thoughts.

Scotland’s historic environment is key not just to history, education 
and tourism, the point I made at the beginning, but to national and 
local identity, local distinctiveness, community cohesion, economy, 
place making. 

The historic environment is hugely important, even if you don’t think 
the historic environment is something of relevance. I’ve talked to a 
number of developers in England before I moved to Scotland, who 
were saying about the failed regeneration schemes of the 70s and 
80s. One of the failures was about there was a lot of hard fabric 
regeneration, but the community regeneration didn’t follow 
alongside. And the question was, how can we improve community 
regeneration? The answer is in the historic environment, that’s 
where the narratives are, that’s where a lot of spirit of places, that’s 
where there can be an appeal to existing communities, a meaning for 
existing communities, or it’s how new communities can give 
themselves a narrative. When friends come to stay, if you go out for a 
walk with them what do you tell them about the landscape you’re 
walking through? It’s about narrative, it’s about story, it may be about 
where my grandmother and grandfather met, it may be this was 
where the Jacobite cause fell, it may be a range of other stories. 
Stories is how we get meaning into the landscape, and in return the 
landscape gives meaning back to us.

As I’ve said, heritage designations alone are not the way for either 
protecting the historic environment or releasing value from it. Value 
can be released by a range of other activities, whether it be 
community projects, whether it be art, whether it be narrative and 
story telling, a range of other things, some people will be interested 
in Renaissance building because of its architecture, but most people 
probably won’t be actually, but they will still be interested in the 
building for other reasons, and the building will still have 
importance.

And there was something that was touched on earlier on about 
listening to communities and about what they fi nd important, and 
how we refl ect that back in our wider landscape strategies. I think 
we’re working hard now in Scotland not simply to protect our own 
historic environment, but to provide a range of knowledge, 
understanding, information and, above all, fl exibility for others to use 
the historic environment to meet their wider agendas.

There really are major changes and there are major threats, and my 
sense is that Scotland is at a very important moment in its history if I 
were looking back from the 21st century, and that is whether 
Scotland wants to take the positive route to the historic environment, 
the active, the using it on a broad agenda, or whether it’s going to 
keep it in a tourism and education route or position which will limit 
its potential and which will continue the rhetoric that heritage is a 
constraint, not an opportunity.

And to fi nish off, I’m sorry, it’s a fairly dark slide, this is Market 
Street in Aberdeen, (see image above) and this is what it’s all about 
to me actually. This is a story about the way people interact with 
their landscapes, this is painted by an art student from Aberdeen 
and is a prize winning painting. But it’s something about how a 
historic landscape and people interact, it’s that narrative which to 
me is the crucial thing. 

And I suppose if I had to fi nish I would fi nish with a fairly simple thing 
which I say to people very regularly. If you want heritage to be a 
constraint treat it as a constraint and it will become one. If you want 
heritage to be an opportunity treat it as an opportunity, look for how 
it’s going to add value to what you’re going to do, involve it very, very 
early on and it will give inspiration in the majority of cases. Historic 
landscapes are free gifts in pre packaged values which can be 
released to meet much a broader agenda.

Market Street, Painting by Nick Law

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Des Beemsters
Han Hefting, Alderman, Municipality of Beemster 

The following is an edited transcript of the verbal presentation delivered 
at the event on 30th March 2007: 

Des Beemsters’ is the Dutch genitive form of ‘De Beemster’. In your 
language: ‘of De Beemster’. Everything belonging to De Beemster 
but also everything that is typically Beemster. It is the title of a 
project aimed at translating the World Heritage status, which is 
based on the past, into the future. Before entering into this I would 
fi rst like to take you back to when the Beemster Polder was formed. 

In the Middle Ages the peatland in the area now known as North 
Holland was gradually washed away by the water from the sea and 
the rivers. By the end of the sixteenth century the city of Amsterdam 
was fl ourishing. Merchants had amassed a fortune trading on the 
Baltic. The city’s food supply had to be protected and the danger of 
fl ooding from the north had to be dealt with. There were four large 
lakes to the north of Amsterdam, created by the caving in mentioned 
before but also by the reclamation of peatlands. The largest lake, the 
widened course of the Bamestra River, or the Beemster lake, was 
dyked and reclaimed fi rst. The funds were provided entirely by 
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Amsterdam merchants. In 1612 De Beemster was dry and within a 
few months the new area of over 7,200 hectares (almost 18,000 
acres) was parcelled out. No one knows on whose drawing board the 
design originated. Nevertheless, the effi cient, rational and geometric 
layout of the new land of De Beemster is the result of a concept 
modelled on classical and Italian Renaissance theories on the ideal 
of the straight line, the ‘città ideale’ or ‘ideal city’ and Plato’s and 
Augustine’s theory of numbers. Where town planning was unable to 
apply classical theories in practice, these became reality in the grid 
of De Beemster.

“The innovative and intellectually imaginative landscape of the 
Beemster Polder had a profound and lasting impact on reclamation 
projects in Europe and beyond. The creation of the Beemster Polder 
marks a major step forward in the interrelationship between 
humankind and water at a crucial period of social and economic 
expansion.” This caused UNESCO to place De Beemster on the World 
Heritage List in 1999. De Beemster is on this list together with over 
750 other listed buildings and nature conservation areas which all 
have their exceptional universal value and high degree of authenticity 
in common. In being awarded World Heritage status, the municipal 
administration of De Beemster and the administrative body of the 
Noord-Hollands Noorderkwartier higher water board were made 
responsible for ensuring the best possible conservation, 
management and development of the area. In addition to being an 
area that is of cultural, historic and scenic value, De Beemster also 
wants to enable sustainable development of the regional economy 
and social life. The tension between these two ambitions has made 
us search for the best possible manner in which to promote a thriving 
community and develop a unique cultural and historic identity. In 
short: how to respect and where necessary improve the qualities of 
the polder.

In 2004 the municipal and provincial authorities created an agenda of 
tasks based on discussions with stakeholders. A team formed by 
Bureau Venhuizen used this agenda to develop a planning 
assessment framework, which is ultimately to result in a spatial 
development concept. However, fi rst the identity of De Beemster 
needed to be determined. What is ‘of De Beemster’?
The project covers several phases. First of all, literature was 
consulted and interviews conducted with many inhabitants of De 
Beemster. A number of cultural phenomena and ambitions could be 
distilled from this. The next phase was the concept development, 
which took place in the form of a game with many stakeholders. The 
game form allowed participants to assess complex matters without 
self-interest prevailing. The research and concept development 
together served as the basis for the limiting conditions of the 
development concept.

The report includes what the authors call the Beemster Box of 
Building Blocks (Beemster Bouwdoos). This virtual box contains all 
the building blocks for future developments, tailored to the size and 
scale of De Beemster. The box forms the instrument with which the 
existing qualities of De Beemster can be anchored in future 
developments. The box has twelve themed compartments including 
Water, Infrastructure, Land and Nature Development. Lastly, the 
report contains two Case Studies, describing how to use the Box of 
Building Blocks.

The Des Beemsters report was presented on 1st February 2006. 
Municipal and provincial authorities were enthusiastic. The municipal 
council, however, struggled with the highly conceptual character of 
the report. The council gladly wanted to start but was unable to fi nd 
any grips to take hold of, therefore they decided to produce. Des 
Beemsters II, a report containing a more detailed and specifi c 
elaboration. The proposal that has now been approved comprises 
nineteen projects, twelve of which have been given a higher priority. 
The projects have all been specifi ed but not yet worked out in further 
detail. The municipal council has recently agreed to a proposal of the 
municipal administration to adopt both of the Des Beemsters reports 
and agree to setting up a planning offi ce responsible for executing 
and fi nancing the projects. It is early days yet to report any specifi c 
results, but I would like to share several things with you that I have 
absorbed in the course of the process.

Firstly, you should know that I have only been an alderman of the 
Municipality of Beemster for just over a year. I was therefore only a 
distanced citizen during the conception and gestation of Des 
Beemsters. During the delivery I was a little closer but the neonatal 
care and entire upbringing were placed in my hands. It is not my fl esh 
and blood, but it is my child. I have recognized the foster child and I 
look after it with tender loving care. 

This foster child, you see, has come into our family with a silver 
spoon in its mouth. The attention given to De Beemster is incredible. 
The government, the province, many funds and institutions, 
Brussels, UNESCO: they all want to see how De Beemster copes with 
its World Heritage status and many are willing to contribute as 
regards contents and also fi nancially. The initiative must, however, 
be taken by us. We can use our World Heritage status to shape our 
own development and Des Beemsters will enable us to do so. This 
does, however, require the ability to turn abstract and conceptual 
words into specifi c deeds, because only those count in De Beemster. 
The new planning offi ce will help us achieve this.

The space outside the whole squares is divided according to the Divine 
Proportion.  Between these roads the main ditches were dug out, they 
form the water system of the polder.  Together roads and ditches form 
the typical outline of the Beemster. With some fantasy you could see a 
woven pattern in it like in a tartan, and that’s exactly what brings us 
together today. 
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Sijmons talks of the blending of towns and countryside, of the 
disappearance of the well-defi ned difference between the urban and 
rural domain. What is so special about De Beemster is that, despite 
the urban infl uences of Purmerend, it has managed to retain its own 
specifi c character. Contrary to similar situations elsewhere in the 
Netherlands, the area has until now, been spared the urban-
peripheral developments such as vehicle breaker junkyards, 
cluttered business parks, etc.

As is the case elsewhere, De Beemster is also unable to avoid the 
trend of abandoning farmers. This is one of the projects of Des 
Beemsters. What do we do with the unused agricultural buildings, 
how do we facilitate increase in scale without violating the landscape? 
Here comes the Cavalry! De Beemster should absolutely not be 
allowed to become a kind of Ponderosa, although horses are 
signifi cantly on the increase. New regulations will need to ensure the 
sector’s soft landing in the landscape. We like allowing ourselves to 
be guided by the Minister of Agriculture’s statement in this respect: 
“We must prevent our cattle from having to make room for the horse 
of the surgeon’s daughter.”

Session 2.2    Policy and Practice in action

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Policy in Practice
Rebecca Hughes, Technical Director Landscape, Enviros

The following is an unedited transcript of the verbal presentation 
delivered at the event on 30th March 2007: 

Hadrian’s Wall has been a reoccurring topic today so I’ll just explain 
my connection to that iconic historical landscape feature. I used to 
live quite close to Hadrian’s Wall in Northumberland and the house I 
lived in for nearly 10 years was made from the recycled stone from 
Hadrian’s Wall, but built around 300 years ago. So even classic and 
ancient landscape features may remain but our connections with the 
landscape can change and evolve over time which gives us the 
intricate layering which occurs over time, otherwise called the 
palimpsest of the landscape which imparts so much to landscape 
distinctiveness and character that we can see and experience.

The poster I brought with me today is interesting for us to ponder on 
briefl y and some of our Dutch colleagues may recognise this. This 
was produced about 18 months ago and it’s particularly encouraging 
to see how far we have progressed in recognising the diversity of all 
landscapes, not just the special places such as National Parks but 
everyday landscapes too. 

The poster of European landscapes was produced by the Alterra 
project based at Wageningen in the Netherlands who led this project 
which was looking to catalogue all the Landscape Character 
Assessments that were being carried out in different European 
countries. I’m pleased to say that Scotland, through the agency 
Scottish Natural Heritage, was the fi rst country in Europe to 
complete its National Programme of Landscape Character 
Assessment in 1999 which is detailed on the poster and given other 
countries an approach to follow. We also published guidance in 2002 
on how to undertake LCA with colleagues in the sister agency in 
England. This exercise is one of the main intentions of the European 
Landscape Convention which the UK has now signed and ratifi ed in 
March 2007, I’m glad to report.

So this poster illustrates the start of bringing together all the 
information that’s been collected in the different countries about 
landscape character. I’m going to focus on that a little bit today but 
not entirely because I’ve been asked to talk about other landscape 

matters too. However it is interesting to note that both The 
Netherlands and Scotland, were two of the fi rst countries in Europe 
to approach the landscape in its totality through the landscape 
character approach. And I think that’s quite salutary and interesting 
to see that we both started this process which is now being taken 
forward in many other European countries and elsewhere too. 

I also wanted to mention that when I was invited to talk at this event 
today I was employed by the agency SNH where I led the LCA project 
but I am now working in the private sector which offers another 
perspective will be evident in some of the points I will cover in this 
presentation.
 There are three questions which I want to address as best I can in 
the time I have, but these are big questions and issues but time is 
very limited so bear with me if I’m missing out huge chunks of the 
things you want to hear more about, but perhaps discussion either 
here or during the course of these two days may allow further 
exploration of some of these issues.

I want to focus on landscape capacity as an issue from policy and into 
practice and how it can be addressed. 

Also I’d like to look at how the cumulative effects are being assessed 
and who’s doing this, and what is the landscape profession doing to 
meet these challenges in practice.

The approach to landscape has been changing. There is a 
reorientation away from focussing on designated sites to focussing 
on the whole countryside. This is quite critical because, for various 
reasons it is changing the direction of some parts of the landscape 
profession, it’s also changing the way we relate what we do with what 
the public want and what people aspire to. People experience 
everyday landscapes in their daily lives and these need attention, and 
possibly need more attention than the special places. I think that’s 
possibly the most important aspect for those professionals that are 
involved in landscape management and landscape planning and who 
have a responsibility to make sure the whole landscape is cared for. 
As every landscape is important to someone.
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The fi rst key policy statement that mentioned landscape character in 
Scotland was NPPG14, Planning for the Natural Heritage, a national 
planning policy guidance issued in 1997. We’ve been working hard in 
the last ten years to try to increase the recognition of the diversity of 
all landscapes, because although it’s not the fi rst time the 
government’s set out an approach to landscape, but it was the fi rst 
time it really gave recognition to not only the national and 
international designated landscapes, but that all landscapes make a 
contribution to environmental quality. This policy recommended a) 
the need to consider the sensitivity of different landscapes to 
accommodate development, and b) the use of landscape character 
assessment for guiding the capacity of landscapes to accommodate 
new development was endorsed.

And that was a key piece of material in policy terms for us to work 
with, and we’ve gone on from there. Hence we had the National 
Programme of Landscape Character Assessment in Scotland, and 
just about the time NPPG14 came out we were half way through the 
Programme, so that was incredibly encouraging to have this 
approach endorsed. One of the main reasons for doing landscape 
character assessment is not only for us to use as specialists and 
experts but for those interested in the day to day places, 24/7, and for 
the benefi t of those that live and reside and enjoy those places and 
how their distinctive landscapes can be retained or enhanced. 

In Scotland we have another particular issue, and I want to highlight it, 
as I always do because it’s still an issue, and that is that SNH have a 
responsibility to advise and guide the effects on landscape that comes 
from many different directions. We work with other public organisa tions, 
and particularly the local authorities and where there is often few staff 
with landscape expertise and limited experience on council committees. 
It is better than it was but it’s still not as good as it could be. 

As I say, it’s getting better, but when we started the LCA Programme 
understanding was extremely low. So what we were trying to do was, 
was to fi nd a foundation of common language that everyone would 
understand. What it is we mean by this term landscape, what is 
important, what’s happening to it, what are the dynamics, what are 
the forces for change, where is it going and what else can we do to 
help go in the direction that people wanted to go.

We were criticised earlier on for not doing enough consultation, but 
we were racing against time. We had a limited budget, it gradually 
grew and we gradually covered the whole country. We probably 
would have done it slightly different if we’d had the knowledge that 
we would be able to cover the whole country from the start, but we 
didn’t, so we did what we could.

However what we did see was the start of a dialogue with local 
authorities on landscape, that hadn’t happened before in that way in 
terms of looking at the everyday landscape. And that has stood the 
test of time, it’s given us a tremendous meeting point, a language, a 
foundation, and upon that local authorities, together with the major 
national policy documents, which are guiding at a national level, but 
at a local level we’re seeing other things happening with the local 
authorities. And hence from there, of course, we have possibly the 
more democratic end of the process where people can get involved 
more locally in their area with these initiatives, with these intentions 
in local policy development.

There are other documents that back up the national policies called 
PANs or, Planning Advice Notes. And number PAN60 came out in 

2000, on planning for natural heritage, it had a particular section on 
landscape, para 23. And I’ve highlighted, or emboldened, the terms 
there which I’d just like you to focus on, safeguarding and enhancing 
landscape character is an important planning objective.
Safeguarding scenic quality and character of the special places, but 
also the designed landscapes and wild land, we haven’t said much 
about wild land, we haven’t really got time to, but it’s an important 
characteristic in Scotland of the landscape.

Setting clear policy objectives in relation to landscape, distinctive to 
the development plan area. So particular parts of the country have 
particular issues going on, and they have particular policy 
requirements in order to meet the development plan demands, and 
areas to be identifi ed for whatever it is that is the issue that’s being 
addressed.

I’m going to go into two particular development forms which are 
particularly topical, for you and for us, one is wind farms and the 
other is rural housing. So I’ll come back to that shortly. 

And then, lastly, promoting high standards of siting and design. Now 
you’ve seen there are various documents around and that is very 
much at the heart of what Architecture and Design Scotland are 
about, and that is the area which we’re looking to help in the whole 
procedure of improving that area of activity. It’s not something I’m 
going to focus on here myself today.

Another PAN, PAN72, is Housing in the Countryside. Just going to 
look at that, just briefl y, because it does relate very much to 
landscape character because it’s about the use of materials, it’s 
about the form of architecture that’s introduced and whether it’s new 
architecture, which this is I believe, brand new, not renovated. And 
it’s also about possibly new, semi new, and you might say that’s very 
Scandinavian, maybe it is. Is it acceptable, is it desirable, are we 
going to go down a route that has a more varied but maybe 
contemporary architecture in the countryside? And that’s just one 
example of a different vernacular to what is the usual Scottish 
vernacular.(see powerpoint slides)

Then we go back to this – the LCA national data set, we’ve seen this 
before, I’m not going to say much more about it. Just to say it’s our 
foundation, it’s a data set in SNH, they use it, the local authorities use 
it, it’s going on into local level, landscape character assessment 
work for both individual development sites, not from this, it’s another 
layer down, probably several layers down, but it started the ball 
rolling to applying the landscape character approach, and having all 
those issues, everything that about landscape that’s important. It’s 
not just about the new design that’s coming in with the new 
development, it’s about how that design relates to its situation. What 
are the key characteristics in that landscape, how can it change, how 
can it accommodate the changes that might come to it?

Why is this such an important issue? I believe, and it’s a personal 
view, it’s because it’s very much to do with the nature and the scale 
and the speed, frequency and magnitude of change that’s happening 
in our landscapes today. Both in yours in Holland and here in the UK 
and particularly in Scotland, there’s a huge development boom going 
on. And that’s great for the economy in many ways, but it means that 
it’s more critical that we really look after what we have.

And I think I wanted just to go back to something that was said earlier 
in the morning papers. Somebody said, I can’t quite remember who, 
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but it was about how are we actually going to address the way in 
which landscape change is going to happen if we’re not guiding it in 
the right way.

Well we had this tremendous encouragement from the European 
Directive of Environment Impact Assessment, and in there you have 
a section on landscape and visual impact assessment. But nobody 
said how to do it, so we had to go back to the drawing board literally, 
start again in terms of what is the guidance that people need to 
actually encourage them to take on the landscape in its entirety, 
using the policy drivers that we’ve now got and the planning guidance 
that we’ve now got, can we divert these methodologies into another 
stage? The answer is yes.

Guidelines for Landscape Character Assessment: This was a key 
document that came out eventually in 2002, it was several years in 
the making. It was funded by Scottish Natural Heritage and the 
English equivalent, the Countryside Agency, but the two parts of the 
organisations got together, worked on this guidance to encourage 
others to apply that same approach, whether it was a development 
proposal or a strategic plan or it was an area plan or an even high 
strategic level than that. It’s an approach, it’s a tool kit, it’s not the be 
all and end all, but it’s the start, because we had nothing to actually 
guide this methodology.

This material was widely consulted on. It was put through several 
drafts, it eventually came out in 2002. We did have interim guidance 
in ‘99, it took another three years to get that fi nal document that 
Scotland and England could live with, who’ve got very different 
elements happening in the landscape, very different, not very 
different but certainly considerable differences in the planning 
systems.
But we also got Northern Ireland on board, they weren’t here on the 
logo, they weren’t able to provide funding towards the study to 
produce the guidance, but they are there. Wales decided they were 
going in a different direction at the time, but we did really have an 
around the table, around UK discussion to arrive at this.

It now comes up nearly in every public enquiry where landscape is an 
issue. It’s fl agged up as a core document, as we call them, it’s used 
and it’s gone through with a tooth comb. So it’s a process, it’s got there 
in terms of accepted methodology as an approach to applying policy.

Now I’m going to go into the particular topic of rural housing, housing 
in rural settings. Focusing on these small rural environments which 
have pressure for infi ll housing, or housing expansion, or new 
settlements occurring nearby. places. Slides: This is Dunkeld in 
Perthshire, this is one of the East Fife coast fi shing villages, very 
strong relationship to geology there, demanding the way in which the 
harbour’s been developed, and also a medieval layout of house plots 
and gardens, which would have been subsistence plots originally.

How do you allow these places to expand or change? Again, west 
coast, highland, very close to the area we were looking at earlier, I 
think, opposite Rassay and Skye area. Then the Outer Hebrides when 
you have very tiny settlements, you might see in the top right there 
there’s a very small scattered crofting settlement. 

How do you go about introducing or enlarging or giving a direction for 
new development and possibly renovation of older buildings that 
have fallen into disrepair, completely derelict, and maybe expanding 
on them without losing the character of these places? They’re very 

special places, they’re very sensitive, they have very strong key 
characteristics.

Christopher Dyer is meant to be the latter day Hoskins, Hoskins is 
well known in the UK as the writer of The Making of the English 
Landscape, but his successor seems to be Professor Dyer, who’s 
quoted as saying this, “For fi ve centuries we’ve been saying the 
village is on the way out, and it always seems to survive”. Is that still 
true? I hope so.

The issues 500 years ago, there’s a quote 1498, Thomas Moore said 
something about “it’s a terrible state of affairs, the whole place is 
falling apart…………….this village is never going to see the light of day 
beyond the next few weeks, or whatever it was.” But this was a quote 
from 1498 to say the village was fi nished, it was being vandalised. 

So we still have our villages, but we have other pressures occurring. 
And this is Commission for Rural Communities, these fi gures are 
very much south, I couldn’t get the fi gures for Scotland alone. Similar 
sorts of dynamics going on, rural population set to rise 20% by 2027, 
even though farming’s changing and the dynamics of the population 
in farming is changing. UK wide 21 square miles of countryside will 
be urbanised each year, that’s a large area, for the UK that is 
something the size of Stirling. in scale terms, 21 square miles.

CPRE, that’s a council NGO based down south. 22,000 affordable 
homes needed each year in rural areas. The other issue is 
affordability, but we won’t go there today, we haven’t got the time. 
But having said that, there’s pressure for rural housing, how do we 
go about it?

I’ve put together here my idea of a list of critical method stages for 
deciphering landscape capacity for a rural housing area, for a rural 
settlement in the Highlands in particular. 

So you go though these procedures, different stages, quite happy to 
do a copy of the PowerPoint if anyone wants them for later, but I’m 
not going to go through them line by line, you can see what they infer. 

What I put in the middle emboldened is about these criteria, how do 
you actually go about it, what is it that we’re looking for here? 
Because you can expand a village, you can do infi ll, you can identify 
sites, but what are the sites that are most appropriate?

So these are the criteria, this is my idea of what the criteria are for 
these places. Terrain analysis, it’s really important, particularly in 
Scotland, we’ve got this very strong, very strident geology, very much 
demands a form development, did in history, continues to do so. Long 
may it do so, because it’s very much about the character of these 
places.

The structural vegetation that surrounds or is within these 
settlements is critical to identify that in order to be able to fi nd the 
sites that might be most appropriate for providing that. Visibility 
analysis, both from within the settlement looking out, and within the 
settlement looking to other parts of that settlement.

So how does it operate in terms of its legibility? You might be hearing 
here urban design terms, I do think there’s some strong correlations 
between what I think is an activity which I would call landscape 
planning, as opposed to landscape architecture, but that’s another 
debate as well. But there are some similarities with urban design.
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Going on through, we’ve heard about historic pattern, its 
development and how important it is. My addition to that, Malcolm 
focused on that, is about grain, it’s the grain of a place, the texture of 
it in terms of built and unbuilt, the negative and positive spaces in 
that framework of that settlement. It’s really important to 
understand why it is where it is, how the pattern has evolved over 
time. And the present pattern, lastly there, because it’s the evolution 
of that historic pattern and how it’s got to where it is today helps 
understand what is the specifi c development that’s most appropriate 
in relation to the character of that settlement as a whole. So it’s not 
understand the individual site, it’s understand the whole settlement 
in order to arrive at what is appropriate.

Just quickly going to look at an example of this, this is a very small 
settlement on the west coast of the Highlands. And these are 
working drawings identifying different aspects of these settlements. 
It’s to do with the settlement pattern, the land use, identifying the 
different form of the built pattern, putting in the views that are most 
critical and the approach routes and where, from there, you can go in 
terms of identifying key land use. And this particular situation we’ve 
got crofting going on and it’s protected land for that land use.

You then go on to defi ning what opportunities and constraints exist, 
such as opportunities there for renovating, there’s opportunities for 
extending a line of housing, there’s opportunity for additional 
opportunity possibly later to expand on an area which is not terribly 
strong in its structural form, it’s got vegetation, big tree scale 
vegetation, within it there might be room for expanding the village.

And then in the middle there you see a red dot, just up here that’s 
already been identifi ed for development. And this development’s 
already happened, some of you in the room may know this scheme. 

So it’s different levels. We’re identifying very small scale, it’s not 
about large scale purposes. So here we have the settlement at 
ground level as opposed to the ariel view you had before. 

The quality of this image is poor, but this is the building that was 
identifi ed as the red dot previously that had potential to allow for a 
development of up to fi ve or six housing units, and this is what they 

look like. That’s the same building on the left renovated and 
integrated into the scheme. It’s a housing association scheme and it’s 
affordability that was an issue here too. And more of that, in keeping, 
in scale and magnitude’s right.

Then we go to another place entirely, very different issue, this is 
Stirling where the Council had a problem as many developers were 
coming forward, with many different schemes for developing housing 
outwith the core area of the town.

Stirling has an iconic status in Scotland, but for other reasons it’s a 
very important cultural, historical focus urban area for the Scottish 
nation. So how to treat necessary expansion in that type of landscape 
that surrounds it, was a question the council put out in a study, called 
An Evaluation of Major Growth Area Options. And we’re not going to 
go into the details of who did what, but it’s across the top we’ve got a 
whole stream of different developers that were considered, their 
proposals were considered and they’re all tested against these 
criteria. So again, ways of assessing criteria to arrive at something 
that is best suited to the situation.

So what came up? Well these two, even though you can see that 
there’s still some negative there, but these two in the end were the 
preferred options. What’s happened since then?

So just briefl y, that’s the way in which you can work at a strategic 
level, looking at policy to inform us as to where it might go.

The difference between capacity and sensitivity, they are related, one 
is defi ned as an ability, the other is not absolute, sensitivity is not 
absolute. And that’s a very key issue, it’s something we need to take 
on board and be very careful that we keep the two apart.

There’s an EIA analogy here in terms of how you assess it. EIA is 
policy, C is a strategic environmental assessment policy, again 
another direction a policy can take us into looking at the landscape at 
a strategic scale, looking at ways in which we can do master 
planning, for instance. This is a master planning in working stage, 
it’s not complete yet, looking at a very changing circumstance with a 
major industrial activity in the middle, but the area’s been identifi ed 
for change of use, the local authority wants to change its use, they 
need to be able to justify that. Ways in which master planning, 
landscape policy, local plan policy start relating to each other.

An issue we mentioned earlier, night time sky glow, you can see 
where we are in Scotland the night time skies are very important to 
us up here, we consider it to be a critical part of our experience of 
landscape. Vast areas of that area not lit up yet, but it’s changing.

Installations like this, some here might recognise it, but we will not 
name it, do result in a lot of night time sky pollution, light pollution in 
settings like that. Dark skies ast night are a treasured landscape 
commodity in Scotland. So is it okay that the places where you can 
see the stars at night are on the decrease?  

Guidelines for Landscape & Visual Impact Assessment, another set 
of guidelines. This again produced by SNH, the Countryside Agency, 
also the Environment Agency this time, but also sponsored by 
National Grid, that’s the electricity infrastructure network 
organisation, but also it was written by the Landscape Institute. This 
book also comes up in every Public Inquiry to support the procedures 
that are taken to identify landscape and visual impact assessment 

Alterra map
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for EIA purposes. Again, another state of guidance, it’s not policy it’s 
guidance, but it’s helping get policy applied correctly.

I’d like to ask you about this question here, landscape architects or 
data managers. And is the physical landscape resource a second 
class citizen after landscape immunity and visibility? I’m slightly 
concerned at the moment that LVIA is having a very visually 
dominated consideration, and the actual landscape fabric, the 
physical landscape, the resource of the landscape, is not being given 
quite as much weight as maybe it should be in that balance, it should 
be in a more balance way, I’m quite concerned.

Methodologies in terms of GIS use, we’re going in here, the photo 
wire frames, accumulative impacts, GIS, major data set issues, more 
skills, more guidance, what do we have? Is it a landscape 
architecture profession we’re talking about here or is it a landscape 
planning profession? Is it a professional activity or practice in its own 
right? It’s a question really, I’m just seeing that these are the things 
that seem to be happening, it seems to be the way we’re going and 
it’s good, the way we’re going, but it’s getting very specialist in these 
areas.

And I’d just like to leave you those questions about do we have 
another landscape planning profession developing in the UK? The 
reason I’m asking it here today in particular is because in Holland 
you have a landscape planning profession and it’s very much 
recognised as a particular activity. And I believe that you’ve been 
actually engaged in carrying out very high quality landscape planning 
for a very long time. And I believe the reason for that, because it 
came up earlier, in the point was made that… “ we do gardens well 
but we don’t do landscapes, and you do landscapes well but not 
gardens”.

Now is that really true or is it because of circumstance? I think 
maybe there’s something there because in Holland you’ve had to win 
the land from the sea, you’ve had to manage your landscape very well 
because of the water issue we’ve heard about, but also you’ve 
actually had to build your landscape every square cubic centimetre of 
it. I know the landscape east of Utrecht was there before the polders, 
but much of the other part of the country has been formed by building 
polder and dyke systems. Whereas we’ve taken ours for granted, 
have we?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hearth of the Heuvelrug
Herman Sietsma, Chief Executive. Province of Utrecht

The following is an edited transcript of the verbal presentation delivered 
at the event on 30th March 2007: 

It’s my pleasure, ladies and gentlemen to tell you something about 
the practice and the policy of a project, an important project, in my 
province, the province of Utrecht, one of the 12 provinces of the 
Netherlands.

In the Netherlands we have one Queen, one national government, 12 
provinces and hundreds of municipalities. We all have to obey to our 
Queen and the national government in as far as they want that we are 
obedient. Nevertheless, cities and provinces still have enough 
freedom to develop their own policy. We call it the autonomy within 
the unity state. The Dutch provinces have to deal with problems of 
spacial planning for instance; problems of infrastructure, the 
provincial roads and highways; problems of economic development, 
welfare; and last but not least, problems of landscape and ecological 
qualities. You can imagine that within one body, a large province, 
there is often a question of contradictions. This makes it very diffi cult 
to come to a good balance between different interests. 

Anyhow, as I said, today the provinces are part of the one unity state, 
but this wasn’t always the case. Maybe you know that Napoleon never 
occupied the United Kingdom, but he did occupy the Netherlands 
around 1800. And he founded that one unity state. Before 1800, there 
were seven autonomous republics and one of them was the republic 
of Utrecht. The seven republics of the Netherlands were complete 
autonomous in what they did, even when they decided to wage a war, 
it was their own individual decision. In those days the Seven 
Republics declared a couple of times war on England, I think we won 
three of them, but I’m not sure about that. At that moment there was 
still no unity state but several autonomous republics. Today, the 
autonomous republics are part of a central state. 

The main goal of our project is re-strengthening the heart of the 
roles, as we call it, Heart of the Heuvelrug. It’s the centre of an area 
with rich, natural resources. It is a relic of the last glacial time and 
it’s an area with hills, which is the translation of the word heuvel. 
When we talk about hills, you must understand that we speak about 
an elevated area of about 20 metres, or may be 30 metres. But 
according to Dutch standards we can call it hills. We are a fl at 
country or not. This is a typical image of my province and we are very 
proud of it.

Our main goal is re-strengthening the Heuvelrug in all it’s qualities. 
So not only nature, not only landscape or housing quality or economic 
development, but we want an integrated approach for the hole area. 
And fortunately, it’s seems to be possible. When you are able to 
overcome your own personal and institutional borders, it is possible 
to come to success for everybody. 
Here you see a part of the central part of the Heuvelrug. It’s the 
airport Soesterberg, you see the boarding strip. This is the central 
subject of the programme. The Province of Utrecht is the central part 
of the Netherlands and the Heuvelrug is the central part of the 
Province. Utrecht has a high population density, which leads to much 
traffi c pressure, problems with payable houses and overpressure on 
the countryside. And pressure from the railways, it’s the national 
railway centre. But yet still there are beautiful areas in our province 
of natural length. It’s our goal to preserve the quality of these areas. 
Unlike in the south of the Randstad, the area around the cities of 
Rotterdam and the Hague, where there are not much green,areas, 
the Province of Utrecht has the objective to keep the green spaces 
open. 

One of the special functions in our province is the military exercise 
fi elds. Since the end of the cold war, we don’t need no longer the 
exercise fi elds, so many military site have become free grounds and 
come to a new defi nition. This is the case with Airport Soesterberg. 
It’s a beautiful opportunity for the province to take its responsibility. 
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Here we see the region with the City of Utrecht, a city of nearly 
300,000 inhabitants, and here the city of Amersfoort with 150,000 
inhabitants. And just in between is the area I just mentioned, the 
Heuvelrug, with here the central part of the airport and the area what 
we call the Hart of the Heuvelrug. Here are some pictures to prove 
that I’m not telling you nonsense. This is the Heuvelrug, here you see 
one of the military activities and the list of parts where we especially 
are interested in. The central part of that glacial remake. 

And here we see what actually happened in the years after we got 
this area from our Creator. Because He gave us a beautiful world and 
what did we do with it…? Well, we built villages and cities. We built 
roads and railways. Today, we have a fragmented area. You can 
understand that in the old days the quality of that area was not what 
it should have been. And as it’s indicated here, the infrastructure is a 
problem, the industrial sites especially at location we shouldn’t 
locate them now. This counts also for the military sites. And what I 
didn’t mention until now, the hospitals, especially the hospitals for 
mental illness, formally they were situated in woods, far away from 
the cities. But today it’s necessary to bring them back to the urban 
areas. 

How to deal with such a project in the Netherlands? Many people and 
organisations are involved in the programme. Here you see about 20 
people and all of them represent one institution involved in the 
development of the project...Each of them is the representative of an 
interest group. Five ministries of the central government are 
involved. Besides them, the province of Utrecht, fi ve municipalities, 
environmental organisations, especially the Utrecht Landscape 
Foundation, who is owner of all the ecological ground in the Province 
of Utrecht. Also involved: some hospitals and other parties, for 
instance: the Chamber of Commerce and the National Railway 
Institute. 
Four years ago, when it was clear that a part of the land in our region 
would come free, we decided to gather all interested parties and to 
make a start with a new beginning with restructuring our region. We 
made a plan and headlines and promised each other that we would 
subordinate each of us our individual interests to the interest of the 
whole. And you can understand that often interests are not the same. 
For instance, the cities mostly want to expand. A province mostly 

wants to litigate the growth of cities. National governments can have 
different interests and so on. But we promised we could only reach 
our goal if we all subordinate ourselves to the common interest. 
We outlined a plan with the objective that there should be a corridor 
for the natural resources, especially for the exchange of wildlife. 
Here you see a city, so we have here one right wing and a left wing. 
The animails should, therefore, be aware where they go when they 
come from the south. In fact, this is the main goal to restore the 
qualities of our nature. And you see for instance here a crossover for 
wild life over a highway, this was realised last year, with a lot of 
support of our national ministry of Transport. And here you see an 
artist impression of a second crossover. It’s not too special, but the 
only thing I want to say about it, that will be carying the name of our 
Queen’s commissioner on it, because this crossover will be named to 
him because he was very important in realising this project. It was 
one of the presents we gave to him when he left some years ago. It’s 
not a joke, no. 
In fact, the model we used is the chess model. I must be honest, we 
didn’t start with this plan but it came from the Utrecht Landscape 
Institute and they said, if you’re able to restructure some functions, 
you should connect the natural functions to each other. So there will 
be a corridor, just for the animals and the wildlife and so on. And you 
should permit some, as we call them, red developments at the places 
where it’s not allowed at this moment. Let me say for instance, this is 
only a small park within some red areas. You could decide to make it 
possible to build some houses here, but only if you succeed in let me 
say demolishing these houses. Well, this is an example of course, but 
that is exactly the rules we use now. We only allow red developments 
if there are investments in nature possible. So, everyday we are 
counting the square metres, if you understand what I mean. And at 
the end of the programme there must be a balance in the benefi t of 
nature. 

Here we see the map in detail and I can mention some projects. Here 
the west corridor with the crossovers of the highways and the 
railroads. Here the corridors at the east side. Here are some military 
sites which will be given back to nature. And the red areas are the 
places where houses can be built. For instance, here a hospital, here 
500 houses, here an area for industrial activities. And all these red 
developments would not have been possible in the old situation 
because it was forbidden to build outside the borders of the building 
area. At the end we come to a huge exchange of functions. 
The special thing about the project is the airport in the middle of the 
area. The airport is about 500 hectares. The American army left the 
place about two years ago. It’s still in use with the Dutch Air Force 
now, but they will leave within one year. We discussed with the 
central government for two years about the prospects and the 
situation of the airport which resulted last year in an agreement 
between the state and the province of Utrecht that we could buy the 
airport from the ministry. For developing the site, it’s very important 
that we own it. There is now no discussion about the ownership of it.. 
It is in public hands and we can take our own decision about what to 
do in this area. We decided that it will be an ecological site for the 
biggest part, about 400 hectare, and maybe about 100 hectare will be 
built with houses and possible other buildings. So that’s a huge step 
in the development of this area. But you see, in short, there are more 
than 20 projects. For instance, a number of houses, moving hospitals 
and so on, are in progress now. We have the ownership of the airport. 
There are plans for fi ve crossovers and one is ready now. There will 
be a transformation of a number of military sites to ecological zones. 
There is transformation of an industrial park to an ecological zone. 
And the integration of mentally disabled people has succeeded by 
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moving those hospitals from the woods to the building area. 

I have, I think six conclusions. Firstly, the most important problem in 
our public life, especially incorporating with many institutions, is to 
overcome our institutional borders. The quality of nature has nothing 
to do with our institutional organisation. And yet you should see how 
the quality of nature is suffering from our elevations. So the fi rst step 
is to try to overcome our own let me say restricted focus on 
problems. We should put the problem central and not our own 
position in it. 
The second conclusion is that in all cases the quality of this area 
should be enhanced. So in all cases the end of all calculations should 
be that the red functions, the quality of that region in natural 
standards, should be enhanced. And it should never be an alibi to 
build more red while the green functions, mostly expansive and so 
on, are not realised. It’s very important to grasp that goal. 
Thirdly, it’s important that the province is supervisor of this project, 
but also developer. That’s very interesting. It could be dangerous if 
you don’t separate the powers within your organisation, I hope you 
understand what I mean. Because you can make the law and you can 
execute the law and that’s very different. Mr Montesquieu learned us 
about the importance to separate powers between different 
organisations. To my opinion we should take care of this lesson and 
apply the separation of powers during the hole process within our 
own organisation. That means for instance that different members of 
the executive board of the province are responsible for the different 
parts of the project. The fourth conclusion and a big condition for 
success is trust, mutual trust of all parties. If that’s not present, well 
please stop because everything depends on trust.
My fi fth conclusion is that a regional approach in this kind of project 
is absolutely necessary to come to a point where you are able to 
combine functions and interests. If you only look to these problems 

at the scale of one city or one municipality, you will not be able to 
exchange all these functions.
My last conclusion is a special one for the province of Utrecht. Till 
now we always dealt with let me say length in as far as we built roads 
or we made natural parks and so on, but we never were developer. In 
this project, the Hart of the Heuvelrug, we are policy maker and 
developer, for instance with the airport, but also with a regional 
industrial plant. And that’s new for the province but I think it’s the 
only way to come to a successful execution of our aims and goals. 

Session 3 .1  Future landscapes. Sense of Place

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Future Landscape. Sense of Place – Physical Projects

Lisa Mackenzie, Landscape Architect, Designer and Teacher. Edinburgh College of Art

The following is a transcript of the verbal presentation delivered at the 
event on 30th March 2007:

Thank you very much. I’m not going to talk to you about policy or 
documentation, that has been covered. I’m going to talk to you about 
something different. I’m going to start by talking to you about falling 
in love. It’s interesting that I have been asked to speak to you this 
afternoon about future landscapes, because both of the projects that 
I’m going to discuss are actually embedded in the past. Talking about 
a sense of place is a very diffi cult thing to do, especially in a 20 minute 
window of time, but, I’m going to do my best. I’m going to show you 
lots of pictures , so stay with me, hopefully they will inspire you.

Time is no more invisible than a tree falling over in the forest. I 
promised you that I would speak to you about falling in love and for 
me this sensation relates to my understanding of a sense of place. 
I once fell in love, momentarily, with a man who told me about his 

favourite moment in time. This very much related also, to his 
favourite place in the world. He had been out walking in a woodland 
early one morning and frost was laying thick on the ground and 
glimmering white on the branches of trees. As the sun began to 
prowl around a clearing in the woodland, it caught the fl at surface of 
leaves which were only just remaining on the end of their branches 
and warmed them enough to melt the ice holding them in place. In 
one sudden movement, one window of time, all the leaves fell to the 
ground in a splinter of an instant. For him it was the most defi ning, 
and one of the most memorable moments, in his life. Although this 
wasn’t my memory, it has become my own, ‘stolen’ im afraid.  It 
created such a strong visual and such a strong essence of space in 
my mind that it’s become one of my own most memorable and 
evocative images of what a place and a space can be. 

The reason behind my story is that a sense of place is related to both 
personal experience and of course it’s related to time. I think the fact 
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that it’s related to time is too often forgotten. Time and place are 
inextricably linked and I therefore cannot talk about one without the 
other. When I was told about that memory it found a place in the 
recesses of my mind and there it has remained.  The projects that I’m 
going to move on to talk about are projects that will hopefully have a 
lasting presence in the communities in which they exist.

A ‘sense of place’ today is a much used expression. More recently it 
has appeared in developers master plan reports and in various 
sources of documentation. Unfortunately the phrase is sometimes 
misused and often the promises that are made are empty. Many 
people believe that a sense of place is connected to tangible 
elements that exist in the landscape, which is true. Architecture, 
landmarks, features, vernacular. But I also understand place to be 
linked to the notion that some spaces, some places, have such a 
strong ‘pull’ that as individuals we want to return to them again and 
again. They have an atmosphere and perhaps even a guardian 
divinity. This is certainly relevant to the island of Harris which I will 
be introducing to you as a project. 
In the landscapes of Scotland, place and time are both solid and 
forceful, and you can read the power of geology in the surface of 
rocks and stone and through scars on the thick skins of mountains. 
You can see time ‘wade’ out in vertical bands of geology or in a fossil 
set into the limestone. This is time set out in the bark in the trunk of a 
tree. So time is readable and even linear but it is also ethereal and 
unpredictable and in the latter (at least for me) lies its seduction. It 
was interesting that John Thompson talked about the importance of 
change in the landscape and the importance of light. For me, the way 
that the sun and wind rustle through the landscape of Scotland and 
creates rhythm and veils of movement is something that’s very 
important. 

Like time, place catches and fi xes in your memory, but, as place 
fades and as generations pass we lose a priceless resource as both 
managers of landscape change and as designers seeking meaning 
and context to our work. I have put this image up because it shows 
three different generations of Scottish people. Sadly, what tends to 
happen is that some of the most special features of place and the 
memories that surround them begin to disappear as generations 
fade. They erode, and are forgotten. My hope is that through 
landscape architecture and through my work I might just be able to 
both retain and record memories for future generations. ‘Fix’ them in 
the landscape and leave marks and traces that will remain.

The other reason for discussing generations is that it’s our job, I 
believe, as designers and as landscape architects or as landscape 
managers, to talk about the blending of fact and about emotion and 
about our desires for the future of landscapes. In this presentation 
as I talk about projects, I’ll at least attempt to illustrate the way in 
which the inextricable relationship of landscape architecture can 
sometimes be translated into design in a meaningful way. The 
refl ection that I’m making today would be completely invaluable if I 
wasn’t going to talk to you as well about community and the people of 
Scotland. 
I am a great advocate of patience and my eternal quest, like most of 
you in this room, I’m sure, is to try and fi nd a bit more time in my life. 
These images belong to Louis Le Roy who has worked on the Eco 
Cathedral project for a considerable portion of his life. He is actually 
Dutch maybe some of you already know about his work. Le Roy has 
stamped construction material with no other tool than his own 
patience for the last 30 years and he imagines that this project will 
run to the year 3000. For me his work is an interesting starting point 

to catalyse a change in thinking. We really need to imagine projects 
existing in a much bigger ‘time’ frame than we are currently 
envisioning. I believe in timescaping as much as I believe in 
landscape architecture. This, for me, is the real meaning of 
sustainability, at least when you moderate it with the word ‘social’, 
social sustainability is critical to any discussion about place.

The fi rst project I ever did… (and today was interesting for me because 
Hans Venhuizen is in the room who created this project and gave me 
the challenge). … was the fi rst project that I ever did that I think had 
some real meaning and with it I tried to distil all of the things that I 
really believed in as a landscape architect into an idea for a single 
place. The project was called Amphibious Living and was run by 
Bureau Venhuizen and funded by the Institute of Arts of Culture in 
South Holland. In this project, I began to imagine how landscapes 
might unfold over time. Also how eco-systems might heal and people 
might enter back into a new dynamic of space and of tension, in their 
own time. So these are some of the images that you can see un-
folding. Amphibious living was about imagining natural processes 
coming back into the land. We considered the way that water would 
begin to slowly infi ltrate back into the landscape if artifi cial con tain-
ment solutions were removed.  With the erasure of these structures 
would come people and a new relationship would be formed between 
man and the polder landscape, a relationship that moved from the 
man made to the natural. The most important thing about this is that 
we had envisaged this happening over time. And so rather than 
landscaping this is what I mean by timescaping, and my passion for 
this theme has become a very important element of my work.

The fi rst actual physical project that I’m going to talk to you about 
today is for Sir E Scott school on the Island of Harris in Scotland. This 
is a very beautiful, very powerful landscape. It has the most amazing 
sandy beaches, the most amazing sense of earth and sky. And these 
areas here are called Machair, which is a wild fl ower meadow that 
has a relationship with the sea and tide, almost an amphibious 
habitat environment, in the summertime it just brims with life and 
with fl owers and with colour and it’s really very beautiful. The fi rst 
time I went to Harris I was completely overwhelmed. I come from the 
north of Scotland myself but I’d never really seen a landscape so 
condensed and so beautiful and so powerful. And so I was completely 
overwhelmed. 

The children that live on Harris experience sights like this around 
their local environment every day. This image is of a whale washed 
up on the beach. This is the school and of the little village in Harris 
which is called Tarbert. After spending some time in and around the 
school and talking to the children we began to realise that the 
children had disconnected themselves from the environment and 
actually seemed quite indifferent about it and its qualities. A sense of 
place was meaningless to them, at least on the surface.

This made us feel very sad as we realised that rather than getting out 
there and experiencing their landscape and taking pride in it, they 
had almost disengaged, they were taking it for granted. They spend a 
huge amount of time contained within the school, and more 
specifi cally contained within this cage structure shown here. So 
despite the fact that they were surrounded by the most striking 
mountains they would spend all day inside this cage playing football. 
I was shocked when I fi rst went up to visit this school, I couldn’t 
understand the misalignment of their relationship with their 
landscape.
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These are the children that we worked with, who were a group of fi rst 
year children at secondary school in Scotland, so I think their age is 
about 12 years old. The reason that we were working with them is 
tied to the fact that they would hopefully see the project evolve and 
unfold over time. We saw it as our goal to unlock their knowledge 
about their local landscape and also to try and make a meaningful 
reconnection to some of the things that existed on the island. We 
decided to set a loose brief that would allow us to explore themes of 
ecology and nature, of hydrology, of climate and shelter and of 
history and culture. These are obviously quite broad themes. 
What we really wanted to do was let the children decide what it was 
that we were going to investigate. They held all the keys of knowledge 
about this landscape. Although I’m a landscape architect, I don’t 
know anything about the intricacies of their local situation and their 
local sense of place. So we begun by loosely investigating these 
themes. Each one of the children, we discovered in dialogue with 
them, has a knowledge of very specifi c things about the island. We 
began by collecting stories, collecting narrative from them, about 
what they knew. About the times that they went to the post offi ce, 
about what their grandmother did, about their favourite things about 
the island and we recorded this information. What was interesting is 
that each one of the children had their own special fi eld of knowledge 
that they began to bring into the design situation. Tapping into this 
allowed me as designer and Anne Cunningham from the Lighthouse 
who was the project facilitator to really learn from them and for me 
to translate their thinking into design. During this process we also 
began to feed back the knowledge that the children had conveyed to 
the local community. 

As well as investigating the four themes that I mentioned earlier, we 
wanted to get out into the landscape and make experimental 
journeys, not knowing what to expect or what we might fi nd. We also 
wanted to fi nd more of a resource of landscape elements that we 
could lock into and discuss with the pupils. We began by looking at 
tiny details, tiny micro-elements in the landscape, and then we 
moved back into the realm of bigger issues, which we called the 
macro elements of landscape, industry and culture and we tried to 
make refl ections upon these issues and between the scales. One of 
my favourite things about landscape is that it has invisible, curious 
and sensational phenomenon, which I think that we don’t exploit or 
tap into enough. What these women are doing in this slide is called 
scraping croatal from a rock. Croatal was actually a lichen that can 
be used in the process of dying Harris tweed. It’s use and 
relationship to landscape is therefore very specifi c to the location 
and very specifi c to the island. Harris tweed has been exported 
across the world. It was the children that began to tell us these 
stories and relate the landscape back into the past.

This historic image is of the school grounds which used to be a hay 
meadow, a productive hay meadow. It was wonderful to come into the 
school as a stranger and be presented with images of what the 
school grounds used to be. In Landscape Architecture, in defi ning a 
sense of place, there are sensational elements. Everyone can 
remember a time or a place that they hold dear in their personal 
history. I remember as a child going to our local Gala days, I 
remember the sensational qualities of it all. This ‘sensational’ aspect 
of landscape is what stays with people, for me the gala day has stuck 
in my mind as an event and defi nes a sense of place for me in my 
local village. 

In order to try and understand the original themes of nature and 
ecology, of hydrology, we began investigating around the school and 

tried to overcome this dislocation of the children from their land scape. 
You can see here why this problem might have been aggravated (this 
is one of the most ridiculous things that I’ve ever seen.  ‘Warning, do 
not ever climb on the chairs to look out of the window.’ [laughter] and 
I also couldn’t believe this but none of the windows in the school 
actually faced out onto this amazingly beautiful landscape that they 
had. To return to the idea of the micro, we asked the students to 
create machines that would investigate the landscape around them, 
and look for its tiny details that defi ned a sense of place. So this is a 
mechanical mole that has eyes of a camera, to make discoveries 
below the earth. 

We also had people in to talk to the children about ecology and about 
bio-diversity. Someone from SNH came and spoke to them about bio-
diversity. It’s funny because somehow in their minds they knew about 
the bio-diversity of the island very strongly themselves even 
although they had no idea what the word actually meant. It’s just that 
this knowledge was slightly suppressed or forgotten about it. This 
image is of them drawing views out of the window, and making 
models, I love the eagle at the top of the picture. And drawing 
sketches here in this image. I have to admit, I broke protocall, they 
were all standing on tables and chairs, drawing ‘out of the window’ 
but don’t tell, I wont be allowed back. 

When I went back to Edinburgh, when I left the island, went back to 
my offi ce in the Art School, I had to come up with a concept and a 
design. Sometimes design can be quite a lonely process, I don’t know 
if the designers in the room would agree with me. When I came back I 
had all this material that I pinned up around the walls of my offi ce 
and things that the children had drawn and made. And it just… in 
some ways the design just kind of came, it started drawing itself on 
the paper.
I began by going back to the meaning of the word Tarbert, which 
re  lates to the invasion of the Western Isles by Viking people and 
loosely translates to the pulling of a boat over the land from one body 
of water to another. I took real inspiration from this and worked with 
the dimensions of a long ship and used it to make a soft elongated 
grid in which to work and start organising elements. The elements I 
took from ‘wish lists’ of things we discussed with the children and 
components that they felt would be desirable. In the past I have been 
asked for swimming pools and funfairs, here they wanted to grow 
things and shelter from the rain, their aspirations were low but worthy.
My other starting point was with a sense of arrival at the school. In 
its current state you want to just drive on past, there was nothing 
there to defi ne the special presence of the school. You can see in the 
landscape masterplan that there are lines which actually move from 
being something quite natural using materials, like seaweed 
mulches down on the shore, to harder landscape solutions at the 
end. I developed a transition from informal habitat space using 
natural materials to more formalised constructed space. 

When I went back to the island with the masterplan we began a 
slightly different process which was more open ended and 
considered to allow the children to lead the dialogue on landscape. 
We went back out into Harris and the landscape and we tried to look 
at things from a different angle, from a different point of view. This 
slide is of us actually drawing lines of luminous dust through the 
sand, trying to measure out the dimensions of a long ship so we 
could imagine that we were pulling it through the space. We also 
tried to lock the children back into what was happening with the 
plans spatially. We asked them to draw three dimensional 
interpretations of what they thought I was presenting in the plan. I 
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wanted them to do this to make sure that I had translated their 
thinking in the right way and that they were happy with the solutions.

Here we are, this was us out trying to fi nd views, trying to fi nd things, 
spatial elements, trying to understand space and the wide scale of 
the landscape. Then trying to think about distant views and of being 
close to something, and again the notion of micro and macro details. 
One of the most benefi cial things we did (I actually stole this idea 
from Robert Smithson, the artist), but we took a series of little 
mirrors and we began embedding them into the landscape so we 
could make refl ections upon bigger spaces. And, you know, the 
children really got into this whole idea of refl ecting back on things, 
and they were even speaking to us about journey and history and 
time. I was so inspired that I could hardly sleep, not even in the 
silence of the island and in my little room at the back of the Harris 
hotel. In this image you can see the bus in the back of the frame. The 
children were thinking about the journeys that they make across the 
island. And they also began collecting materials and thinking about 
the material form.

As well as the lines that related to the scale of the long ships, there 
was also very strong lines that related to raised beds, which was the 
traditional way of farming on the islands. And again… so there was 
this very important sense of linearity that came through the master 
plan and still is retained in the master plan that we’re using today to 
try and bring the project forward. This image shows some of the 
spaces, these were just quick conceptual ideas but you can begin to 
see how these lines actually translate into spaces. This image shows 
raised beds for growing and productivity. There was also a climbing 
rock and a multi use games area. But really the essence of the whole 
idea came from the history and the sense of place which was defi ned 
by the meaning of Tarbert. 

Before I go on to talk to you about the next project, which is called 
The Crossing, I think it’s maybe worth refl ecting upon some of the 
bigger issues that we’ve began to talk about today. Although I am an 
advocate of trying to fi nd the hidden treasures of the landscape, I 
don’t mean to do this in a nostalgic or sentimental way. In Scotland, 
like in Holland, we deal with cycles of both construction and de-
construction. Whether we’re talking about spaces in the hearts of 
cities or talking about spaces in the rural landscape. It’s important to 
differentiate I think, going back to what Ricardo was talking about, 
that sometimes we’re afraid to make new spaces. And it’s important I 
think to differentiate between the creation of new landscape for the 
sake of destruction or greed as opposed to the creating of new 
landscapes because there’s something there about it that you love or 
because you want to create a new order or there’s a beautiful 
symmetry that you feel is right for a new place. 

And so, on to the next project, I was approached by my client, who is 
a dancer. A contemporary dancer, and her name is Claire Pençak and 
her dance company is called Tabula Rasa. Tabula Rasa means a new 
horizon, a blank page, a clean starting point.  What happened is that 
Claire and my other client, who’s the playwright, John Clifford, had 
been having coffee in the new museum one day and had been 
inspired by an ancient relic, a goddess which was found in a peat bog 
in Scotland. She, the godess that is, had these two tiny stone pebbles 
for her eyes, you can see its very powerful, it bores into your soul. 
When they saw this image of the goddess they were really stirred up, 
and they went back and began to investigate a bit more about the peat 
landscapes of Scotland. And about who the people were that used to 
work them and what it was that made them special. 

And so, now, the project has taken up place in Flanders Moss which 
is just outside Edinburgh, you can see on the map there where it’s 
located.  Flanders Moss is a peat bog, a raised peat bog, and it’s one 
of the last remaining… well, it’s the biggest remaining area of raised 
peat bog that exists in the UK at the moment, or so I believe. Sadly 
much of this landscape has been reclaimed, a lot of the moss at one 
time was wiped from the landscape because of cutting and because 
of drainage issues and because people just didn’t have an 
understanding or a respect for it. So although we’re making a new 
place for a dance performance, the issues relating back to the peat 
land and the importance of it in the landscape are much larger. And 
so we’re thinking… these are just very early drawings at the 
conception of this project, but what we’re thinking about is a sense of 
arrival. That you take people to this place and that they experience 
the sense of horizon and the sense of light and the special, or 
actually, remarkable is a better word, qualities of the bog.  

This is one of my initial drawings about what I felt the performance 
base itself should actually be. There’s a very distinctive horizontal 
relationship here. That’s because bog people… ..and the goddess was 
found buried under the surface of the earth and this was the fi rst 
thing that inspired my client. What they wanted to achieve was a 
relationship that felt that there was someone down there in the dark, 
in the hidden aspects of our culture, in a deep pit. Above that, in 
another layer of space would be contained an ephemeral, shaman 
like character. I had to work to fi nd solutions through this vertical 
relationship in space, but based very much on the characteristics 
and the special qualities of peat land. Both the micro and macro 
details, just as I tried to make visible in the Harris project. Now, you 
can see here that actually Flanders Moss is just a… I don’t know if 
any of you have been out on Flanders Moss, but it’s just the most 
amazing sponge landscape of vibrant colours and you’re drawn 
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towards it and it feels like it’s pulling and sucking you in.  My clients 
on this project… on the last project it was the children…..on this 
project my clients are the people that are forgotten, the people that 
used to cut the peat, the people that used to work with this remarkable 
landscape, the ones who really understood it, or at lest tried to and 
who’s skin was stained black by the natural dyes of its plants. 

With my clients e have gone out with the moss rangers to try and 
understand the special dynamics and special eco-systems that 
exists in this place. And when people arrive at this site for the 
performance, hopefully we will create a space that begins with the 
simple delineation between earth and sky, …….the horizon. And we 
wanted to have a very simple form that feels like it’s just barely 
touching the surface of the land, so essentially a kind of glowing box 
the fl oats in the ether.
To end, I think I’m going to try and go back to some of the bigger 
issues that have been talked about today. Landscape, part of the 
beauty of landscape, is that it is its own entity and a lot of the 
interesting things that happen are about chance and about tiny but 
crucial moments in time that can really defi ne your own personal 
history.  I think that’s it’s right that we question the role of a lot of the 
documentation and the current policy that we have to safeguard our 
landscape resource in Scotland. I believe that we must try and 
embrace the ephemeral and the temporal and that we are brave ane 
experimental and allow things to unfold without being too 
prescriptive about what we’re doing. We allow some latitude, we are 
robust and clear but we allow a sprinkiling of mysticism in. 
Scotland is beautiful. It is beautiful because sometimes chaos and 
order come together. This image is of an artifi cial woodland 
plantation which has been felled for grouse management, spatially 
there’s big kind of transects of open landscape so that people can get 
out there and shoot grouse and bring money into our small ‘ specia’ 
country.. Sometimes where there’s order it can also be wonderful. 
Beautiful contrasts exist in our landscape, random dichotomies of 
place that designers need to tap in to. I consider a lot of the 

landscape planning solutions that we currently have in Scotland at 
the moment as quick fi xes, , nobody is really trying to understand the 
sense of place, it’s just like sticking a band aid on the surface of the 
land and hoping for the best, hoping it will heal with a cheap easy 
gesture. Really what is special is that landscape is camoufl aged and 
that it’s hidden and that you need to act like a surgeon and be 
investigative and get in there and try and extract the very special 
qualities, conduct an autopsy of revealing.

Another idea that has taken route in my mind is that we have this 
rather dull notion of space and geometry in the landscape that we 
dare not deviate from.  I love the idea of translocation and that’s it’s 
okay sometimes to take very formal, very rigid, very geometric ideas 
and displace them into a landscape that’s a lot softer and ephemeral 
and different. This is something that I quite often try and persuade 
the students to do when they’re thinking about the start of a project. 
That it’s okay to begin to translocate urban, modern ideas into a 
landscape that is considered pastoral or historic. If this is done right, 
and if it’s done with a high level of sensitivity and considered thought 
you can have the most amazing results. 

In this room today, as people who work with the landscape, we need 
to understand and retrace our history of human infrastructure and 
inhabitation and allow the information we glean to suggest a deeper 
story about what the structure of the new Scottish landscape could 
become. We must learn from the past, not be nostalgic and 
sentimental but rather proud and determined. In this room we’ll all 
have a role in deciding what it is that resists in our landscape, what 
stays, and what it is that should just gracefully fade away and be 
allowed to make an elegant exit from the scene. 
I’ll leave you with this image of the landscape and go back to the idea 
that really to understand a sense of place, we should be drawing 
upon cultural diversity. We need to rely upon sharing ideas of history 
and tradition but it also demands that we arrive at innovative 
solutions to contemporary challenges. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Provinces gaining in infl uence 

Interview Friso de Zeeuw, Director New Markets MAB Ontwikkeling

The following is an edited transcript of the verbal presentation delivered 
at the event on 30th March 2007: 

Area development is a complex business. The number of players is 
great and local interests are diverse. According to Friso de Zeeuw, 
public-sector commissioning is therefore altering. The provincial 
authorities are playing an increasingly signifi cant role and private 
parties are acting as catalysts in new plans. Both municipalities and 
project developers still have a lot to learn in the ever changing 
practice of commissioning.

“Area development, for a large part, is a regional affair, but private 
parties should now be involving themselves in a big way. The Green 
Heart provides a good example. There are too few public resources 
to maintain the Green Heart and it continues to be nibbled away at on 
all sides. Collectively, it is not possible to guarantee the quality of 
this region. To this end Bouwfonds MAB Ontwikkeling has developed 
a land exploitation model to consolidate the greenery and the 
Neprom will be building on this model to create a content-related 
area concept. This plan offers a solution for the Green Heart, but so 

far, the response from the municipalities has been muted.
Why the municipalities are shy to respond is understandable. Many of 
the smaller municipalities have a strict local orientation. These are 
the interests of the agricultural sector, but in the main, there is a 
concern that this plan is at odds with municipality plans for smaller, 
owner-occupier homes for starters. Our plan however, has 
consciously been based on more expensive residences. The 
exploitation model assumes a red-green ratio of 1 to 11. That means 
that one hectare of small-scale housing development guarantees the 
retention of 11 hectares of countryside. This is the variant that best 
ensures the retention of greenery. If required, we can implement 
plans for 30% social housing, but in this case the ratio is 1 to 7, which 
is still a worthwhile goal. 

The provinces could play a role in this model and speed up the whole 
process. Our plan has the support of the Ministry of Housing, Spatial 
Planning and the Environment and the Ministry of Agriculture, 
Nature and Food Quality. The provinces can bring the municipalities 
together and collectively they can decide on their input. More and 
more, the provincial authorities are beginning to meddle in planning 
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development and Bouwfonds MAB Ontwikkeling works directly with 
them. For example, we are working together with the municipality 
and the province of South-Holland in De Veurse Horsten in 
Leidschendam-Voorburg, likewise in the Green Heart. Due to small-
scale greenhouse horticulture, there is a lot of fragmentation. In 
economic terms, glasshouses on their own, are non-viable and bad 
for the image of the Green Heart. We are buying up these 
glasshouses at 100 euro per m2. This land can be used, for example, 
for the development of new estates.
The province of North-Holland is baring its teeth in the Bloemendaler 
polder near Weesp. They have presented their own spatial views and 
are challenging municipalities to collaborate in their thinking. If they 
refuse, the municipalities are put under pressure. In the planning 
developments of the Soesterberg air base, the province of Utrecht 
has clashed with the municipality of Zeist. The provinces of Brabant 
and Limburg are actively pursuing a ‘land prevents’ policy, where the 
redevelopment of the pig breeding industry is being funded in part by 
residential development plans.
Provinces may have ideas which are sometimes at variance with 
those of municipalities, but in the past they had no ideas at all, so 
that has to be seen as progress. In comparison with ten years ago, 
the role of the provinces is growing in stature. It’s a new trend and 
inconvenient, since the provinces have a completely different design 
and management culture than the municipalities. These are the 
initial effects of the latest Policy Document on Spatial Planning, the 
Nota Ruimte. In addition, there are more supra-local planning 
developments than before, in which government departments are no 
longer involved as players, so it’s left up to the provinces to do the 
work in fi ts and starts.

Consolidation of public-sector commissioning is urgently required in 
order to make a success of area development. The paradox is that a 
strong public-sector client can provide opportunities to private 
players and corporations. A good public-sector client is likewise 
beyond suspicion. Suspicion always comes about through a lack of 
know-how. It’s all about doing business and sharing risks together. 

A manifestation of such suspicion and lack of knowledge is the 
proliferation of consultants who offer their services to 
municipalities. Municipalities shouldn’t hide behind these 
consultants, who, instead of providing solutions, simply throw up 
obstacles. Municipalities should take on and retain in-house 
expertise. Plans can then be worked out directly in conjunction with 
municipalities. Know-how and resistance is better than naivety. 
In formulating public priorities, municipalities should be a lot more 
critical. They should be working to improve public decision making by 
involving the council members, offering participation, without 
frustrating the process through the perils of the supporters. 
Likewise they must set clear-cut priorities and then transfer 
development of a plan to private players on the marketplace.
As far as the market is concerned, a lot of improvements can still be 
made. Developers must expand the scope of their work, focusing 
much more on interest management, think along with municipalities, 
exchanging visions with environmental organisations, neighbourhood 
groupings and the local business community. In the world of today 
and tomorrow, that’s unavoidable. That used to be a municipal 
responsibility, and perhaps it should also remain one, but in many 
municipalities that’s just not possible anymore. Sometimes the 
chance of success is improved if interest groups deal directly with 
private parties and with each other, without the intervention of the 
municipality. That’s a consequence of wider social changes. 
The across-the-board dominance of the local council has been 
decreasing over the past few decades, as well as their resources. 
As a result private partners are taking on their role to a much 
greater extent. However, this calls for a different kind of competence, 
requiring a great deal of empathy and communicative skills. In doing 
so, private parties will not disregard their commercial objectives. 
Protests and concessions are usually at the expense of profi t, but, 
with the contribution of community-based groups it would seem to be 
possible to create added value.

Ultimately it’s all about organisation of functions and a certain 
amount of fl exibility. A good client should be developing a strong 
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concept. A concept is understood to be strong if it appeals to the 
imagination, but at the same time it must be malleable enough and 
not lose sight of its basic premises, for example, in the wake of 
changes in the market. In this sense, functions are more important 
than exciting new architecture. Functions such as embedding, public 
space, and accessibility fi rst need to be properly organised, and only 

then should architecture be looked at. Pioneering architecture – 
which is more about status – really isn’t important. In fact it usually 
just a cover-up for something that’s been botched.” 

Source: BOOST! Magazine 2006, Architectuur Lokaal

Session 3.2     Future landscapes. Production and Place

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Greenport Nederland, Symbiosis between glass and city?!
Richard Mentink, Director Mentink Advise

The following is an edited transcript of the verbal presentation delivered 
at the event on 30th March 2007: 

“History repeats itself.” This maxim applies to the Dutch glasshouse 
horticulture industry too. In the next 30 minutes I will explain why I 
think that is so. The cycle takes around 100 years to complete, the 
new appearance of the horticultural sector may be different and 
much more technological, but the alliance between glasshouse 
horticulture and the city is back again. And in a more intensive form 
too. I’d even call it a symbiosis between urban development and 
glasshouses. Symbiosis is a biological term that refers to two 
different organisms (plants or animals), that live together to each 
other’s advantage.

The Netherlands has a long tradition in horticulture. This was 
originally focused on food production (vegetables) for the native 
population. The cultivation of ornamental plants emerged early; 
well-known examples include the fl ower bulbs, which prosper on the 
sandy soils behind the dunes along the North Sea coast. Those 
fl ower bulbs also accounted for the fi rst Dutch steps on the world 
market for horticultural products. Cultivation in glasshouses started 
around 100 years ago. The availability of oil (and later gas) for 
heating glasshouses was an important factor. The glasshouses 
sprang up behind the North Sea coast too. 
We now have 10,000 hectares (25,000 acres) of glasshouses, 60% of 
which is devoted to fl owers and 40% to vegetables. We produce much 
more than is needed nationally. As much as 60% of world trade in 
fl owers comes from the Netherlands. That said, the glasshouse 
sector has been held in low esteem for a long time in society, 
certainly among planners. There were many reasons for that, a few 
of which I’ll come back to later. But it’s only in recent years that 
there’s been some recognition for the sector. One expression of this 
is the earmarking of the Greenport Nederland in national spatial 
planning in the form of a government policy document (Nota Ruimte).
That appreciation and recognition could even increase in the decades 
ahead if new technologies for energy (and water) are deployed on a 
big scale. I am referring to technologies that allow so much solar 
heat to be collected in glasshouses that the excess heat can also be 
used to heat neighbouring houses. And thus the glasshouse industry 
can help to solve the problem of carbon dioxide.

The term “heat-producing glasshouse” is relatively new and needs 
further explanation I think. Glasshouses in our country are still 
heated using natural gas (whether or not through a heat installation 
that also generates power for illuminating crops). This heat is 
necessary in order to be able to produce even during the colder 
months of the year and (together with the illumination of crops) to 
meet the needs of supermarkets; for special discount programmes 
they order large amounts of produce that need to be delivered in a 
short space of time. 
In sunny periods of the year, however, there is no shortage of heat 
but, instead, a huge heat excess in the glasshouses. Radiation from 
the sun can raise the temperature in a glasshouse just like a car 
that’s parked in the sun for a while. Gardeners solve this problem 
now by opening roof windows and allowing the heat to escape into 
the atmosphere. Now there is equipment available that can “harvest” 
this heat on a large scale and store it underground for use during the 
colder periods of the year. That results in huge amounts of heat, 
much more than is needed by the glasshouse during the cold period. 
To give an indication of the scale: the heat excess per hectare is so 
large that more than 100 dwellings can be heated (that’s 40 
dwellings per acre)! That means that both the hectare of glasshouse 
and the 100 dwellings are almost free of carbon-dioxide emissions 
and great savings are made in fossil fuels. The price of natural gas 
has risen sharply in recent years and that has prompted many 
companies to start installing this technology. A number of subsidised 
pilot projects have made the system really operational.

The heat excess and carbon-dioxide issue brings me back to the 
start of the story: horticulture fi ts perfectly close to the city! Von 
Thünen couldn’t have anticipated that when he introduced his famous 
model for agrarian history two hundred years ago; circles at 
different distances from the city with decreasing intensity of land 
use.

No sketch of the Dutch glasshouse sector would be complete without 
mentioning the way in which the market place (between producers 
and traders) is organised. Daily auctions play a key role here. Those 
auctions used to be organised locally, mostly on a co-operative 
basis, but a whole series of mergers have resulted in more or less 
one auction for fl owers and one for vegetables. The auction 
organisations offers employment to thousands of people and 
facilitate much more than just the auction clock. What is striking in 
terms of planning is that the main outlets of these auctions take up a 
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lot of space and are located close to Amsterdam (in this case: 
Aalsmeer; also close to Mainport Schiphol) and to Rotterdam (in this 
case: Naaldwijk and Barendrecht; also close to the port of 
Rotterdam).

I will close this sketch of Dutch glasshouse horticulture by relating a 
remarkable incident. Some years ago the American Porter was 
brought to the Netherlands to answer a question: how was it possible 
that such a conglomerate of family businesses was so successful. 
He concluded that two factors were crucial. Firstly, the family 
companies have a great urge to survive: they respond fl exibly to 
every problem, often in terms of “make a virtue out of necessity” 
(the fi rst oil crisis for example). Secondly, he explained for the fi rst 
time just how good the chains around the glasshouse horticulture 
companies were organised; the crucial factors were supply, 
processing, trade, knowledge and services. This cluster approach 
signalled an eye-opener back then and has partly prompted the 
earmarking of Greenports.

Greenport Nederland is the name of the horticulture cluster as seen 
from abroad (Western Europe and the world). From within the 
country it can be broken down into fi ve regional Greenports: 
Aalsmeer (fl owers), Bollenstreek (bulbs), Westland-Oostland 
(fl owers and vegetables), Boskoop (trees) and Venlo (fl owers and 
vegetables). Four of these fi ve regional Greenports are located in the 
west of the country, where the largest cities and towns are also 
located.In terms of employment, the Greenport Nederland can be 
compared to Schiphol Airport (earmarked as a Mainport in the Policy 
Document on Space; it is the fourth or fi fth airport in Europe) and 
with the port of Rotterdam (also a Mainport, and fi rst or second port 
in the world).

This recognition in the national spatial planning and spatial economy 
has resulted in a combining of forces. A Greenport Nederland 
organisation has already been set up, and I act as its offi cial and 
process manager. The chairman of this organisation is Sjaak van der 
Tak, Mayor of the municipality with the most glasshouses in our 
country: Westland. Mr Van der Tak was previously an alderman in 
Rotterdam and saw at close hand the differences between the strictly 
organised port (which is also a spatial-economic cluster) and the 
historically grown mixed palette that makes up the spatial-economic 
glasshouse horticulture sector. 

In one year’s time a programme of 48 agreements and projects have 
been set up and implemented in the form of a network organisation 
(i.e. voluntary collaboration, not top-down). These 48 action points 
are how local government departments and business can reconcile 
their needs, inspire each other, set priorities and especially, join 
forces to lobby the national government and European Commission.

So I see the development over the past fi ve years as a change from 
relative underdog to a valued sector. I use the word underdog to 
indicate that it was a hard, toilsome sector with a poor image; the 
spatial quality and the energy consumption were subjected to a lot of 
criticism. There were lapses with crop-protection substances and 
with illegal workers, and planners thought that the space in the busy 
Randstad Holland could be better used for other purposes. Five 
years ago I used to hear opponents say: why don’t you go to Spain or 
Africa where there’s plenty of heat and space!

This change has been most clearly manifest in the Zuidplas Polder, 
east of Rotterdam. That’s why I want to spend some time looking at 
the approach in this area here. The programme for this area consists 
of: 30,000 dwellings 350 hectares of business parks, and 280 hectares 
of glasshouse horticulture. All this is hemmed in by infrastructure, 
water, greenery and public transport routes. I support the organisation 
that represents the glasshouse horticulture sector (Foundation for 
Glasshouse Horticulture in the Zuidplas Polder) in its input into this 
complex approach. This sector is just one of the 23 parties involved in 
the discussions. 
Originally the sector scarcely got a foot on the ground in this area. 
For a while another area to the south of Rotterdam was offered. The 
sector didn’t take up that offer, primarily because of the Greenport 
philosophy. After all, the Zuidplas Polder connects geographically 
with the regional Greenport Westland / Oostland. At the same time, 
the sector said: if we want to have space to set up here, then we can’t 
stand with our backs to the city next door. Instead, we have to seek 
face-to-face dialogue with that city, search for a win-win situation, 
for symbiosis in fact. We tackled this in two ways: the designs for 
spatial quality, and the energy and water cycles.

In 2005 this search for symbiosis took the form of a limited design 
competition. The Foundation invited three top designers to examine 
how the glasshouse horticulture sector “could look differently and 
better”. This competitive element resulted in a breakthrough. Firstly, 
the presentations contributed in the area of spatial quality, so all 
credit to the designers: Francien Houben (Mecanoo, present here), 
Winy Maas (MVRDV) and Riek Bakker (BVR). Secondly, a big 
advantage was that this design competition was conducted openly. 
The sector I was advising thought this was extremely exciting but 
opted for it nonetheless. Thirdly, the designs also had unexpected 
side effects: for example these designers, who come from an urban 
environment and normally don’t design areas for glasshouse 
horticulture, offered solutions for much more effi cient use of space. 
What was remarkable was that they didn’t achieve that by stacking 
glasshouses on top of other types of buildings but by positioning 
dwellings and other buildings closer to glasshouses in inventive 
ways. Stacking functions on top of one another results, the architects 
believe, in many problems, such as safety, that are diffi cult to solve.

On the basis of the results of the design proposals, the Foundation 
conducted a very serious inquiry among market gardeners. They 
could apply as “serious parties” if they were willing to endorse the 
high ambitions for spatial quality and confi rm that by transferring 
2000 euro (that’s 1348 pounds). The result was that 47 entrepreneurs 
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registered with a spatial demand of 570 hectares. So the Foundation 
now has a problem, because there are just 280 hectares available! 
But what’s more important it that the sector is clearly open to a big 
jump forward in spatial quality!

Over the past year the Foundation has launched the second 
trajectory within the framework of its search for symbiosis between 
glasshouses and urban development: the energy and water cycles. 
Within the glasshouse area itself and also between glasshouses and 
city. A diffi cult subject for which we originally used names like “blood 
circulation” and “metabolism” . It is the domain of the utility 
companies, is largely located under the ground, the subject has no 
clear “owner”, and options like solar heat are still unknown. We got 
responses in two ways.

The world of these cycles is dominated by technologists, each of 
whom controls a small piece of the chain. Conceptual thinkers who 
advocate an integral whole don’t make themselves heard very often. 
In the end we arrived at a pattern of “three times a winner”: a clever 
approach to the water and energy cycles between glass and city is 
good for sustainability, is cheaper for home owners, and forms an 
additional source of income for the market gardener. 

For the section on heat I want to make it clear that this “three times a 
winner” really does occur. But there are also unexpected pers-
pectives for electricity, waste water, water storage, bio gasifi cation 
and so on if glasshouses and urban development move closer to each 
other. A stipulation is that “organising capital” 
is available to depart from the beaten tracks. Key words here are a 
decentralised and step-by-step approach. 

To reinforce this position, our Foundation has applied for pre-
selection in the tendering process for the heating of a new housing 
district containing 2800 dwellings (Triangel Waddinxveen). The 
Foundation was admitted as a tendering party and has already made 
a bid to supply these dwellings with solar heat for thirty years for a 

below-average price. What’s more, our tender easily meets all 
tender requirements in terms of sustainability demands. As part of 
our tender offer the Foundation formed a consortium with two 
glasshouse companies (14 hectares glass) and a water-piping 
company (Volker Wessels). A decision on the contract will be taken in 
March 2007.

By mentioning the tendering for the Triangel district I hope I’ve made 
clear that the perspectives for energy and water are not unrealistic 
but extremely feasible. The Innovation Network for the agrarian 
sector has already devoted a publication to the subject with a telling 
title: “A glasshouse for every neighbourhood”.
This could perhaps lead to a “revolutionary breakthrough” in thinking 
about spatial planning in our country. The way of thinking is currently 
as follows. After the Zuidplas Polder in the Randstad Holland, no new 
locations are available for glasshouses. In effect this means a 
reduction in the area of glass because existing hectares of 
glasshouses are being redeveloped as housing and suchlike. Policy 
also currently focuses on concentrating glasshouses in peripheral 
areas. But there is little perspective for harnessing water and energy 
there. After all, there has to be a buyer in the neighbourhood for 
excess heat. Partly in combination with the increasingly urgent 
problem of carbon dioxide, this could perhaps lead to another way of 
thinking: glasshouse horticulture dispersed much more widely and, 
particularly, closer to new housing districts! 

I have given you a glimpse inside the Dutch glasshouse horticulture 
sector, particularly in relation to urban development. I have 
deliberately emphasised the future because this part of our meeting 
is about New Landscapes, particularly about the transition between 
city and countryside. “Viewed from a helicopter”, we have only just 
started thinking about glasshouses and their interaction with Dutch 
cities. So it’s not a subject that has been fully explored, but it’s one 
well worth investing in further! Certainly in the Netherlands with its 
huge areas of glasshouses but also in Scotland, because even on a 
small scale there are unexpected perspectives for symbiosis!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Low land/ high land
Eelco Hooftman, GrossMax

The following is an edited transcript of the verbal presentation delivered 
at the event on 30th March 2007:

The German artist Joseph Beuys hit the Dutch where it really hurts. 
He proclaimed that the Dutch had fucked it up as result of years of 
over eager reclaiming land from the sea. Holland lost its liquid 
mirror producing that very special atmospheric light as depicted by 
the famous Dutch Masters. Without its mirror Holland is no longer 
able to produce any work of art of visual interest. Holland, once the 
proud guide dog of the blinds, has become blindfolded by its own 
device. 

On close inspection many of the paintings by Vermeer display a 
remarkable detailed cartographic map of The Netherlands 
incorporated in the background of interior rooms. Could this be a 
coded message of the mirror Joseph Beuys referred to in his tirade 
against the Dutch? After all Vermeer utilised mirrors to paint. Or 
could the map, symbol of Dutch patriotism, regarded similar to the 
compulsorily posters at any local travel agent? Either way, this was 

long before the Golden Age of internet with its Google Earth 
syndrome of looking down upon ourselves through the eyes of God. It 
is remarkable of how the Dutch keep on insisting the myth that God 
created the world but the Dutch created its own country. Could it be 
the case God created the sublime Scottish landscape for the very 
reason that there was no snotty interference by its very natives. Why 
the necessity of a National Plan if you can design the entire world as 
a one week sketch design?

A little lesson about football
The Dutch developed the concept of Total Football; beautiful 
attacking play in a fl uid 3/ 4 / 3 formation. The very concept was that 
each player could change position at any moment in time. Compared 
this to the Scotch who play a physical game not unlike a tradition 
rugby scrum. The Scotch play on the counter attack; kicking the ball 
in the box and hope for the best…. A game of hit and miss not unlike a 
frantic Russian Roulette. The two types of football could be 
compared to the two nation’s different planning system. In recent 
years both the Dutch and the Scotch under performed at nternational 
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Football tournaments. The Dutch because the players did too much 
talking and displayed a remarkable disrespect for authority; the 
Scotch because the exact opposite. 

Recently the Dutch Government advertised for a livestock farmer for 
the former island of Marken in the former Zuiderzee (and, according 
to Joseph Beuys, Holland’s former mirror). As every child knows 
from early age; Dutch need Dutch cows to maintain the Dutch 
landscape. The only cows to be spotted on the entire (former) island 
of Marken are Scottish Highlanders! Imagine the meadows of 
Holland colonised by a disarrayed army of Braveheart hooligans! The 
Dutch polders already have been turned into an exotic menagerie of 
South American lama’s, North African ostriches and Shetland 
ponies. No wonder the Dutch have a National Landscape Plan to 
clean its countryside from non natives. Arguably all landscape plans 
are based on dubious national sentiments.  

Most Dutch people have a mental image of Scotland as the land of 
tranquillity; the wondrous world of misty Highland Glens. Irvine 
Welsh’s “Trainspotting” portrayed an altogether different Scotland 
featuring urban slums and heroin addicts. One of the most 
memorable scenes in the fi lm is that of a desperate and short lived 
attempt of our three protagonists to escape the city for a trip to the 
countryside. Suffering an acute overdose of nature a most beautiful 
moment of cultural self refl ection erupts: 

“It is shite being Scottish. We’re the lowest of the low. The scum of 
the fucking earth. The most wretched, miserable, servile, pathetic 
trash that was ever shat into civilisation. Some people hate the 
English. I don’t. They’re just wankers. We on the other hand are 
colonised by wankers. We canna even fi nd a decent culture to be 
colonised by. We’re ruled by effete arseholes. It’s a shite state of 
affairs to be in, Tommy, and all the fresh air in the world won’t make 
any fucking difference”.

Mud is not only the name of a British pop band with the legendary 
song ‘Tigerfeet’ but also the very bedrock of the Dutch. Holland is a 
delta landscape; a fl uid, meandering overfl ow of Germany and 
beyond. Whilst Scotland is terra fi rma; Holland is a layer cake of 
sediments. In Scotland you build with stone and in Holland you build 
with brick. In Scotland one spilt second of eruption is followed by 
millions of years of erosion in slow motion. Holland fl ows and fl oods 

as daily routine. In Holland we live for the moment; in Scotland for 
eternity. Strangely as consequence in Holland we need long term 
plans whilst Scotland survives on short term notice.  

Arriving from Schiphol International Airport to any of Scotland’s 
Airports is an exotic experience; straight from centre to periphery - 
like balancing on the abyss of the very edge of Europe. This effect is 
extrapolated by a new series of advertisement orchestrated by the 
Scottish Executive with the Slogan “Scotland best small country”. 
Small is beautiful, fat is ugly. Is it better to be at the bottom of the 
premier liege or at the top of the second division? Imagine how the 
Dutch will counter attack with a trendy advertisement campaign: 
“Holland: dense but clever”  

Creation of land is the essence of Dutch Landscape Architecture. 
Whilst in the Anglo Saxon world landscape is fi rst and foremost a 
visual representation and a mental construct wrapped is a wet 
blanket of subjectivity, for the Dutch the landscape is about the 
physical and rational manipulation of an objectifi ed reality. The Dutch 
landscape is an effi cient live-work unit while the British landscape 
represents the ultimate escape capsule. No doubt this explains why 
British landscape architects can design gardens but cannot design 
landscapes while exactly the opposite holds true for their Dutch 
colleagues.

Landscape architecture should once again become a source of 
AESTHETIC EXPERIMENTATION. We fi nd inspiration in seventeenth 
and eighteenth century when Great Britain was the TESTING 
GROUND for many experiments in landscape architecture. 
Landscape was the topic of intense aesthetic discourse and 
philosophical enquiry. The essence of British landscape architecture 
was to reshape nature according to fashion and taste; THE CULT OF 
THE CULTIVAR, THE ART OF THE ARTEFACT….! Landscape was the 
domain of dandies, hermits and poets. The twentieth century 
produced landscapes of little or no interest. The specifi c became 
general, the norm became the rule, landscape turned into 
environment. A DELICATE green tissue turned into a MONSTROUS 
green blanket….. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rob van Brouwershaven, Directeur Regionale Zaken, Ministerie van Landbouw, Nederland 

Lezingen

Introductie bij PANORAMA NL<>SC

Als voorzitter van de Nederlandse delegatie verheugt het mij bijzonder om hier te zijn. We spreken en 

leren over architectuur, over landschap in Schotland en in Nederland.  

In de PANORAMA reader lezen we over overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en 

Schotland. Ook jij hebt hierover een paar woorden gezegd en ik bedacht vorige week, laat ik eens aan 

mijn dochters vragen wat nu typisch Schots is. Een van mijn dochters zei: “In Schotland zijn er meer 

kale mannen in kilts”. De andere zei: “Ik denk dat er meer gras is”, en de laatste, want ik heb drie 

dochters, zei: “Ik denk dat de Schotten meer van hun land houden dan wij”. 

Mijn vrouw heb ik niks gevraagd. Vorig jaar heb ik haar diverse keren gevraagd om mee te gaan 

wandelen over een langeafstandspad in Schotland, maar tevergeefs, en ik ben bang dat haar weigering 

niets te maken heeft met de architectuur, maar alles met het klimaat. Als we spreken over de 

Nederlandse Agenda: in het verleden vroeg ik me soms af waarom de oude Nederlandse schilders zo 

enthousiast konden worden over ons landschap en ik vroeg me af waarom onze politici er niet een 

beetje enthousiaster over waren. Maar er zit verandering aan te komen. Misschien weet u dat we een 

nieuwe regering hebben en een van de pijlers van het beleid van de nieuwe regering heet “Mooi 

Nederland”, met speerpunten tegen ‘verrommeling’. Andere speerpunten zijn de klimaatsverandering, 

een groene impuls en een vitaal platteland. Het wordt dus een nieuw beleid van de nieuwe regering en 

ik denk dat we uitwisselingen zoals deze nodig hebben om er wat van te maken. 

Maar er is meer. Vorig jaar publiceerde ons ministerie een Landschapskwaliteitagenda en uitgangspunt 

van deze agenda is dat de kwaliteit van het landschap uitdrukkelijk moet worden meegenomen in 

ruimtelijke overwegingen. Meer mensen moeten het landschap gaan beschouwen als iets om rekening 

mee te houden. 

Nog een feit: zowel Schotland als Nederland hebben het Europees Landschapsverdrag ondertekend 

dat ook uitwisselingen zoals deze bevordert. In Nederland hebben particuliere organisaties onlangs 

een Landschapsmanifest gepresenteerd en in Schotland werd het Scottish Landscape Forum 

opgericht. Allemaal tekenen dus van hoe het landschap op de agenda staat.

Dan nog een laatste woord over onze delegatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Onze delegatie bestaat uit deelnemers afkomstig van de nationale overheid, van de 

regionale en lokale overheid en er zijn ook wat mensen van particuliere organisaties en van research. 

Uiteraard zijn er ontwerpers onder ons omdat die naar mijn mening het verschil maken en er zijn wat 

particuliere bedrijven die met de Nederlandse delegatie zijn meegekomen. Ik vermeld dit omdat u in 

het programma zult zien dat de sprekers hoofdzakelijk opdrachtgevers zijn, maar ik denk dat het 

belangrijk is dat ook de ontwerpers hier vandaag aanwezig zijn en daarom is de dag zo opgezet dat er 

na elke twee presentaties ruimte is voor discussie en vragen en antwoorden, dus we zullen er allebei 

op letten dat iedereen aan het woord komt.
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Sessie 1 Landschappelijke opgaven op nationaal niveau  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PANORAMA Landschap Denk Tank

John Thompson, Directeur Strategy & Operations, Scottish National Heritage

Het volgende is een bewerking van de mondelinge presentatie gegeven 
tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007:

Wat ik vanmorgen hoop te doen is op de eerste plaats iets te 
vertellen over de Schotse landschappen aan de bezoekers uit 
Nederland die niet bekend zijn met Schotland. Dat leek me wat 
nuttige achtergrondinformatie voordat we overgaan tot het 
bespreken van de huidige druk voor verandering in deze land-
schappen. Sommige daarvan lijken sterk op die aan de andere kant 
van de Noordzee, maar andere zijn toch behoorlijk anders. Tenslotte 
wilde ik het dan nog even hebben over de beleidsrespons op dit soort 
druk en op de groeiende interesse voor het landschap bij het publiek, 
die nu in Schotland net zo duidelijk is als in Nederland, zoals Rob ons 
heeft verteld. In bepaalde opzichten is de aandacht voor 
overheidsbeleid op dit gebied een tamelijk recente ontwikkeling. 

Om te beginnen iets over de aard van het Schotse landschap. 
Schotland is een behoorlijk klein land - ik heb gisterenavond wat 
huiswerk gedaan en uitgezocht dat Schotland iets minder dan 
tweemaal zo groot is als Nederland, dus ik denk dat het volgens 
Nederlandse normen niet zo heel klein is, maar volgens bredere 
internationale normen is het een klein land. Toch is het voor een 
klein land opmerkelijk divers. En een groot deel daarvan wordt 
veroorzaakt door de geologische situatie, die op zich weer sterk 
gevarieerd is, alsmede door het klimaat dat net zo gevarieerd is als 
onvoorspelbaar, zoals u vanmorgen nog hebt kunnen zien. De 
variatie in klimaat tussen het westen van Schotland en het oosten is 
werkelijk heel opvallend. Ze zeggen dat voor elke mijl die je reist 
tussen Edinburgh en Glasgow de neerslag met een inch per jaar 
toeneemt. Ik heb dat niet omgezet naar het metrieke stelsel, maar u 
begrijpt wel wat ik bedoel. 

Ik denk dat mensen Schotland sterk associëren met bergen, geen 
grote bergen volgens internationale normen, maar opnieuw een 
opmerkelijke diversiteit van verschillende bergvormen, van de 
noordwestelijke Highlands tot de bergen verder naar het oosten, 
die veel ronder van aard zijn. Hetzelfde geldt voor de bergen van 
zuidelijk Schotland. Een zeer gevarieerd bestand dus. Op een 
bepaalde manier gaat dit bijna ten koste van de vele andere 
landschappen in Schotland, die misschien verwaarloosd worden 
vanwege deze aandacht voor het hoge en woeste berggebied. 

Een ander typisch Schots landschap is de combinatie van bergen en 
water. Meer zuidwaarts ontstaat een meer pastoraal landschap met 
een paar nederzettingen in de vorm van dorpjes, of zelfs stadjes. 
Hier zien we weer water en heuvels. 
Deze kaart toont hoe die diversiteit in de afgelopen tien jaar werd 
vastgelegd, niet in het minst dankzij de inspanningen van een van 
onze latere sprekers, Rebecca Hughes. Het is een kaart van 
Schotland in termen van bepaalde typen landschappen en zoals u 
ziet is het een behoorlijk gevarieerd geheel. Als u dan nog bedenkt 
dat er zelfs binnen enkele van die landschapstypen weer heel wat 
variatie is, dan begrijpt u wat ik zojuist bedoelde met hoe gevarieerd 
het land eigenlijk is.

Een van de bijzondere kenmerken die naar ik vind de moeite waard is 
om te bespreken, is de geweldige lengte van de kustlijn. Er wordt 
veel gestreden over hoe lang de kust nu werkelijk is, maar ze is in elk 
geval zeer lang, niet in het minst vanwege de veelheid aan eilanden 
en de sterk ingesneden kustlijn in het westen. Het noorden van 
Schotland heeft verspreide gemeenschappen in dat landschap, maar 
elders langs de kust is er een geheel andere relatie tussen het land 
en de zee.

Als we naar de meer verstedelijkte gebieden gaan, komen we bij de 
Clyde en de Firth of Forth aan de oostkust, waar de ontwikkeling is 
geconcentreerd rond die twee grote riviermonden. En hier zijn nog 
wat meer eilandlandschappen. Maar ondanks de behoorlijk lage 
bevolkingsdichtheid bestaat er praktisch geen landschap in 
Schotland dat niet op een of andere manier door de mens is gemaakt, 
dat niet met andere woorden een cultuurlandschap is. Veel ervan 
toont zeer duidelijke tekenen van vroegere menselijke aanwezigheid, 
soms tot ver teruggaand in de tijd, zoals enkele van deze ‘standing 
stones’ en veldpatronen. Zelfs waar geen overduidelijke sporen van 
menselijke historie aanwezig zijn, is de realiteit dat menselijke 
activiteiten een enorme invloed hebben gehad op het landschap. Het 
is op geen enkele manier een onbedorven wildernis. 

Dit bewijs van eerdere menselijke aanwezigheid is in sommige 
opzichten een van de belemmeringen geweest in de publieke opinie 
om grotere zorg te tonen voor het Schotse landschap. Er was het 
gevoel dat deze door de mens geschapen landschappen, 
landschappen zijn uit vervlogen tijden, waaruit in het verleden 
mensen tegen hun wil zijn verdreven. Daardoor is er een gevoel dat 
wat we vandaag zien niet iets is dat moet worden gekoesterd zoals 
het is, maar dat een bron van treurnis is wat iets zegt over vroegere 
wandaden.

Gisterenavond heb ik wat statistische berekeningen gemaakt en 
daaruit blijkt dat de algehele bevolkingsdichtheid in Schotland zo 
ongeveer een zesde moet zijn van die in Nederland. Ongeveer een 
derde, of zelfs minder dan een derde, van de hoeveelheid mensen 
van Nederland woont op iets meer dan tweemaal de oppervlakte. 
Maar als je rekening houdt met de verdeling van die bevolking dan zie 
je dat er hele grote gebieden zijn die zeer, zeer schaars bewoond zijn. 
Op andere plaatsen zijn sterke concentraties van bewoning, die 
waarschijnlijk niet veel verschillen van die in Nederland. In sommige 
zeer lege gebieden in het verre noorden is er een dun lint van 
bewoning langs de kust, waar de mensen tot op zekere hoogte ook 
naar toe zijn gedreven door de ontruimingen van het binnenland. Die 
nederzettingen aan de kust worden soms behoorlijk dicht bevolkt. 
Intussen, ben je zelfs in de dichter bevolkte delen van het land nooit 
erg ver uit de buurt van het open platteland en zelden erg ver uit de 
buurt van landschap dat zeer duidelijk tot de heuvels en hooglanden 
behoort.

Schotland heeft een geschiedenis van zeer aanzienlijke ontbossing. 
Als gevolg daarvan was het aan het begin van de 20e eeuw een van 
minst beboste landen van Europa. Dit werd gedeeltelijk veroorzaakt 



77

door natuurlijke klimaatvariaties, maar in de loop der jaren ook door 
zeer aanzienlijke menselijke activiteiten van de ene aard of de 
andere, in de vorm van het rechtstreeks vellen van bosgebieden of 
door de introductie van schapen en andere grazende dieren, 
waardoor de jonge bomen verdwenen en het landschap aanzienlijk 
opener werd. Ook dit is in de publieke opinie weer bij zeer veel 
mensen het beeld van Schotland en in veel opzichten wat ze mooi 
vinden aan Schotland als ze er gaan wandelen of klimmen of wat dan 
ook: dat gevoel van openheid en ruimte. 

Maar het is geen natuurlijk landschap. Wat we in de afgelopen eeuw 
hebben gezien, is een zeer aanzienlijke herbebossing in het hele 
land, niet overal even sympathiek. Je zou zelfs kunnen zeggen 
meestal niet erg sympathiek. Het werd in veel gevallen ook 
geassocieerd met een paar behoorlijk slechte gewoonten in termen 
van grondvoorbereiding wat bijvoorbeeld een domino-effect had in 
termen van verzilting van rivieren. In het laatste deel van de 20e 
eeuw was er dus zowel sprake van een erfenis van ontbossing als 
van slechte bebossing.

Ik heb het eerder gehad over de kust – de lengte en variëteit ervan, 
maar er is ook een enorme overvloed aan zoet water in Schotland, in 
het bijzonder in de noordelijke helft van het land in termen van 
stilstaand water - lochs – maar in het hele land in de vorm van 
rivieren. Ook deze rivieren worden geassocieerd met traditionele 
sportactiviteiten – in het bijzonder met vissen.

Dat is dus in het algemeen het beeld van Schotland. Het laatste wat 
ik eigenlijk nog wil zeggen, is dat een van de eigenschappen die het 
Schotse landschap heeft, is het constant veranderende klimaat en de 
constant veranderende lichtomstandigheden die daarvan het gevolg 
zijn. En ik denk dat dit opnieuw iets is dat we gemeen hebben. Ik ben 
me er in elk geval goed van bewust dat de Nederlandse schilders 
sterk geïnspireerd waren door dat veranderende licht en dat ze het 
op hun doeken probeerden vast te leggen, en in Schotland is dat 
eigenlijk precies hetzelfde. 

Met betrekking tot hedendaagse krachten die het landschap 
veranderen, zijn er aardig wat die we gemeenschappelijk hebben met 
Nederland. Er is in Schotland op dit moment veel aandacht voor de 
verbetering van transportverbindingen. Mensen kijken naar de kaart 
van Europa en dan zeggen ze “daar ligt Schotland, helemaal aan de 
buitenste rand van noordwest Europa, duidelijk een van de eerste 
dingen die we moeten doen is om het beter te verbinden met de rest 
van Europa en ook met de rest van de wereld.” Dus is er in de 
afgelopen jaren op allerlei manieren zeer nadrukkelijk aandacht 
geweest voor verbetering van de transportinfrastructuur. 

Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van luchthavens waardoor 
directe verbindingen met Europa ontstaan, dat wil zeggen met het 
vasteland van Europa, anders dan met de rest van het Verenigd 
Koninkrijk. Dit betreft ook de verbinding van kleine eilanden voor de 
kust met het vasteland, duidelijk ingegeven door sociale redenen in 
termen van gemakkelijke toegang tot faciliteiten zoals ziekenhuizen 
en ook scholen. Om een schoolopleiding te volgen moesten 
traditioneel veel kinderen van de eilanden naar het vasteland reizen 
en daar de hele week of zelfs maanden achtereen ver van huis 
doorbrengen. Er is duidelijk het idee dat verbetering van de 
luchtverbindingen die situatie aanzienlijk kan veranderen en ook 
toeristen kan trekken die deze gebieden tot nu toe te afgelegen 
vonden. Het Schotse parlement heeft de nodige inspanningen 
verricht om de spoorverbindingen te verbeteren als een alternatief 

voor de verdere ontwikkeling van weg- en luchttransport, maar deze 
periferiekwestie druist nogal in tegen het idee van een speerpunt van 
het beleid als geheel. Dan was er nog een belangrijk programma 
voor de ontwikkeling van waterkrachtelektriciteit in de jaren vijftig 
en zestig. Hiervoor moesten veel nieuwe dammen, uitgebreide 
tunnels en elektriciteitscentrales worden gebouwd. Toentertijd 
stuitte dit hier en daar op weerstand, maar die was relatief beperkt 
en betrof meestal bepaalde gebieden. Tegen het einde van het 
programma waren enkele van de plannen voorzien in uiterst bekende 
en gevoelige locaties en wekten aanzienlijk verzet op. Als je naar de 
situatie van nu kijkt en je vraagt jezelf af of sommige van deze 
plannen zouden zijn gerealiseerd, zelfs tegen de achtergrond van de 
klimaatverandering, dan weet ik niet zeker of ze allemaal gebouwd 
zouden zijn, gewoon vanwege de enorme impact die ze hadden. 

De meest prominente en dientengevolge meest controversiële 
ontwikkeling op het gebied van duurzame energie de afgelopen tijd 
was de windenergie. Op dit moment worden de organisatie waarvoor 
ik werk en andere die er mee te maken hebben volledig overspoeld 
met voorstellen voor windmolenparken, praktisch over het hele land. 
En ook met voorstellen voor verbeterde transmissieverbindingen 
naar diverse delen van het land waar ruimte is voor de ontwikkeling 
van windenergie en andere duurzame ontwikkeling, maar waar op dit 
moment niet de transmissiecapaciteit is om de opgewekte 
elektriciteit af te nemen.

Terugkerend naar het thema zee zien we nu al een fl ink aantal jaren 
een groeiende reeks ontwikkelingsactiviteiten in het zeemilieu. Eerst 
was er de olie uit de Noordzee, waarvan de productie nu afneemt, 
maar die lange tijd een zeer karakteristieke industrie was in het 
bijzonder aan de Noordzeekust van Schotland, waar booreilanden 
een bekend gezicht waren. Als ze in gebruik zijn, staan ze meestal op 
een fl inke afstand van de kust en zijn ze niet zichtbaar, maar voor 
onderhoud werden ze naar de kant gehaald en op diverse punten 
langs de kust waren ook werven voor deze platforms.

Rond dezelfde tijd begonnen, maar tot de dag van vandaag sterk 
aanwezig, is de acquacultuur - viskwekerijen in de beschutte lochs 
aan de westkust. Deze industrie heeft zeker een heleboel banen naar 
enkele zeer afgelegen gemeenschappen gebracht, maar heeft 
tegelijk een zeer belangrijke visuele invloed gehad op gemeen-
schappen die als andere belangrijkste bron van inkomsten vaak het 
toerisme hebben. Dus er was duidelijk de vraag wat voor soort effect 
deze activiteiten in deze relatief ongerepte en anderszins natuurlijk 
lijkende omgevingen zouden hebben op de manier waarop toeristen 
het landschap ervaren.

Zoals elders hebben we een explosie gezien in de telecommunicatie-
infrastructuur en een intensivering van de landbouwpraktijk. Ook 
hebben veranderingen in het traditionele economische gebruik van 
land mensen ertoe genoopt om na te denken over manieren waarop 
ze hun ondernemingen konden diversifi ëren. Tegelijkertijd was er 
een groeiende vraag naar zowel tweede huizen als woningen voor 
forenzen op het toegankelijke platteland. Zo zijn er veel boerderijen 
omgebouwd tot woningen. 

Er hebben belangrijke uitbreidingen plaatsgevonden van de steden 
en in het bijzonder van de voorsteden. Dit viel samen met een stan-
daardisatie in huizenontwerp die vaak ten koste is gegaan van de 
karakteristieke aard van de architectuur van gemeenschappen in het 
hele land, of het nu gaat om kleine plattelandsgemeenten of grotere 
steden. In essentie hebben we het over de import van een relatief 
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klein aantal standaardontwerpen. En dat blijkt zelfs nog duidelijker 
als we kijken naar dingen zoals winkels en de standaard groots-
chalige supermarktketens.

Er is ook een positieve kant. Er zijn serieuze pogingen gedaan om 
enkele van de ernstig aangetaste landschappen te verbeteren, in het 
bijzonder die welke hebben geleden onder vroegere industriële 
activiteiten. Dat was een belangrijke speerpunt in het overheids-
beleid, in het bijzonder in de jaren zestig en zeventig, die resulteerde 
in het herstel van een gedeelte van dat zwaar aangetaste land. En 
meer recentelijk is er aanzienlijke moeite gedaan om de kwaliteit van 
de omgeving van stedelijke nederzettingen te verbeteren, zelfs als er 
geen sprake was van zo’n industriële erfenis.

De laatste druk voor verandering die ik wil noemen is de klimaat-
verandering - de opwarming van de aarde. Potentieel kan dit 
fenomeen enorm verschillende en directe invloeden hebben. Het lijkt 
erop dat Schotland het beetje ski-industrie dat het heeft ook nog 
kwijt gaat raken. Het was altijd al behoorlijk onbestendig en 
onbetrouwbaar, maar zorgde toch voor een tamelijk belangrijke 
hoeveelheid ontwikkelingen en in elk geval voor veel economische 
ambities in enkele van de betrokken gemeenschappen. Op dezelfde 
manier lopen enkele van onze zeer laag gelegen kustlijnen, 
bijvoorbeeld in de Outer Isles, daadwerkelijk gevaar om in de loop 
der tijd onder water te raken. Net als u hebben we te maken met 
vragen over veranderingen in het soort gewassen dat kan worden 
verbouwd en of er invasies zullen plaatsvinden van schadelijke 
dieren waaraan we niet gewend zijn en de mogelijke gevolgen die dat 
kan hebben. Daarnaast is er natuurlijk de vraag hoe we op deze 
uitdaging moeten reageren, niet alleen in termen van de duurzame 
ontwikkeling waar ik het eerder over had, maar van andere maat-
regelen om het risico van overstromingen tegen te gaan en het 
menselijk woongebied feitelijk te kunnen beschermen.

Ik wil afsluiten met een beschrijving van het beleid waarmee op dit 
alles wordt gereageerd. Zoals al is aangegeven, is er al een be hoor-
lijk lange geschiedenis die zeker teruggaat tot het begin van de 
vorige eeuw en soms zelfs nog eerder, vaak begonnen als vrij-
willigers werk in de particuliere sector. Zo zagen we de oprichting 
van organisaties als de Association for the Protection of Rural Scot-
land en de National Trust for Scotland, waarbij laatstgenoemde 
daadwerkelijk grote stukken land kocht, soms in het bijzonder oude 
monumenten en historische gebouwen, maar ook aanzienlijke ge-
bieden met bijzonder waardevol open platteland, met een bijzondere 
waarde voor recreatiedoeleinden. En veel van de eigendommen die 
werden gekocht waren gebouwen die overal in het land in eigen ont-
worpen landschappen stonden van een hele reeks verschillende typen.
In de publieke sector gaat dit soort acties terug tot ten minste het 
midden van de 20e eeuw. Ontwikkeling werd altijd beschouwd als de 
grootste bedreiging en dus vonden de eerste acties vooral plaats in 
de context van ruimtelijke ordening - de diverse wetten op dit gebied 
en de plannen die eruit voortkwamen. Ook zijn er de belangrijke 
initiatieven voor nieuwe steden, opnieuw in de centrale zone, 
ontworpen om betere leefomstandigheden te scheppen voor mensen 
uit de grote steden met een slechtte huisvesting. Initiatieven voor 
groene ruimte heb ik al genoemd, het herstel van industriële 
landschappen en het werk van de Countryside Commission for 
Scotland, een van de voorlopers van het instituut waarvoor ik werk, 
die begon te kijken naar manieren om enkele van de meest 
waardevolle gebieden van het land te beschermen tegen dit soort 
druk, met bijzondere aandacht voor de hoge en wilde gebieden. Als 
er al kritiek was op dat werk, dan was het omdat het niet genoeg 

nadruk legde op en niet genoeg waarde hechtte aan enkele van de 
lager gelegen landschappen van het land. In de late jaren zeventig 
leidde dit uiteindelijk tot dit systeem van beschermde landschappen, 
in totaal 40 door het hele land.

Dus dat was ruwweg de situatie ten tijde van de oprichting of zo u wilt 
de herleving van het Schotse parlement in 1999. Sindsdien heeft op 
het brede milieufront een enorme uitbarsting van activiteiten 
plaatsgevonden in termen van wetgeving en actie. Op het gebied van 
het natuurlijke milieu is sprake van een hele reeks initiatieven. Er 
zijn twee Nationale Parken opgericht, de eerste in Schotland, die 
sterk waren gericht op het culturele en het natuurlijke erfgoed, maar 
waarbij werd gestreefd naar verbinding met sociale en economische 
ontwikkelingen. Er heeft een belangrijke hervorming 
plaatsgevonden met betrekking tot de wettelijke toegankelijkheid, 
zodat met uitzondering van de Scandinavische landen Schotland 
waarschijnlijk het meest open systeem van toegankelijkheid heeft 
van heel Europa en in elk geval van West-Europa. Ik denk dat dit in de 
loop der tijd de beleving van enkele van deze gebieden, die in het 
verleden als een soort privé-koninkrijkjes werden beschouwd, kan 
transformeren tot iets dat zeer duidelijk publiek eigendom is.

Er is een hele reeks op de toekomst gerichte strategieën en 
documenten opgesteld, zowel voor het belangrijkste landgebruik als 
voor de maatschappij als geheel in termen van duurzame 
ontwikkeling.

Ik heb duurzame energie genoemd als een van de belangrijkste 
problemen voor de Schotse landschappen en dat heeft in de 
afgelopen paar jaar zeker een heleboel aandacht gekregen, waarbij 
pogingen (en ik zou willen zeggen tamelijk onvolledige pogingen) zijn 
ondernomen om die ontwikkeling in overeenstemming te brengen 
met andere milieukwesties. En er zijn grote inspanningen verricht 
om de ontwerpstandaarden over het hele land te verbeteren, niet in 
het minst door de oprichting van Architecture+Design Scotland.

Specifi ek op landschapsgebied heeft de Scottish Natural Heritage, in 
het bijzonder in de afgelopen vijf jaar, geprobeerd om 
landschapsproblemen sterker onder de aandacht te brengen, om 
zowel meer publieke als politieke belangstelling voor ze te wekken. 
Met dat doel hebben we ongeveer drie en een half jaar geleden een 
discussienota gepubliceerd over de toekomst van de Schotse 
landschappen, alsmede enkele richtlijnen over 
landschapsbescherming door lokale overheden. Als gevolg van al 
deze activiteiten is een nieuwe wettelijke basis gecreëerd voor onze 
nationale beschermde landschappen en in bepaalde gevallen is 
actief gewerkt aan de opstelling van beheersstrategieën en 
actieprogramma’s om de zorg voor die landschappen te verbeteren. 
In november 2006 heeft de regering het Europees 
Landschapsverdrag ondertekend, zij het na een tamelijk langdurige 
vertraging.

In 2006 vond ook de oprichting plaats van het Scottish Landscape 
Forum, dat een groot aantal belangen - publiek, vrijwillig en privé - 
heeft samengebracht om de kwesties te bespreken die door het 
Europees Landschapsverdrag zijn aangekaart, namelijk over hoe we 
op een proactievere manier zorg kunnen dragen voor de Schotse 
landschappen. Dit Forum heeft net vorige week een rapport 
aangeboden aan de ministers, met een reeks voorstellen voor acties 
die betrekking hebben op de volledige reeks principes van het 
Landschapsverdrag. Het rapport vestigde de aandacht op de 
noodzaak voor de regering om op dit punt het voortouw te nemen en 



79

het gaf de regering ook de verzekering dat als zij het voortouw nam, 
er een heleboel mensen klaarstonden om de helpende hand toe te 
steken en deze actie te ondersteunen. 

We wachten nu af wat de reactie zal zijn; meer precies gezegd, we 
wachten af welke regering na de verkiezing zal reageren.(1) Mijn 
algemene gevoel is echter dat in Schotland, zoals u voor Nederland 
hebt beschreven, de tijd inmiddels rijp is voor een Agenda. Er is 
sprake van echte interesse onder het publiek en er vindt ook een 
echte verbinding plaats tussen landschap en zorg voor het landschap 
en voor enkele van deze bredere milieu-uitdagingen waarmee we te 

maken hebben bij onze reactie op de klimaatverandering. Hetzelfde 
geldt voor de ecologische agenda die zich heeft ontwikkeld, met de 
zogeheten ecosysteem-gebaseerde of ecosysteembenadering. Er is 
potentieel voor echte synergie en integratie tussen deze dingen en 
dus ben ik behoorlijk optimistisch over de huidige stand van zaken in 
Schotland.

(1) The National Party heeft de verkiezingen gewonnen. Wat de gevolgen 

zullen zijn voor de voortzetting van het Labour beleid ten aanzien Architectuur 

& Landschap is momenteel onzeker.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Landschap tussen productie en consumptie 
Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het Landschap en directeur van H+N+S Landschapsarchitecten.

Het volgende is een bewerking van de mondelinge presentatie gegeven 
tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007: 

Iedere periode uit de geschiedenis van het landschap wordt geken-
merkt door een of enkele dominante processen of opdracht gevers. 
De vorige eeuw is gedomineerd door de ingrijpende verbouwing. 
Ons agrarische cultuurlandschap in een halve eeuw is verbouwd tot 
een bijzonder effi ciënte productiemachine. Vrije tijd, recreatie en 
toerisme zullen in de volgende decennia hun stempel drukken. Er is 
sprake van een geleidelijke maar onstuitbare omslag van productie- 
naar consumptielandschap. Tegelijk wordt in het kader van het ILG 
veel gedecentraliseerd. Wat kan de rol van gemeenten zijn bij deze 
landschappelijke transformatie?

Het Nederlandse cultuurlandschap is altijd in hoge mate gevormd 
door twee, soms samenwerkende en soms tegen elkaar inwerkende, 
krachten: de ontwikkeling van de landbouw en de stedelijke 
ontwikkeling. Deze laatste uit zich op twee manieren. Allereerst 
ruimtelijk, waarbij grond werd afgesnoept van de landbouw. Vanaf 
het midden van de 19de eeuw hebben we het stedelijke oppervlak 
zien vertweehondervoudigen (!). De tweede manier is meer sluipend 
en zou je de sociaal culturele verstedelijking kunnen noemen. Ons 
stedenlandschap is eigenlijk al vanaf de 17de eeuw een in sociaal-
cultureel opzicht verstedelijkt platteland. Ruraliteit met een hoofd-
letter R, zoals in Frankrijk waar zich ver van een gecentraliseerd 
machtscentrum een kalm landelijk leven afspeelt, bestaat in 
Nederland al heel lang niet meer. 

Ook het natuurbeeld in Nederland is vervormd door de lange 
ontginningsgeschiedenis. Nederlanders hebben het beeld met de 
paplepel ingegoten gekregen dat de natuur zo ongeveer het 
bijproduct is van onze landbouw. Onze vette weiden trekken erg veel 
weidevogels, bijvoorbeeld de grutto, waarvan ongeveer de helft van 
de wereldpopulatie in Nederland broedt. 
Zelfs toen de landbouw door modernisering virulent en intensief 
werd en de natuurwaarden werkelijk achteruit holden, bleven veel 
mensen nog denken dat ze, als ze een stap buiten de bebouwde kom 
zetten, in een natuurgebied terecht zijn gekomen. Ze verwarren ons 
100% door de mens gemaakte agrarische cultuurlandschap met de 
natuur. 

Een nieuw hoofdstuk in de relatie tussen stad en land wordt op dit 
moment geschreven. De halve eeuw onafgebroken stijgende 
welvaart heeft niet alleen meer vrije tijd gebracht, maar ook het 
wereldbeeld geësthetiseerd. Het Otium (het genieten) lijkt het te 

hebben gewonnen van het Negotium (het werken in het zweet uws 
aanschijns). De stedeling wil nu het landschap beleven als een, liefst 
onbewegelijk, arcadisch achterdoek en is blind geworden voor het 
productieve aspect van het landschap. Voor de boeren is het 
landschap vaak in de eerste plaats toch nog een agrarisch 
bedrijventerrein dat niet voor de kijkcijfers is gemaakt.
Waar tot in de jaren tachtig er sprake was van een vrij overzichtelijk 
onderscheid tussen het stedelijke en het rurale domein zijn door de 
mogelijkheden voor vrije vestiging die zijn verruimd en de 
toegenomen mobiliteit stad en land verder door elkaar gemengd. 

De sterke interactie tussen stad en land gedurende de laatste 
decennia vertaalt zich nu ook in de grondprijzen. Vooral in het 
verstedelijkte deel van ons land, grofweg alles onder de denk-
beeldige lijn Alkmaar-Amsterdam-Arnhem-Aken met uitzondering 
van Zeeland, worden agrarische grondprijzen betaald die de 
traditionele melkveehouderij en akkerbouw niet meer kunnen 
opbrengen. Ze hebben domweg niet meer het terugverdienende 
vermogen. 
Dit gegeven, en de treurige statistiek dat er zo’n zeven agrarische 
bedrijven per week stoppen in ons land, hebben aan het plano-
logische sprookje bijgedragen dat er grote hoeveelheden grond uit 
cultuur zouden worden genomen. En dat de Nederlandse landbouw 
zo zoetjes aan wel zou kunnen worden afgeschreven.
Er zijn tenminste drie redenen om deze voortijdige overlijdens-
verklaring te weerspreken en volop aandacht te geven aan het 
buitengebied. Ik behandel ze hier omdat de verschillende gemeenten 
in ons land in het buitengebied met alle drie deze ontwikkelingen 
zullen worden geconfronteerd. In de bestemmingsplannen 
buitengebied en onder het regime van de nieuwe WRO in de 
verplichte Structuurvisie voor het gemeentelijke grondgebied zal er 
een planningskader kunnen worden geboden, of zullen er andere 
middelen kunnen worden bedacht om deze ontwikkelingen te 
geleiden.

In de eerste plaats zijn er productiesectoren in de landbouw waar het 
goed gaat en waar expansie in zit. Zo goed dat je kunt zeggen dat niet 
alleen de stad aast op de grond, maar ook de Hollandse Silicon 
Valley. Hier wordt op 15% van het areaal, 94% van de exportwaarde 
gerealiseerd. Hier zit een sterk innovatief deel van de Nederlandse 
economie. Als je de sterkte van een economie zou afl eiden uit het 
percentage van de wereldexportmarkt van sectoren dan ziet de top 
10 van de Nederlandse economie er verrassend groen uit. Negen van 
de tien sectoren zijn agrarisch (de snijbloemen voeren met 62% van 
de wereldexportmarkt het lijstje aan) of food-related. Het agrarische 
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feestje wordt slechts verstoord door de export van aardgas op 
nummer 8. Deze kennis- en kapitaalsintensieve teelten als de 
glastuinbouw, maar ook bollenteelt, boomkwekerij, intensieve 
veehouderij etc. kunnen de hoge grondprijzen wel betalen. Zij rukken 
verder op ten koste van de pastorale grondgebonden landbouw die 
de stedeling zo graag ziet als recreatiedecor. Voor deze 
expanderende productiesectoren ligt er een opgave op regionaal 
niveau om ze op duurzame plekken te kunnen laten ontwikkelen; op 
het niveau van de projectvestiging en dat van de bedrijfsgebouwen 
ligt er een ontwerpopgave. Het zou aardig zijn om de twee meest 
geïnternationaliseerde bedrijfstakken van Nederland, de 
agribusiness en de creatieve industrie met elkaar te laten 
kennismaken. Er liggen hier onbenutte mogelijkheden voor synergie.
Dan is er, zij het met grote regionale verschillen, de modernisering 
en opschaling van de melkveehouderij die ook de nodige aandacht zal 
vragen. Hier ligt de vraag op tafel of we in Nederland nog 
mogelijkheden hebben de schaalsprong te maken die voor de 
internationale markt noodzakelijk is. Gedacht wordt dan aan 
bedrijven met een omvang van ca 1.000 koeien, jaarrond 
stalsystemen die vaak ook nog met hun stalverlichting een bijdrage 
kunnen leveren aan de lichtvervuiling waar de glastuinbouw tot voor 
kort het patent op leek te hebben.
In de derde plaats hebben de agrarische ondernemers natuurlijk ook 
de troef in handen van de grond die ook voor allerlei andere zaken 
aan te wenden is die inkomen kan genereren. Een voorbeeld waar 

gemeenten mee te maken krijgen, is de opwekking van energie op 
het boerenland en de ruimtelijke gevolgen daarvan. De eerder 
genoemde hoge grondprijzen maken het onwaarschijnlijk dat er 
energiegewassen in Nederland een hoge vlucht zullen nemen. Wel 
zal biovergisting van afvalproducten een grotere vlucht nemen. De 
bijbehorende industrieel aandoende vergistingstanks vragen een 
goede ruimtelijke ordening. 
Nog meer in het oog springend zijn de windmolens. Interessant is dat 
in de huidige situatie ca 85% van het opgestelde vermogen in 
Nederland bij boeren staat. De nieuwe generatie windmolens met 
een ashoogte tussen de 80 en 120 meter maken een bezinning nodig 
op de ruimtelijke plaatsingsmogelijkheden van deze reuzen. Ook bij 
boeren? Moeten we niet meer concentreren? Kunnen we nog 
windmolenvrije vides in ons land organiseren? Allemaal vragen die in 
een advies van het College van Rijksadviseurs aan de orde zullen 
komen.

Tenslotte is er ook een (inter)gemeentelijke taak in die gebieden 
waar de omslag van productie naar consumptielandschap zich al 
volop aan het voltrekken is. Er zou beleid geformuleerd moeten 
worden om bij de grote hoeveelheid grondtransacties van 
instromende burgers en buitenlui te zorgen dat grond en de 
melkrechten en de mestquota terecht komen bij de boeren met een 
toekomstperspectief. Ook zou gezorgd kunnen worden dat de 
nieuwvestigers, al dan niet georganiseerd in verenigingen van 
eigenaars eigendom, beheer en onderhoud van de 
landschapselementen en de padenstelsels voor hun rekening 
nemen. Zo kan ook dit kleinschalige maar grootscheepse proces in 
een landschapsvormende kracht worden omgezet. Datzelfde geldt 
ook voor ruimtelijke gevolgen van de expansie van de paardensector. 
Nu er weer meer paarden in Nederland zijn dan voor de introductie 
van de tractor wordt het eens tijd om van deze sector te vragen een 
zachte landing in het Nederlandse landschap te organiseren. Naar 
verwachting is omstreeks 2015 tussen de 15-20% van het agrarisch 
areaal van en voor de paarden. Het zou een zegening zijn als er op 
een aardiger manier met uitrastering en kavelgrenzen zou worden 
omgegaan dan de witte lijnen en idem hekken waarmee Nederland 
langzaam in een soort Ponderosa lijkt te veranderen. 
Tenslotte denk ik dat de landbouw in allerlei opzichten veel taaier zal 
blijken dan menigeen voorspelt en dat ondanks - of misschien wel 
dankzij de instroom van stedelingen! - ook in het 
consumptielandschap landbouw een way of living zal blijken.
 

Ruraliteit met een hoofdletter ‘R’
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Het volgende is een niet-bewerkte transcriptie van de mondelinge 
presentatie gegeven tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007:

Het lijkt mij dat er twee verschillende fi losofi eën of benaderingen zijn 
met betrekking tot de historische omgeving. Interessant genoeg 
komt dat halverwege mijn presentatie ter sprake, u zult me moeten 
vergeven dat ik helemaal terug ga naar het begin. 

De eerste is een passieve fi losofi e voor erfgoed, voor de historische 
omgeving, voor de culturele omgeving. Erfgoed gaat over educatie en 
over toerisme. Er is een groep mensen met eigenbelang die er van 
houden omdat ze er op academisch niveau plezier aan beleven, en 
vervolgens is er het toerisme, dat levert gewoon geld op, en daarom 
zijn er andere mensen die daar lippendienst aan bewijzen. 

Maar dit is een zeer passieve strategie voor de historische omgeving, 
het is een zeer beperkende kijk op de historische omgeving, anti-
vernieuwend, lijnrecht tegenover waar we naar toe gaan en wat we 
op dit moment in de maatschappij aan het doen zijn. Kijken naar 
erfgoed als iets dat in een veld staat en waar je ‘s zondagsmiddags 
met je gezin naar gaat kijken, maar het gaat  niet over de echte 
wereld, de echte wereld is wat je van maandag tot en met vrijdag doet. 

De tweede is een actieve fi losofi e, waarin de historische omgeving 
als iets heel anders wordt beschouwd. Ja, het gaat over educatie en 
over toerisme, maar ook over lokaal karakter, over lokale 
onderscheidenheid, over identiteit, over cohesie binnen de 
gemeenschap, over het scheppen van plaatsen, over een hele reeks 
verschillende dingen die zeer toekomstgericht zijn. Het impliceert 
een andere fi losofi e, een andere benadering, een andere dialoog, een 
andere manier om waarde te realiseren, de waarde voor andere 
mensen, tegenover alleen waarde voor mij en mijn collega’s binnen 
de erfgoedsector als geheel.

En dat is waar ik vanmiddag eigenlijk over wilde praten. Ik heb dit 
genoemd Een wandeling in het park, maar het wordt eerder wat 
stoeien in het park ben ik bang, want ik wil in een korte tijd nogal wat 
behandelen. 

Schotland heeft een zeer diverse geologie die van invloed is op de 
fysieke topografi e en het klimaat.
Deze factoren zijn onderdeel van wat Schotland maakt tot wat het is 
en het heeft de culturele historie beïnvloed, maar zoals we al hebben 
gezien, de culturele historie heeft op zijn beurt weer het landschap 
beïnvloed.

Schotland wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit in 
landschappen, met de oude geologie in het noorden en het westen 
leidend naar zeer ruige landschappen, met een heel ander landschap 
naarmate je naar het oosten gaat en in het zuiden komt. 

Maar voordat ik daar verder op in ga, is er een hele eenvoudige 
manier waarop de geologie de culturele historie beïnvloedt en dat is 
door te kijken naar waar verschillende typen rots naar boven komen, 
waar ze worden ontgonnen en daarom, voor veel van de Schotse 

historie, hoe dit van invloed is geweest op bouwtechnieken, hoe 
gebouwen eruit zien, hun aanzien en de manier waarop de 
gemeenschappen elkaar hebben beïnvloed. 

Ik heb het al even gehad over plaatselijke identiteit en lokale 
onderscheidenheid. De topografi e, het landschap zelf, zoals u ziet de 
grensgebieden ten zuiden van Schotland of de centrale zone met 
laagland en het laagland naar het oosten van het land, heeft een zeer 
belangrijk effect gehad op de culturele historie. En uiteraard de 
natuurlijke vegetatie en het klimaat waarover we vanmorgen al 
gesproken hebben, weerspiegelt en beïnvloedt de manier waarop 
culturele activiteiten in Schotland hebben plaatsgevonden.

Nu is het zo dat de topografi e de culturele historie op veel 
verschillende manieren kan beïnvloeden, en een van de uitdagingen 
voor ons. Dit is Glencoe, Glencoe was rond 1690 heel belangrijk in 
verband met de massamoord op de MacDonald-clan, die als zeer 
belangrijk wordt gezien voor de spanningen tussen de Schotse 
hooglanden, de clans en het laagland.

In het veld is niet veel meer te zien van dat verhaal, maar als je in 
Schotland praat over Glencoe weten mensen er alles van, weten 
waarom het belangrijk is en zien het als symbolisch voor iets heel 
belangrijks in de Schotse geschiedenis. 

Maar wat we daar eigenlijk beschermen en hoe Scottish National 
Heritage het beschermt, is iets wat nog ter sprake zal komen, maar 
ik vind dat we het maar matig doen. En een van de thema’s waar ik 
even bij stil wil staan is het feit dat de historische organisaties heel 
vaak niet beschermen wat belangrijk is. Onze wetgeving kan niet 
beschermen wat voor de mensen in Schotland belangrijk is, het is 
onderdeel van de beschermingsmechanismen, maar het is niet de 
enige manier om voorwaarts te gaan.

Als u op zoek bent naar vroege architectuur dan vindt u dat volop in 
Skara Brae, dat onderdeel is van Neolithic Orkney, een 
werelderfgoedlocatie in Orkney. 

Orkney had niet veel bomen, maar met Orkney fl agstones was er wel 
een bouwmateriaal dat bijzonder goed geschikt was voor het maken 
van gebouwen. En deze Neolithische nederzetting, ongeveer 5.000 
jaar oud, overleefde tot aan het einde van de 19e eeuw onder een 
zandduin. Het is een uiterst opmerkelijke locatie en het vertelt je iets 
over de culturele historie, maar het vertelt ook iets over wat 
Schotland te bieden heeft in termen van niet alleen een overgebleven 
gebouw, maar ook het meubilair, wat je in het grootste deel van 
Europa gewoon niet tegenkomt.

Nu bestaat er een mogelijkheid dat er constructies zoals deze 
werden gebouwd van hout, maar hier zijn ze daadwerkelijk bewaard 
gebleven op een manier waarop dat in veel andere delen van Europa 
niet zou zijn gelukt.
En hier ziet u de stenencirkel ook in Orkney. Een van de punten van 
Schotland is dat vanwege een deel van de landbouwgeschiedenis, en 
het feit dat een groot deel van dit gebied als marginaal werd 

Sessie 2.1     Beleid en praktijk in historische context

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Het vrijgeven van de potenties van Schotlands historische landschap is als een wandeling in het park?
Malcolm Cooper, Chief inspector, Historic Scotland
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beschouwd, betekent dat een rijk deel van ons erfgoed, onze 
historische omgeving, in het bijzonder de prehistorische omgeving, 
bewaard is gebleven, dat in veel andere delen van Europa verloren is 
gegaan door intensieve activiteiten, zoals landbouw en ontwikkeling. 

En dat is een uitdaging voor ons, omdat we het al heel even hebben 
gehad over de kwestie van de windmolenparken, die vaak in deze 
gebieden worden gebouwd omdat ze worden gezien als marginaal, 
als gebieden met zeer weinig menselijke activiteiten. En toch zijn dit 
gebieden met enkele van de kostbaarste archeologische en 
historische locaties van heel Europa, het zijn zelfs werelderfgoed-
locaties, en er is nu het nodige debat over. Als we daar windmolens 
neer gaan zetten, dan doet dat afbreuk aan dit universele belang dat 
essentieel is voor de bescherming van werelderfgoedlocaties.

En om te laten zien dat het niet alleen om Orkney gaat, als we naar 
de Western Isles gaan, Callanish, de stenencirkel, u ziet hem daar 
misschien net met een aantal steenwegen, vertelt je dat opnieuw iets 
over het uitzonderlijke behoud van de historische omgeving die je in 
het bijzonder vindt in de hoger gelegen delen en de eilandgebieden 
van Schotland.

En Schotland, opnieuw dit gefragmenteerde landschap waar we het 
al eerder over hebben gehad, resulteerde in bijzondere culturele 
historie. En in de IJzertijd tot zo rond de vijfde, zesde eeuw krijg je 
bijvoorbeeld deze torens die brocks worden genoemd in de hele 
kustzone, de noordelijke en westelijke kustzone-eilanden van 
Schotland. Opnieuw zeer opmerkelijk gebouwde constructies die al 
2.000 jaar of langer overleven, in sommige gevallen is hun interieur 
nog relatief intact. En zichtbaar genoeg om niet alleen belangrijk te 
zijn voor archeologen, maar om in bredere zin symbolen te zijn van 
het landschap waar mensen op dit moment nog steeds in leven en 
werken.

Terzijde, we hebben het even gehad over Barbaren, en hoewel 
Hadrian's Wall ten zuiden van hier en strikt genomen in Engeland 
ligt, kwamen de Romeinen wel verder naar het noorden en in 
ongeveer 140 construeerden ze een verdere grens van de Clyde naar 
de Forth die de Antonine Wall wordt genoemd en die relatief korte 
tijd werd gebruikt, maar niettemin uitzonderlijk goed bewaard is 
gebleven. 

Het wordt een muur genoemd, hoewel het een aarden constructie is, 
maar het heeft de militaire wegen, de forten en het hele gamma van 
andere Romeinse grensconstructies. We proberen momenteel de 
status van werelderfgoed te verkrijgen voor de Antonine Wall als 
onderdeel van de Romeinse grenzen. 

Het is de moeite waard om te vermelden dat wat betreft Schotse 
identiteit Schotland gedurende lange tijdsperioden een culturele 
historie had met een reeks verschillende groepen, de Vikingen waren 
er van rond 790 tot 1460, dus tot 1460 werden de Orkney-eilanden 
geregeerd vanuit Scandinavië en helemaal niet vanuit Schotland. 
Schotland als entiteit verschijnt pas relatief laat in de Schotse 
historie, of in de historie van deze landmassa. 

Als we verder gaan in de tijd, welke andere thema’s zijn dan van 
invloed op het landschap? Wel, tegen de 12e eeuw, werden steden 
gesticht en grote religieuze nederzettingen, ook werd het leenstelsel 
geïntroduceerd en vond er een enorme verandering plaats in 
Schotland. Dat zette een reeks van veranderingen in werking die nog 
vandaag de dag het landschap zeer sterk beïnvloeden. En vanaf de 

12e eeuw zien we een reeks geplande steden, die op zichzelf een zeer 
sterke economische stuwkracht hadden. Die steden waren sterk 
gericht op Europa waardoor hadden een sterke invloed op bepaalde 
gebieden in Schotland, waardoor een nog groter contrast  groeide 
tussen de highland-gebieden van Schotland die minder met deze 
invloed te maken hadden en de lowland- en kustgebieden die veel 
meer in contact stonden met Europa als geheel. Daarin ligt 
gedeeltelijk de kiem voor een zeer interessante schizofrenie in 
Schotland tussen de lowlands en highlands. Edinburgh zelf is een 
zorgvuldig geplande nederzetting in de 12e eeuw die zich sindsdien 
verder heeft ontwikkeld. Maar toen Edinburgh in de ene richting ging, 
zie je aan de westkust en noordkust nog steeds een zeer gefragmen-
teerde, een veel kleinere gemeenschap met een heel ander soort 
gebouwen, een andere culturele historie, een andere sociale historie 
en, in zekere mate, ook een behoorlijk andere economie in de manier 
waarop Schotland zich op dat moment ontwikkelde. 

Vervolgens de Renaissance en de Reformatie, de invloed van echte 
klassieke idealen op een Schotse architectuur. Het is nog maar 
relatief kort geleden dat de Schotse architectuur vanaf de 
Renaissanceperiode werd gezien als iets met een eigen specifi eke 
geest, in plaats van als een gedegenereerde en barbaarse vorm van 
de Verlichting en het idee van Verlichtingsprincipes in de 
architectuur. Maar we zien in de Renaissance ook enorme 
veranderingen in het religieuze landschap en dat is een thema dat 
werkelijk tot aan de dag van vandaag door Schotland heen loopt.

Als onderdeel hiervan zien we de introductie van het grootgrond-
bezit, niet alleen de grote buitenhuizen, maar ook de landgoederen, 
de bijbehorende gebouwen en de sociale structuren die onlos-
makelijk met die landgoederen waren verbonden. En binnen 
Edinburgh, zien we niet alleen de middeleeuwse stad maar ook de 
stichting van een nieuwe stad gebaseerd op die klassieke idealen, 
klassieke beschaving. Zo ontstond overal in Schotland een brede 
reeks van verschillen.

Slagvelden zijn heel belangrijk, dit is Culloden waar de Jakobieten 
uiteindelijk het onderspit dolven en wat een hele reeks 
gebeurtenissen in gang zette. Niet alleen het feitelijke einde van de 
Jakobieten in Schotland, maar ook een enorme verandering in de 
highlands, ineenstorting van en druk op de clans, ontvolking van de 
highlands en een enorme uittocht van Schotse inwoners naar overal 
in Europa en Amerika: de Highland Clearances. Dit zijn tot op zekere 
hoogte zwaar gereconstrueerde traditionele huizen, maar de 
ontvolkingen hebben in essentie geleid tot een complete leegloop 
van de valleien in de highlands, hetzij naar de kust of helemaal 
ergens anders naartoe.

En natuurlijk heeft ook de Industriële Revolutie zijn invloed gehad op 
Schotland. Duidelijk is dat industrie vele duizenden jaren van belang 
is geweest in Schotland, maar net als in grote delen van Europa in de 
late 17e, 18e eeuw en daarna zie je echt het ontstaan van industriële 
landschappen met sociale planning, met een enorme impact op de 
natuur en het aanzien van het landschap en uiteindelijk leidend tot 
een grote verandering in de 20e eeuw toen een herstructurering van 
de economie plaatsvond en de industriële structuren begonnen te 
veranderen of ineenstortten. 

Als we naar de 20e eeuw gaan, dan was Scapa Flow in Orkney de 
haven voor de Britse vloot en uiteraard onderwerp van een aantal 
verhalen waaronder het verlies van de Royal Oak, het vlaggenschip 
van de Britse vloot. 
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Atoomkracht. Dit is Dounreay in aanbouw, Dounreay wordt 
momenteel ontmanteld. Dit is interessant genoeg een locatie die 
sommige mensen beschermd willen hebben, het is een locatie die 
andere mensen met de grond gelijk willen maken en willen vergeten 
of willen dat ervan geleerd wordt. Grote uitdagingen voor ons wat 
betreft beschermende strategieën.

Nieuwe steden, modernistische architectuur, de beweging weg van 
architectuur die lokale onderscheidenheid weerspiegelt, andere 
materialen en een internationale stijl, en natuurlijk moderne 
architectuur.

Maar we moeten verder, waar gaat het om bij bescherming van het 
erfgoed en hoe ga ik van de passieve strategie en de beperkende 
strategie naar een actieve en een positieve strategie?

Wel, de traditionele manier om de historische omgeving te 
beschermen is door middel van wetgeving. We inventariseren onze 
oude monumenten en er zijn ongeveer 8.000 beschermde 
monumenten in Schotland, van kastelen en prehistorische veld-
systemen tot de Antonine Wall. We plaatsen historische gebouwen 
op de monumentenlijst, we hebben er 37.000 van in Schotland, we 
beschermen historische wrakken, we hebben 15 locaties met 
historische wrakken, wat maar een fractie moet zijn van wat er 
werkelijk ligt. We hebben ongeveer 630 natuurreservaten, dat wil 
zeggen aangewezen gebieden waarvan je het karakter probeert te 
beschermen, we hebben een lijst met tuinen en beschermde land-
schappen met iets meer dan 400 locaties. En dan is er nog een reeks 
andere locaties, als je de nationale monumenten en historische 
omgevingen van lokale overheden meetelt, tussen een kwart en een 
half miljoen andere locaties die zijn bepaald en die potentieel worden 
beschermd. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je aan een heel 
groot aantal. Waren er in 1900 nog maar 43 beschermde locaties in 
Groot-Brittannië, nu telt alleen Schotland al 37.000 monumenten. In 
de afgelopen 100 jaar is sprake geweest van een enorme toename 
van het aantal beschermde locaties en van een verbreding van de 
interesse. 

En daarmee hebben we een probleem, want toen er nog maar een 
paar locaties waren, kon je die effectief uit de maatschappij isoleren 
en er museumstukken van maken. Dat kunnen we nu niet meer 
betalen. Eén een van de implicaties daarvan is dat de meerderheid 
van de historische omgevingen zich in privé-eigendom of ander 
eigendom bevindt en daar ook zullen moeten blijven, en het 
onderhoud zal niet moeten worden betaald door organisaties zoals 
Historic Scotland, maar door andere. En dat betekent een heel 
andere strategie, het betekent dat de historische omgeving open 
moet staan voor verandering, het moet verandering aanmoedigen, 
het moet fl exibel omgaan met verandering. 

Dat is heel anders dan denken dat het de taak van de historische 
omgevingssector is om veranderingen te stoppen. Ik denk dat die 
positie onhoudbaar is, het is onze taak om onderdeel te zijn van het 
proces van verandering en onderdeel van een geïnformeerd, beheerd 
veranderingsproces. En hoe doen we dat? Mijn gevoel is dat het 
wettelijke proces altijd maar één element kan zijn van een proces van 
niet alleen bescherming van de historische omgeving, maar ook er 
voor zorgen dat anderen er waarde aan kunnen ontlenen, of het nu 
gaat om ontwikkeling of sociale samenhang of misdaad of 
gezondheid of de vele andere gebieden waaraan de historische 
omgeving een bijdrage kan leveren.

Wij voeren nog een hele reeks andere activiteiten uit en mijn gevoel 
is dat sommige van die andere activiteiten steeds belangrijker 
worden dan eenvoudig dingen beschermen. Waar we onze 
beschermingsprogramma’s implementeren, geven we ook allerlei 
publicaties uit, zoals over Cairngorm National Park, en over Loch 
Lomond en het Trossachs National Park. Maar dat is niet genoeg. 
Een belangrijk instrument in historische landschapsbeoordeling, 
bijvoorbeeld in Loch Lomond, waarbij we kijken naar het landschap 
en proberen om te karakteriseren hoe het is ontwikkeld. Wat de 
belangrijkste kenmerken ervan zijn, wat waren de drijvende 
krachten, wat de ingrediënten waren waardoor we nu dit speciale 
landschap hebben? En hoe meer we daarvan begrijpen en waar het 
vandaan komt, hoe waarschijnlijker het is dat we dat dan kunnen 
gebruiken als een positieve kracht, niet alleen voor het erfgoed, 
maar ook in bredere zin. Dit is onderdeel van een breder belang voor 
de manier waarop informatie over de historische omgeving voor 
andere dingen kan worden gebruikt. En het belangrijkste is dat we 
dit niet alleen voor onszelf doen, maar dat het ook meegenomen 
wordt in de beheersstrategieën voor Loch Lomond National Park in 
termen van hun strategieën voor planning en karakterisering. De 
historische omgevingssector moet niet gewoon iets moet 
beschermen en zeggen dat het belangrijk is, maar informatie 
aanleveren in een bruikbare, verteerbare vorm waar de vele andere 
collega's die ook met landschappen en planning werken iets mee 
kunnen doen voor de toekomst.

Vervolgens komen we bij de Royal Commission, dit is waar we het 
over ging bij ons karakteriserings- of beoordelingsproject voor het 
historische landschap, we hebben nog zo’n 7, 8, 10 jaar te gaan 
voordat we daarmee klaar zijn. Maar het belangrijkste is dat dit een 
ander soort informatie is, er wordt niet geprobeerd om individuele 
gebouwen of monumenten te beschrijven, er wordt gekeken naar 
kenmerken in een landschap om te begrijpen hoe een landschap zich 
heeft ontwikkeld in plaats van de individuele elementen ervan.

Met de steden proberen we iets soortgelijks te doen, daar hebben we 
wat we noemen onze borough surveys uitgevoerd, onderzoeken naar 
het ontstaan van steden, hoe ze zich in de loop der tijd hebben 
ontwikkeld, wat er nu belangrijk aan ze is en waar de fl exibiliteit voor 
verandering in de toekomst ligt. 

In beleidstermen: een duurzaamheidsstrategie van het verleden 
naar het heden. De eerste is zojuist gepubliceerd en in de komende 
twee jaar komen er nog ongeveer negen andere waarin uit de doeken 
wordt gedaan in hoeverre en waarom wij denken dat de historische 
omgeving belangrijk is, maar belangrijker nog hoe deze kan worden 
gebruikt voor de toekomst in plaats van waarom ze moet worden 
beschermd vanwege het verleden en om te proberen de richting om 
te buigen naar de toekomst.

Om af te sluiten tenslotte nog enkele losse gedachten.

De historische omgeving van Schotland is niet alleen essentieel in 
historisch, educatief of toeristisch opzicht, zoals ik aan het begin heb 
aangegeven, maar ook voor de nationale en lokale identiteit, lokale 
onderscheidenheid, economie en samenhang binnen de 
gemeenschap. 

De historische omgeving is enorm belangrijk, zelfs als je niet denkt 
dat de historische omgeving enige relevantie heeft. Ik heb met een 
aantal ontwikkelaars in Engeland gesproken voordat ik naar 
Schotland verhuisde, die het hadden over de mislukte regeneratie-
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processen van de jaren zeventig en tachtig. Een van de mislukkingen 
was dat er een heleboel tastbare dingen werden geregenereerd, 
maar dat de regeneratie van de gemeenschappen daarmee geen 
gelijke tred hield. En de vraag was, hoe kunnen we de regeneratie 
van de gemeenschap verbeteren? Het antwoord ligt in de historische 
omgeving, daar vind je de verhalen, daar heb je plekken met een 
heleboel spirit, daar kun je een beroep doen op bestaande 
gemeenschappen, betekenis geven aan bestaande gemeenschappen, 
daar kunnen nieuwe gemeenschappen zichzelf een verhaal geven. 
Als er vrienden bij je komen logeren en je gaat met ze uit wandelen, 
wat vertel je ze dan over het landschap waar je doorheen wandelt? 
Het gaat om verhalen, het kan gaan over waar mijn grootmoeder en 
grootvader elkaar hebben ontmoet, het kan zijn waar de Jakobieten 
het onderspit dolven, het kan een hele reeks andere verhalen zijn. 
Verhalen geven betekenis aan het landschap en omgekeerd geeft het 
landschap betekenis aan ons terug.

Zoals ik al heb gezegd, beschermd erfgoed alleen is niet de manier 
om de historische omgeving te beschermen of er waarde aan te 
ontlenen. Waarde kan worden ontleend door een reeks andere 
activiteiten, of het nu gaat om gemeenschapsprojecten of kunst, of 
om verhalen vertellen of een reeks andere dingen, sommige mensen 
zullen geïnteresseerd zijn in Renaissance-gebouwen vanwege de 
architectuur, maar de meeste mensen waarschijnlijk niet, maar toch

 zijn ze geïnteresseerd in het gebouw om andere redenen en is het 
gebouw nog steeds van belang.

En dan is er nog iets waar al eerder even op werd gewezen over 
luisteren naar gemeenschappen en over wat ze belangrijk vinden en 
hoe we dat weer meenemen in onze bredere landschapsstrategieën. 
Ik denk dat we nu in Schotland behoorlijk hard werken niet alleen om 
onze historische omgeving te beschermen, maar ook om aan 
anderen kennis, begrip, informatie en bovenal fl exibiliteit te bieden 
om de historische omgeving te gebruiken om tegemoet te komen aan 
hun bredere interessegebieden.

Er zijn echt grote veranderingen en grote bedreigingen en mijn 
gevoel is dat Schotland zich op een zeer belangrijk moment in haar 
geschiedenis bevindt als we terugkijken vanuit de 21e eeuw, en dat is 
of Schotland de positieve weg wil kiezen naar de historische 
omgeving, de actieve, om deze op een breed gebied in te zetten, of 
dat het blijft bij toerisme en educatie, waardoor het potentieel wordt 
beperkt en de retoriek in stand wordt gehouden dat erfgoed een 
beperking is en niet een kans.

En om af te sluiten, sorry,  het is een tamelijk donkere dia, dit is 
Market Street in Aberdeen, en dit is waar het wat mij betreft allemaal 
om gaat. Dit is een verhaal over de manier waarop mensen en hun 
landschappen elkaar beïnvloeden, het is geschilderd door een 
student van de kunstacademie in Aberdeen die er een prijs mee heeft 
gewonnen. Maar het gaat over hoe een historisch landschap en 
mensen op elkaar inwerken, het is het verhaal dat voor mij de 
essentie is. 

En ik denk als ik dan moet eindigen, dan wil ik eindigen met iets 
tamelijk eenvoudigs dat ik zeer regelmatig tegen mensen zeg. Als je 
erfgoed wilt zien als een beperking, behandel het dan als een 
beperking en het wordt er een. Als je erfgoed wilt zien als een kans, 
behandel het dan als een kans, kijk naar hoe het waarde kan 
toevoegen aan wat je gaat doen, betrek het er in een heel vroeg 
stadium bij, dan zal het in verreweg de meeste gevallen inspiratie 
geven. Historische landschappen zijn gratis geschenken in reeds 
voorverpakte waarden die kunnen worden vrijgemaakt om op een 
veel breder gebied te worden toegepast.

Zie afbeelding pagina  55

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Des Beemsters
Han Hefting, Wethouder Gemeente Beemster

Des Beemsters is de genitief van de Beemster. In uw taal is het “van 
de Beemster”. Alles wat bij de Beemster behoort, maar ook alles dat 
typisch Beemsters is. Het is de titel van een project dat tot doel heeft 
de werelderfgoedstatus, die gebaseerd is op het verleden, te 
vertalen naar de toekomst. Voor ik hier nader op inga wil ik u eerst 
meenemen naar het ontstaan van de droogmakerij de Beemster. 

Gedurende de Middeleeuwen werd het veenland in wat wij nu Noord-
Holland noemen geleidelijk aan weggeslagen door het water, zowel 
door de zee als door de rivierlopen. Aan het eind van de zestiende 
eeuw kwam de stad Amsterdam tot grote bloei. Kooplieden hadden 
een fortuin vergaard met de handel op de Oostzee. De 
voedselvoorziening van de stad moest worden veiliggesteld én het 
gevaar van overstroming vanuit het noorden moest worden 
bestreden. Ten noorden van Amsterdam bevonden zich vier grote 

meren, ontstaan door de eerder genoemde afkalving maar ook door 
ontginning van veengebieden. Het grootste meer, de verwijde loop 
van de rivier de Bamestra, ofwel het Beemstermeer, werd als eerste 
bedijkt en drooggemalen. De fi nanciering was geheel in handen van 
Amsterdamse kooplieden. In 1612 viel de Beemster droog en binnen 
enkele maanden was het nieuwe oppervlak van ruim 7200 ha (bijna 
18000 acres) verkaveld. Niemand weet op wiens tekentafel het 
ontwerp is ontstaan. Niettemin is de doelmatige, rationele en 
geometrische ordening van het nieuwe land van de Beemster het 
resultaat van het concept dat afkomstig is van klassieke en Italiaanse 
Renaissance theorieën over het ideaal van de rechte lijn, de ‘città 
ideale’ (de ideale stad) en de leer van de getallen van de hand van 
Plato en Augustinus. Waar het de stedenbouw niet lukte om het 
theoretische klassieke gedachtegoed naar de praktijk te vertalen, 
kreeg het in het grid van de Beemster zijn werkelijkheid.
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“The innovative and intellectually imaginative landscape of the 
Beemster Polder had a profound and lasting impact on reclamation 
projects in Europe and beyond. The creation of the Beemster Polder 
marks a major step forward in the interrelationship between 
humankind and water at a crucial period of social and economic 
expansion.” Dit gegeven was voor UNESCO in 1999 aanleiding om de 
Beemster op de lijst van werelderfgoederen te plaatsen. Zij staat op 
die lijst samen met meer dan 750 andere monumenten en 
natuurgebieden, die allen met elkaar gemeen hebben dat ze van 
uitzonderlijke universele waarde zijn en in belangrijke mate 
authentiek. Met het toekennen van de werelderfgoedstatus kregen 
het gemeentebestuur van de Beemster en het bestuur van 
Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier de 
verantwoordelijkheid voor een zo goed mogelijk behoud, beheer en 
exploitatie van het gebied. Naast een plek met cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden, wil de Beemster ook ruimte bieden aan 
een duurzame ontwikkeling van de regionale economie en het 
sociale leven. De spanning tussen deze beide ambities heeft ertoe 
geleid dat we op zoek zijn gegaan naar het optimum van de 
bevordering van een vitale gemeenschap en de ontwikkeling van de 
unieke cultuurhistorische identiteit. Kort gezegd gaat het om de 
manier waarop we de kwaliteiten van de polder kunnen respecteren 
en zonodig versterken.

In 2004 hebben gemeente en provincie een agenda van opgaven 
opgesteld, op basis van overleg met belanghebbende partijen. Op 
basis van deze agenda is een door bureau Venhuizen geformeerd 
team aan het werk gegaan om te komen tot een ruimtelijk 
afwegingskader, dat uiteindelijk zou moeten leiden tot een 
ruimtelijke ontwikkelingsvisie. Maar eerst moest wel worden 
bepaald wat de identiteit is van de Beemster. Wat is des Beemsters?

Het project beslaat een aantal fasen. Allereerst is literatuurstudie 
gepleegd en zijn interviews met veel Beemsterlingen gehouden. 
Hieruit kon een aantal culturele fenomenen en een aantal ambities 
worden gedestilleerd. In de volgende fase heeft in een spelsituatie 
met veel betrokkenen de zogeheten conceptontwikkeling 
plaatsgevonden. Door de spelvorm werden de deelnemers in staat 
gesteld complexe materie te beoordelen zonder daarbij het 
eigenbelang te laten prevaleren. De inventarisatie en de 
conceptontwikkeling vormden samen de basis van de 
randvoorwaarden voor de ontwikkelingsvisie.

Onderdeel van het rapport is wat de auteurs noemen de Beemster 
Bouwdoos. In deze virtuele doos bevinden zich alle bouwstenen voor 
toekomstige ontwikkelingen, toegesneden op de maat en de schaal 
van de Beemster. De doos vormt het gereedschap waarmee de 
bestaande kwaliteiten van de Beemster binnen de toekomstige 
ontwikkelingen kunnen worden verankerd. De doos is ingericht in 
twaalf thematische vakken waaronder Water, Infrastructuur, Erven 
en Natuurontwikkeling. Laatste onderdeel van het rapport is een 
tweetal Case Studies, waarin wordt uitgewerkt hoe de Bouwdoos te 
kunnen gebruiken.

Het rapport Des Beemsters is op 1 februari van het vorig jaar 
gepresenteerd. Gemeentelijke en provinciale bestuurders waren 
enthousiast. De gemeenteraad kon echter moeilijk overweg met het 
sterke conceptuele karakter van de materie. De raad wilde graag aan 
de slag maar vond geen handvatten om iets aan te pakken. Daarop is 
besloten tot de vervaardiging van Des Beemsters II, dat een concrete 
uitwerking moest bevatten. De inmiddels gekozen uitwerking 
bestaat uit een negentiental projecten, waarvan twaalf een hogere 

prioriteit hebben gekregen. Deze worden alleen benoemd, maar nog 
niet uitgewerkt. Onlangs heeft de gemeenteraad ingestemd met een 
voorstel van het gemeentebestuur om beide rapporten Des 
Beemsters vast te stellen en in te stemmen met de oprichting van 
een projectbureau dat gaat zorgdragen voor uitvoering en 
fi nanciering van de projecten. Het is nog te vroeg om u iets over 
concrete resultaten te kunnen melden. Wel wil ik een aantal zaken 
met u delen, die ik gaandeweg het proces tot mij heb genomen.

Allereerst moet u weten dat ik pas een klein jaar geleden wethouder 
ben geworden van de gemeente Beemster. Daarmee was ik tijdens 
de verwekking én de zwangerschap van Des Beemsters slechts 
burger-op-afstand. Bij de bevalling stond ik wat dichterbij maar de 
neonatale zorg én de opvoeding werden geheel en al bij mij 
neergelegd. Het is niet mijn vlees en bloed, het is wel mijn kind. Ik 
heb het pleegkind erkend en koester het liefdevol. 

Dit pleegkind komt namelijk in ons gezin met een zilveren lepel in de 
mond. De aandacht voor de Beemster is enorm. Het Rijk, de 
Provincie, heel veel fondsen en instellingen, Brussel, UNESCO: allen 
zijn benieuwd hoe de Beemster omgaat met zijn 
werelderfgoedstatus, velen zijn bereid hier inhoudelijk en fi nancieel 
aan bij te dragen. Het initiatief zal echter van óns moeten komen. Wij 
kunnen onze status als werelderfgoed benutten om onze eigen 
ontwikkeling vorm te geven en Des Beemsters gaat dat mogelijk 
maken voor ons. Dat vraagt echter wel om de capaciteit om abstracte 
en conceptuele woorden om te zetten in concrete daden, want alleen 
díe tellen in de Beemster. Het nieuwe projectbureau gaat ons daarbij 
helpen.

Sijmons spreekt van de vermenging van stad en platteland, van het 
verdwijnen van het overzichtelijke onderscheid tussen het stedelijke 
en rurale domein. Het bijzondere van de Beemster is dat ondanks de 
stedelijke invloedssfeer van Purmerend, zij haar eigen karakter 
heeft weten te behouden. In tegenstelling tot vergelijkbare situaties 
elders in Nederland is het gebied tot op heden verschoond gebleven 
van stadsrandontwikkelingen zoals autosloperijen, rommelige 
bedrijventerreinen etcetera.

Ook de Beemster ontkomt niet aan de trend van stoppende boeren. 
Het is één van de projecten van Des Beemsters. Hoe gaan we om met 
de vrijkomende agrarische bebouwing, hoe faciliteer je 
schaalvergroting zonder het landschap geweld aan te doen? Here 
comes the Cavalry! Beemster zal absoluut niet in een soort 
Ponderosa mogen veranderen, al ervaren we de opkomst van het 
paard in sterke mate. Nieuwe regelgeving zal moeten leiden tot een 
zachte landing van de sector in het landschap. Wij laten ons daarbij 
graag leiden door een uitspraak van onze minister van Landbouw: 
“We moeten voorkomen dat de koeien plaatsmaken voor het paard 
van de dochter van de chirurg.”
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Sessie 2. 2 Beleid en praktijk in uitvoering

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Beleid in de praktijk
Rebecca Hughes, Technical Director Landscape, Enviros

Het volgende is een niet-bewerkte transcriptie van de mondelinge 
presentatie gegeven tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007:

Hadrian's Wall is vandaag al vaker ter sprake gekomen. Ik woonde 
vroeger tamelijk dicht in de buurt van Hadrian's Wall in 
Northumberland en het huis waarin ik bijna 10 jaar woonde was 
gemaakt van opnieuw gebruikte stenen uit Hadrian's Wall, maar zo’n 
300 jaar geleden gebouwd. Dus zelfs terwijl klassieke en zeer oude 
landschapselementen blijven bestaan, kunnen onze connecties met 
het landschap in de loop der tijd veranderen en evolueren, 
resulterend in de complexe lagenstructuur die zich door de tijd heen 
ontwikkelt, ook wel de palimpsest van het landschap genoemd, die 
zoveel bijdraagt aan de onderscheidenheid en het karakter van het 
landschap dat we zien en ervaren.

De poster die ik vandaag heb meegebracht is interessant om even bij 
stil te staan en sommige van onze Nederlandse collega’s herkennen 
hem misschien. De poster werd zo’n 18 maanden geleden 
geproduceerd en het is bijzonder bemoedigend om te zien hoe ver we 
zijn gevorderd in het herkennen van de diversiteit van alle 
landschappen, niet alleen speciale plaatsen zoals Nationale Parken, 
maar ook alledaagse landschappen. 

De poster van de Europese landschappen werd geproduceerd door 
het Alterra- project in Wageningen, waar de leiding berustte van dit 
project dat als doel had om een catalogus samen te stellen van alle 
Landscape Character Assessments (LCA) 
[landschapskarakterbeoordelingen] die in verschillende Europese 
landen werden uitgevoerd. Het doet me genoegen om te kunnen 
zeggen dat Schotland, door middel van de Scottish Natural Heritage, 
het eerste Europese land was dat in 1999 zijn nationale programma 
voor Landscape Character Assessment zoals dat is afgebeeld op de 
poster voltooide en daarmee een voorbeeld werd voor andere 
landen. Ook publiceerden we in 2002 met collega’s van de Engelse 
zusterorganisatie adviezen voor het opstellen van een LCA. Deze 
taak is een van de voornaamste doelstellingen van het Europees 
Landschapsverdrag dat in maart 2007 door het Verenigd Koninkrijk 
werd ondertekend en geratifi ceerd.

Deze poster markeert dus het begin van een samenvoeging van alle 
informatie die in de verschillende landen is verzameld over het 
karakter van het landschap. Daar wil ik me vandaag een beetje op 
richten, maar niet helemaal, omdat ik ben gevraagd om ook over 
andere landschapszaken te spreken. Maar het is interessant om te 
zien dat zowel Nederland als Schotland twee van de eerste landen in 
Europa waren om het landschap in zijn geheel te benaderen op basis 
van het landschapskarakter. En ik denk dat het heel heilzaam en 
interessant is om te zien dat we allebei dit proces hebben gestart, 
dat nu in veel andere Europese landen en ook elders wordt opgepikt. 

Ik moet ook nog zeggen dat toen ik werd uitgenodigd om hier 
vandaag te spreken, ik in dienst was bij Scottish National Heritage 
waar ik de leiding had van het LCA-project, maar ik werk nu in de 
private sector de andere gezichtspunten biedt en een en ander zal 

wel duidelijk worden uit enkele punten die ik tijdens deze presentatie 
ga behandelen.
 
Er zijn drie vragen die ik in de toegestane tijd zo goed mogelijk wil 
behandelen, maar het zijn grote vragen en kwesties en de tijd is zeer 
beperkt, dus vergeef me als ik grote stukken weglaat uit dingen 
waarover u misschien meer wilt horen, maar misschien kunnen 
enkele van deze kwesties hier of in de loop van de twee dagen verder 
worden uitgediept.

Ik wilde vooral aandacht besteden aan landschapscapaciteit als een 
beleidsissue in de praktijk en hoe dit kan worden aangepakt. 

Ook wil ik kijken naar hoe de cumulatieve effecten worden 
beoordeeld en wie dit doet en wat de landschapsprofessionals doen 
om deze uitdagingen in de praktijk aan te gaan.

De benadering van het landschap is veranderd. Er is sprake van een 
heroriëntatie van concentratie op beschermde locaties naar 
concentratie op het hele platteland. Dit is behoorlijk essentieel 
omdat het om diverse redenen de richting van bepaalde onderdelen 
van het landschapsvak verandert. Het verandert ook de manier 
waarop we omgaan met wat het publiek wil en waar mensen naar 
streven. Mensen ervaren het alledaagse landschap in hun dagelijkse 
leven en daar moet aandacht aan worden besteed, mogelijk meer 
aandacht dan aan de speciale locaties. Dat is mogelijk het 
belangrijkste aspect voor de professionals die betrokken zijn bij 
landschapsbeheer en landschapsplanning en die een verantwoorde-
lijk heid hebben om erop toe te zien dat er voor het hele landschap 
wordt gezorgd. Want elk landschap is belangrijk voor iemand.
De eerste belangrijke beleidsverklaring in Schotland waarin het 
karakter van het landschap werd genoemd was NPPG14, Planning 
for the Natural Heritage, een nationale richtlijn voor planningsbeleid 
die werd uitgevaardigd in 1997. In de afgelopen tien jaar hebben we 
hard gewerkt om de erkenning van de diversiteit van alle 
landschappen te vergroten, want hoewel het niet de eerste keer is 
dat de regering een beleid voor het landschap formuleerde, was het 
wel de eerste keer dat niet alleen de nationaal en internationaal 
beschermde landschappen werden erkend, maar ook dat alle 
landschappen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 
leefomgeving. Aanbevelingen uit dit beleid waren a) de noodzaak om 
na te denken over de gevoeligheid van verschillende landschappen 
voor het opnemen van ontwikkelingen, en b) bevestiging van het 
gebruik van Landscape Character Assessment als richtlijn voor de 
capaciteit van landschappen om nieuwe ontwikkelingen op te nemen.

In beleidstermen was dat voor ons een essentieel stuk om mee te 
werken en we zijn er mee aan de slag gegaan. En dus hadden we in 
Schotland het National Programme of Landscape Character 
Assessment en zo rond het moment waarop NPPG14 werd 
uitgevaardigd waren we halverwege dit programma, dus om die 
benadering bevestigd te zien was een enorme aanmoediging voor 
ons. Een van de belangrijkste redenen voor het uitvoeren van een 
Landscape Character Assessment is niet alleen het gebruik ervan 
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door ons als specialisten en deskundigen, maar ook voor degenen 
die heel de week door in de alledaagse plaatsen zijn geïnteresseerd 
en ten voordele van degenen die er leven en wonen en ervan genieten 
en die willen weten hoe hun speciale landschappen kunnen worden 
behouden of verstrekt. 

In Schotland speelt er nog een andere bijzondere kwestie, en die 
wilde ik even aanstippen, zoals ik altijd doe omdat het nog steeds een 
punt is en dat is dat de Scottish National Heritage een 
verantwoordelijkheid heeft om adviezen en richtlijnen te geven over 
de effecten op het landschap gezien vanuit vele verschillende 
richtingen. We werken met andere openbare organisaties en in het 
bijzonder met de plaatselijke overheden, waar vaak maar weinig 
medewerkers zijn met deskundigheid op het gebied van landschap en 
raadscommissies die beperkte ervaring hebben. Het is beter dan het 
was, maar het is nog niet zo goed als het zou kunnen zijn. 

Zoals ik al zei, het gaat beter, maar toen we begonnen was er 
buitengewoon weinig begrip van het LCA-programma. Wat we dus 
probeerden was om als basis een gezamenlijke taal te vinden die 
iedereen zou begrijpen. Wat bedoelen we met die term landschap, 
wat is belangrijk, wat gebeurt er mee, wat is de dynamiek ervan, wat 
zijn de krachten voor verandering, waar gaat het naartoe en wat 
kunnen we nog meer doen om het in de richting te doen gaan die de 
mensen willen.

Eerder werden we bekritiseerd vanwege onvoldoende overleg, maar 
we waren verwikkeld in een race tegen de klok. We hadden een 
beperkt budget, dat geleidelijk groeide en geleidelijk bestreken we 
het hele land. We hadden het waarschijnlijk een beetje anders 
gedaan als we vanaf het begin hadden geweten dat we het hele land 
zouden kunnen bestrijken, maar dat wisten we niet, dus deden we 
wat we konden.

Wat er echter wel gebeurde was het begin van een dialoog met de 
plaatselijke overheden over landschap, dat was voorheen niet eerder 
op die manier gebeurd wat betreft kijken naar het alledaagse 
landschap. En dat staat ook nu nog overeind, het heeft ons een 
geweldig ontmoetingspunt gegeven, een taal, en daarbij een basis 
voor plaatselijke overheden, samen met de belangrijkste nationale 
beleidsdocumenten, die op nationaal niveau richtlijnen geven, maar 
op lokaal niveau zien we dat er andere dingen gebeuren met de 
plaatselijke autoriteiten. En daar zal dan mogelijk sprake zijn van het 
meer democratische einde aan het proces waarbij mensen op basis 
van deze initiatieven lokaal meer betrokken kunnen raken bij hun 
gebied, met deze doelstellingen voor de ontwikkeling van lokaal 
beleid.

Er zijn nog andere documenten die het nationale beleid onder-
steunen, de zogeheten PAN’s of Planning Advice Notes. PAN60 werd 
uitgevaardigd in 2000 met betrekking tot planning voor natuurlijk 
erfgoed en had een speciale landschapsparagraaf, paragraaf 23. 
En ik heb de termen gemarkeerd, of liever gezegd vet gemaakt, 
waarvoor ik even uw aandacht wil vragen, bescherming en 
versterking van het landschapskarakter is namelijk een belangrijke 
planningsdoelstelling.

Bescherming van de natuurlijke kwaliteit en het karakter van de 
speciale plekken, maar ook de beschermde landschappen en woeste 
grond, we hebben nog niet veel gezegd over woeste grond en daar 
hebben we eigenlijk ook geen tijd voor, maar in Schotland is het een 
belangrijk landschapskenmerk.

Duidelijke beleidsdoelstellingen formuleren met betrekking tot het 
landschap, toegespitst op het ontwikkelingsplangebied. Dus in 
verschillende delen van het land spelen verschillende kwesties en 
bestaan er verschillende beleidsvereisten om aan de ontwikkelings-
planbehoeften te voldoen, en gebieden die moeten worden bepaald 
voor de kwesties die daar spelen.

Ik wil twee bijzondere ontwikkelingsvormen wat nader bekijken, die 
voor u en voor ons bijzonder actueel zijn, de ene is windmolenparken 
en de andere is huisvesting op het platteland. Daar kom ik dus zo 
dadelijk op terug. 

En dan tenslotte de bevordering van hoge locatie- en ontwerp-
normen. U heeft al gezien dat er verschillende documenten in 
omloop zijn en dat raakt sterk de kern van waar het bij architectuur 
en ontwerp in Schotland om gaat, dat is namelijk het gebied waar we 
proberen om hulp te bieden bij de hele procedure voor verbetering 
van dat activiteitengebied. Het is niet iets waar ik hier nu zelf 
aandacht aan ga besteden.

Nog een andere PAN, PAN72, is Housing in the Countryside, 
Huisvesting op het Platteland. Daar wilde ik even heel kort naar 
kijken, omdat het heel veel te maken heeft met landschapskarakter 
omdat het gaat over het gebruik van materialen, over het soort 
architectuur dat wordt geïntroduceerd en of het nieuwe architectuur 
is, wat hier geloof ik het geval is, helemaal nieuw, niet gerenoveerd. 
En het gaat ook over mogelijk nieuw, semi-nieuw, en je zou kunnen 
zeggen dat het heel Scandinavisch is en misschien is dat ook zo. Is 
het acceptabel, is het gewenst, gaan we een weg volgen met een 
meer gevarieerde, maar misschien modernere architectuur op het 
platteland? En dit is nog maar een voorbeeld van een andere stijl dan 
de gebruikelijke Schotse stijl. (zie PowerPoint-dia’s)

Dan gaan we terug naar dit – de nationale LCA-gegevens-
verzameling, we hebben dit al eerder gezien, ik wil er verder niet veel 
meer over zeggen. Alleen dat het onze basis is, het is een reeks 
gegevens binnen Scottish National Heritage, zij gebruiken het, de 
lokale overheden gebruiken het, het wordt ingebracht in Landscape 
Character Assessments op lokaal niveau voor zowel individuele 
ontwikkelingslocaties, niet vanaf hier, het is een laag naar beneden, 
waarschijnlijk meerdere lagen naar beneden, maar het bracht de bal 
aan het rollen wat betreft de toepassing van benadering op grond van 
het landschapskarakter, en over al die kwesties, alles over 
landschap dat belangrijk is. Het gaat niet alleen om het nieuwe 
ontwerp dat met de nieuwe ontwikkeling meekomt, het gaat om hoe 
dat ontwerp gerelateerd is aan de ligging ervan. Wat zijn de 
belangrijkste kenmerken van dat landschap, hoe kan het veranderen, 
hoe kan het ruimte bieden aan de veranderingen die er mogelijk 
zullen plaatsvinden?

Waarom is dit zo’n belangrijke kwestie? Naar mijn mening en dat is 
mijn persoonlijke mening, is dat omdat het zeer veel te maken heeft 
met de aard en de schaal en de snelheid, frequentie en magnitude 
van de veranderingen die vandaag de dag in onze landschappen 
plaatsvinden. Zowel bij u in Nederland als hier in het Verenigd 
Koninkrijk en in het bijzonder in Schotland is er sprake van een 
enorme groei van ontwikkelingsactiviteiten. In veel opzichten is dat 
geweldig voor de economie, maar het betekent ook dat het heel 
belangrijk is om goed te passen op wat we hebben.

Ik wilde ook even terugkomen op iets dat eerder in de ochtend-
kranten heeft gestaan. Iemand, ik weet niet meer precies wie, zei 
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iets over hoe gaan we feitelijk de manier bepalen waarop de 
veranderingen in het landschap gaan plaatsvinden als we er niet op 
de juiste manier richting aan geven.

Wel, we hadden die enorme aanmoediging van de Europese richtlijn 
voor de milieueffectrapportage en die bevat een paragraaf over 
landschap en de beoordeling van de visuele impact. Maar niemand 
zei hoe dat in zijn werk ging, dus moesten we letterlijk terug naar de 
tekentafel en opnieuw beginnen in termen van wat zijn de adviezen 
die mensen nodig hebben om ze daadwerkelijk aan te moedigen om 
het landschap in zijn geheel te beschouwen, met gebruikmaking van 
de beleidsmogelijkheden die we nu hebben en de 
planningsrichtlijnen die we nu hebben en kunnen we deze 
methodologieën op een ander vlak gaan inzetten? Het antwoord is ja.

Guidelines for Landscape Character Assessment: Dit was een 
essentieel document dat uiteindelijk in 2002 werd gepubliceerd, het 
duurde meerdere jaren voor het gereed was. Het werd gefi nancierd 
door Scottish Natural Heritage en de Engelse tegenhanger, de 
Countryside Agency, maar de twee onderdelen van de organisaties 
kwamen bij elkaar, werkten aan deze advisering om anderen aan te 
moedigen om dezelfde benadering toe te passen, of het nu ging om 
een ontwikkelingsvoorstel of een strategisch plan of dat het een 
gebiedsplan betrof of iets op een nog hoger strategisch niveau dan 
dat. Het is een benadering, een set gereedschappen, het is niet het 
antwoord op alle vragen, maar het is een begin, want we hadden 
niets om feitelijk richting te geven aan deze methodologie.

Er werd breed overleg gevoerd over dit materiaal. Er werden 
verschillende concepten opgesteld en het werd uiteindelijk 
gepubliceerd in 2002. In 1999 kwam een interim advies uit, maar het 
duurde nog eens drie jaar om het uiteindelijke document op te stellen 
waar Schotland en Engeland mee konden leven, waar heel 
verschillende dingen gebeuren in het landschap, in elk geval met 
aanzienlijke verschillen in de planningssystemen.

Maar we hebben ook Noord-Ierland aan boord, ze stonden niet op het 
logo, ze konden geen fi nanciering ter beschikking stellen voor het 
onderzoek om het advies te produceren, maar ze zijn er wel. Wales 
besloot toentertijd om een andere richting te kiezen, maar we 
hebben wel met elkaar om de tafel gezeten binnen het Verenigd 
Koninkrijk om tot dit resultaat te komen.

Tegenwoordig is het een onderdeel van elk openbaar onderzoek 
waarbij het landschap in het geding is. Het wordt aangemerkt als een 
kerndocument, zoals we dat noemen, het wordt gebruikt en het is 
met een fi jne kam uitgeplozen. Het is dus een proces, het is er 
gekomen in termen van geaccepteerde methodologie als een 
benadering voor de toepassing van beleid.

Nu kom ik bij het bijzondere onderwerp van huisvesting op het 
platteland, wonen in een landelijke context. We kijken naar deze 
kleine plattelandsomgevingen die onder druk staan voor 
inbreidingshuisvesting, of uitbreiding van de huisvesting of nieuwe 
nederzettingen in de buurt. Dia’s: Dit is Dunkeld in Perthshire, dit is 
een van de East Fife vissersplaatsjes aan de kust, zeer sterke relatie 
met de geologie daar, die heeft bepaald hoe de haven zich heeft 
ontwikkeld, en ook een middeleeuwse verkaveling van huispercelen 
en tuinen, die oorspronkelijk werden gebruikt voor de teelt van 
gewassen voor eigen gebruik.

Hoe ga je om met uitbreiding of verandering in deze plaatsen? 
Nogmaals, westkust, highland, heel dicht bij het gebied waar we 
dacht ik al eerder naar keken, tegenover het gebied van Rassay en 
Skye. Dan de Outer Hebrides waar je hele kleine nederzettingen 
hebt, rechts bovenin ziet u misschien een hele kleine verspreide 
nederzetting van pachtboerderijtjes. 

Hoe ga je te werk bij de introductie of uitbreiding of 
richtingaanduiding voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijke 
renovatie van oudere gebouwen die bouwvallig zijn geworden, 
volledig in verval zijn geraakt en misschien uitbreidingen daarvan 
realiseren zonder het karakter van die plaatsen aan te tasten? Het 
zijn heel bijzondere plaatsen, ze zijn heel kwetsbaar en ze hebben 
zeer sterke essentiële kenmerken.

Christopher Dyer wordt beschouwd als de hedendaagse Hoskins, 
Hoskins is zeer bekend in het Verenigd Koninkrijk als de schrijver 
van The Making of the English Landscape, maar zijn opvolger lijkt 
professor Dyer te zijn, die naar verluidt het volgende heeft gezegd "Al 
vijf eeuwen lang zeggen we dat het einde van het dorp nabij is, maar 
het lijkt altijd te overleven". Is dat nog steeds waar? Ik hoop het wel.

Wat speelde er 500 jaar geleden, hier is een citaat uit 1498, Thomas 
Moore zei iets over “het is een vreselijke toestand, de hele boel staat 
op instorten……………. dit dorp verdwijnt in de komende paar weken 
van de aardbodem, of zoiets”. Maar dit is een citaat uit 1498 waarin 
wordt gezegd dat het afgelopen is met het dorp, dat het wordt 
vernietigd. 

Dus we hebben onze dorpen nog steeds, maar nu staan ze weer 
onder druk uit een andere hoek. En dit is afkomstig van de 
Commission for Rural Communities, deze cijfers komen helemaal uit 
het zuiden, ik kon geen cijfers voor alleen Schotland krijgen. Hier is 
sprake van een soortgelijke dynamiek, met een plattelandsbevolking 
die naar verwachting in 2027 met 20% zal zijn gestegen, zelfs hoewel 
de landbouw en ook de dynamiek van de landbouwbevolking 
verandert. Over heel het Verenigd Koninkrijk valt elk jaar 21 
vierkante mijl platteland ten prooi aan de verstedelijking, dat is een 
groot gebied, voor het Verenigd Koninkrijk is dat ongeveer ter grootte 
van Stirling.

De Campaign to Protect Rural England (CPRE), dat is een 
particuliere organisatie uit het zuiden. Elk jaar zijn er 22.000 
betaalbare huizen nodig in landelijke gebieden. De andere kwestie is 
betaalbaarheid, maar daar zullen we het vandaag niet over hebben, 
daar hebben we geen tijd voor. Maar dat gezegd hebbende, er bestaat 
druk voor huisvesting op het platteland, wat gaan we daar mee doen?

Ik heb hier mijn idee opgeschreven van een lijst van kritieke 
methodestadia voor de bepaling van de capaciteit van het landschap 
voor huisvesting op het platteland, in het bijzonder voor een 
plattelandsnederzetting in de Highlands. 

Dus je volgt deze procedures, verschillende stadia, als iemand 
dadelijk een kopie van de PowerPoint wil dan is dat geen probleem, 
maar ik ga ze niet regel voor regel behandelen, u ziet waar ze naar 
verwijzen. 

Wat ik in het midden vet heb weergegeven is over deze criteria, hoe 
ga je feitelijk te werk, wat is het dat we hier zoeken? Omdat je een 
dorp kunt uitbreiden, kun je ruimtes opvullen, kun je locaties 
bepalen, maar welke locaties zijn het meest geschikt?
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Dit zijn dus de criteria, dit is mijn idee van wat de criteria zijn voor 
deze plekken. Terreinanalyse, dat is heel belangrijk, in het bijzonder 
in Schotland, we hebben hier deze hele sterke, hele geprononceerde 
geologie, die heel sterk vraagt om een speciale ontwikkeling, dat 
was historisch zo en is nog steeds zo. En dat het nog maar lang zo 
mag blijven, want het heeft alles te maken met het karakter van deze 
plekken.

De structurele vegetatie die ons omringt of die zich in deze 
nederzettingen bevindt is essentieel om te bepalen welke locaties 
het meest geschikt zijn om daarvoor te zorgen. 
Zichtbaarheidsanalyse, zowel vanuit de nederzetting naar buiten 
kijkend als binnen de nederzetting naar andere delen van die neder-
zetting.
Hoe werkt een en ander in termen van leesbaarheid? Wat u hier 
hoort zijn termen die worden gebezigd bij stedelijk ontwerp, ik vind 
dat er een paar sterke correlaties zijn tussen wat ik denk dat een 
activiteit is die ik landschapsplanning zou noemen, tegenover 
landschapsarchitectuur, maar ook dat is een heel ander debat. Maar 
er zijn in elk geval bepaalde overeenkomsten met stedenbouwkunde.

Nu gaan we verder, we hebben gehoord over het historische patroon, 
de ontwikkeling daarvan en hoe belangrijk het is. Wat ik hier aan toe 
wilde voegen, Malcolm heeft dat besproken, is dat het gaat om 
textuur, het is de textuur van een plek, in termen van bebouwd en 
onbebouwd, de negatieve en positieve ruimten in dat kader van die 
nederzetting. Het is heel belangrijk om te begrijpen waarom het is 
zoals het is, hoe het patroon zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. 
En het huidige patroon, als laatste hier, omdat het de evolutie is van 
dat historische patroon en hoe het is gekomen waar het nu is, helpt 
om te begrijpen welke specifi eke ontwikkeling de meest geschikt is 
in relatie tot het karakter van die nederzetting als geheel. Het gaat 
dus niet om inzicht in de individuele locatie, het gaat om inzicht in de 
hele nederzetting om te kunnen bepalen wat geschikt is.

We kunnen even snel kijken naar een voorbeeld hiervan, dit is een 
hele kleine nederzetting aan de westkust van de Highlands. En dit 
zijn werktekeningen die verschillende aspecten van deze 
nederzettingen aangeven. Het heeft te maken met het 
nederzettingspatroon, het landgebruik, de bepaling van de 
verschillende vorm van het bouwpatroon, inbreng van de uitzichten 
die het meest kritisch zijn en de aansluitingen en waar je, vanaf daar, 
naar toe kan gaan in termen van bepaling van het belangrijkste 
landgebruik. In deze speciale situatie is er sprake van 
pachtboerderijtjes en dat gebruik van het land is beschermd.

Vervolgens ga je defi niëren welke kansen en beperkingen er zijn, 
zoals kansen daar voor renovatie, er zijn kansen voor verlenging van 
een rij huizen, er zijn kansen voor mogelijke latere uitbreiding van 
een gebied waarvan de structurele vorm niet al te sterk is, er is 
sprake van vegetatie in de vorm van verspreide grote bomen, 
daarbinnen is misschien ruimte voor uitbreiding van het dorp.

En dan hier in het midden ziet u een rode stip, hier om precies te zijn, 
die al is aangewezen voor ontwikkeling. En deze ontwikkeling heeft 
al plaatsgevonden, sommigen van u in de zaal kennen dit plan 
misschien. 

Er is dus sprake van verschillende niveaus. We hebben het hier over 
een zeer kleine schaal, het gaat niet om grootschalige projecten. 
Hier hebben we dan de nederzetting op maaiveldniveau tegenover 
het aanzicht uit de lucht dat u eerder zag. 

De kwaliteit van deze afbeelding is slecht, maar dit is het gebouw dat 
eerder werd aangegeven met de rode stip en dat potentieel heeft 
voor een ontwikkeling van vijf of zes wooneenheden, en zo zien ze 
eruit. Dat is hetzelfde gebouw links gerenoveerd en geïntegreerd in 
het plan. Het is een plan van een woningbouwvereniging en 
betaalbaarheid was hier ook een voorwaarde. En hier nog wat 
andere beelden hiervan.

Dan gaan we naar een geheel andere plek, een heel andere kwestie, 
dit is Stirling waar de gemeenteraad een probleem had omdat veel 
ontwikkelaars zich aanmeldden met veel verschillende plannen voor 
de ontwikkeling van huizen buiten het kerngebied van de stad.
Stirling heeft de status van een icoon in Schotland, maar om andere 
redenen is het een zeer belangrijk stedelijk gebied voor de Schotse 
natie met een culturele en historische focus. Dus hoe pak je 
noodzakelijke uitbreidingen aan in het type landschap dat er omheen 
ligt, was een vraag die de gemeenteraad stelde in een onderzoek, 
genaamd An Evaluation of Major Growth Area Options [Een evaluatie 
van opties voor belangrijke groeigebieden]. En we gaan ons niet 
verliezen in details van wie wat heeft gedaan, maar er was sprake 
van een hele reeks van verschillende ontwikkelaars die in 
aanmerking kwamen, hun voorstellen werden overwogen en 
allemaal getest aan de hand van deze criteria. Dus opnieuw, 
manieren om criteria te beoordelen om uiteindelijk te komen tot de 
beste oplossing voor de situatie.

En wat was het resultaat? Wel, deze twee, zelfs hoewel u ziet dat 
daar nog steeds iets negatiefs is, maar uiteindelijk werd aan deze 
twee opties de voorkeur gegeven. Wat is er sindsdien gebeurd?

Dus heel in het kort, dat is de manier waarop je op een strategisch 
niveau kunt werken, kijkend naar beleid dat ons vertelt in welke 
richting de zaak zich zou kunnen ontwikkelen.

Het verschil tussen capaciteit en gevoeligheid, er is een relatie, de 
een is gedefi nieerd als een bekwaamheid, de ander is niet absoluut, 
gevoeligheid is niet absoluut. En dat is een hele essentiële zaak, het 
is iets waar we rekening mee moeten houden en we moeten die twee 
heel zorgvuldig uit elkaar houden.

Er is een milieueffectanalogie hier in termen van hoe je een en ander 
beoordeelt. Een milieueffectrapportage is beleid, C is een 
strategisch beleid voor milieubeoordeling, opnieuw een andere 
richting waarin een beleid ons kan sturen als we naar het landschap 
kijken op een strategische schaal, kijkend naar manieren waarop we 
bijvoorbeeld masterplanning kunnen uitvoeren. Dit is een master-
planning in het werkstadium, het is nog niet voltooid, we kijken hier 
naar een sterk veranderende omstandigheid met een belangrijke 
industriële activiteit in het midden, maar het gebied is aangewezen 
voor verandering van gebruik, de plaatselijke overheid wil het 
gebruik ervan veranderen, ze moeten dat kunnen verantwoorden. 
Manieren waarop masterplanning, landschapsbeleid, lokale 
beleidsplannen aan elkaar beginnen te relateren.

Een kwestie die we al eerder hebben genoemd, nachtelijke 
verlichtingsniveaus, weet u, hier in Schotland is de nachtelijke hemel 
zeer belangrijk voor ons, we zien het als een essentieel onderdeel 
van onze ervaring van het landschap. Enorme stukken van dat gebied 
zijn nog niet verlicht, maar dat is aan het veranderen.

Installaties zoals deze, sommigen van u herkennen ze misschien, 
maar we zeggen niet wat het is, veroorzaken ‘s nachts een heleboel 
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lichtvervuiling in dat soort omgevingen. De donkere nachthemel is 
een zeer gewaardeerd onderdeel van het landschap in Schotland. Is 
het dus OK dat er minder plaatsen komen waar je 's nachts de 
sterren kunt zien?

Een andere reeks richtlijnen zijn de Guidelines for Landscape & 
Visual Impact Assessment. Ook deze zijn weer afkomstig van 
Scottisch National Heritage, de Countryside Agency, dit keer ook de 
Environment Agency, maar ook gesponsord door National Grid, dat is 
de organisatie voor het infrastructuurnetwerk voor elektriciteit, 
maar er is ook aan meegeschreven door het Landscape Institute. Ook 
dit boek komt ter sprake in elk openbaar onderzoek ter onder steuning 
van de procedures die worden gevolgd om de beoordeling van het 
landschap en de visuele impact te bepalen voor milieueffect doel-
einden. Ook hier is weer sprake van advisering, het is geen beleid, 
het is advisering, maar het helpt om het beleid op de juiste manier 
toe te passen.
Dan hebben we deze vraag hier, landschapsarchitecten of 
gegevensbeheerders. En is het fysieke landschap een tweederangs 
burger na landschapsimmuniteit en zichtbaarheid? Ik maak me op dit 
moment een beetje zorgen dat de Landscape and Visual Impact 
Assessment (LVIA) zich heel erg door het visuele aspect laat leiden 
en dat de feitelijke textuur van het landschap, het fysieke landschap, 
niet helemaal de aandacht krijgt die het eigenlijk zou moeten krijgen, 
het zou wat meer in evenwicht moeten zijn, ik maak me daar echt 
zorgen over.

Methodologieën in termen van GIS-gebruik, gaan we even op in, de 
foto-wireframes, accumulerende impacts, GIS, uitgifte van 

belangrijke gegevenssets, meer vaardigheden, meer advisering, wat 
hebben we? Hebben we het hier over het beroep van landschaps-
architect of dat van landschapsplanner? Is het een op zichzelf 
staande beroepsmatige activiteit of praktijk? Dat is nu de vraag, ik 
zie alleen dat dit de dingen zijn die op dit moment lijken te gebeuren, 
het lijkt op deze manier te gaan en het is goed zoals we gaan, maar 
het wordt wel echt specialistisch op deze gebieden.

En ik wil graag de vraag bij u achterlaten of zich nu in het Verenigd 
Koninkrijk een andere beroep aan het ontwikkelen is op het gebied 
van landschapsplanning? De reden dat ik dat speciaal hier vandaag 
vraag is omdat u in Nederland landschapsplanning als beroep kent 
en het daar duidelijk wordt erkend als een bepaalde activiteit. En ik 
geloof dat jullie feitelijk al een heel lang landschapsplanning 
beoefenen van een zeer hoge kwaliteit. En ik denk dat de reden 
daarvoor was, het kwam al eerder aan de orde, dat het punt gemaakt 
werd dat… “ wij zijn goed in tuinen en minder in landschappen, en 
jullie zijn goed in landschappen maar niet in tuinen”.

Is dat nu echt waar of ligt dat alleen maar aan de omstandigheden? Ik 
denk dat er wel iets van waar is, omdat jullie in Nederland het land 
terug hebben moeten winnen van de zee, jullie moesten jullie 
landschap heel goed beheren vanwege het waterprobleem waarover 
we gehoord hebben, maar jullie hebben feitelijk ook elke kubieke 
centermeter van jullie landschap moeten opbouwen. Ik weet dat het 
landschap ten oosten van Utrecht al bestond voor de komst van de 
polders, maar een groot gedeelte van de andere helft is gevormd 
door het bouwen van polders en dijken. Terwijl wij ons landschap als 
vanzelfsprekend beschouwen, of niet?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hart van de Heuvelrug
Herman Sietsma, Algemeen Directeur, Provincie Utrecht

Het volgende is een bewerking van de mondelinge presentatie gegeven 
tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007: 

Het is mij een genoegen dames en heren om u iets te mogen 
vertellen over de praktijk en het beleid rond een project, een 
belangrijk project, in mijn provincie, de provincie Utrecht, een van de 
12 provincies van Nederland.

In Nederland hebben we één koningin, één nationale regering, 
12 provincies en honderden gemeenten. We zijn allemaal gehoor-
zaam heid verschuldigd aan onze koningin en aan de nationale 
regering in zoverre als ze dat van ons wensen. Niettemin hebben 
steden en provincies nog steeds genoeg vrijheid om hun eigen beleid 
te ontwikkelen. We noemen het de autonomie binnen de eenheids-
staat. Zo houden de Nederlandse provincies zich bijvoorbeeld bezig 
met problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, maar ook met 
infrastructuur, provinciale wegen en rijkswegen; problemen met 
welzijn en economische ontwikkeling; en niet in het minst met 
problemen op het gebied van landschap en ecologische kwaliteiten. 
U kunt zich indenken dat er binnen het ene lichaam van een grote 
provincie vaak sprake is van tegenstrijdige belangen. Dit maakt het 
zeer moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen deze 
verschillende belangen. 

Hoe dan ook, zoals ik al zei, heden ten dage zijn de provincies 
onderdeel van de eenheidsstaat, maar dat is niet altijd zo geweest. U 

weet misschien dat Napoleon er nooit in is geslaagd om het Verenigd 
Koninkrijk te bezetten, maar rond 1800 bezette hij wel de 
Nederlanden. En hij vestigde de genoemde eenheidsstaat. Voor 1800 
waren er zeven autonome republieken en een daarvan was de 
republiek Utrecht. De zeven Nederlandse republieken ware volledig 
autonoom in wat ze deden, zelfs als ze besloten om oorlog te gaan 
voeren was dat hun eigen individuele beslissing. In die dagen hebben 
de Zeven Republieken Engeland een aantal malen de oorlog 
verklaard, ik geloof dat we er drie van gewonnen hebben, maar dat 
weet ik niet helemaal zeker. Op dat moment was er nog steeds geen 
eenheidsstaat, alleen meerdere autonome republieken. Vandaag de 
dag vormen de autonome republieken een onderdeel van een 
centrale staat. 

Het hoofddoel van ons project is het opnieuw versterken van wat wij 
noemen het Hart van de Heuvelrug. Het is het centrum van een 
gebied met rijke, natuurlijke hulpbronnen. Het is een overblijfsel van 
de laatste ijstijd en zoals de naam al aangeeft, een gebied met 
heuvels. Als we het hebben over heuvels moet u begrijpen dat we 
spreken over een verhoogd gedeelte van circa 20 of misschien 30 
meter. Maar volgens Nederlandse begrippen zijn het heuvels. Je bent 
tenslotte een vlak land of niet. Dit is een typisch beeld van mijn 
provincie en we zijn er erg trots op.
Ons voornaamste doel is om de Heuvelrug in al zijn kwaliteiten 
opnieuw te versterken. Dus niet alleen de natuur, niet alleen het 
landschap of de kwaliteit van de huisvesting of de economische 
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ontwikkeling, maar een geïntegreerde benadering voor het hele 
gebied. En gelukkig lijkt dit mogelijk te zijn. Als je er in slaagt om je 
eigen beperkingen en die van de organisatie te overwinnen, dan kan 
een situatie ontstaan die voor iedereen succesvol is. 

Hier ziet u een onderdeel van het centrale deel van de Heuvelrug. 
Het is de Vliegbasis Soesterberg, u ziet daar de landingsbaan. Dit is 
het centrale thema van het programma. De Provincie Utrecht is het 
centrale deel van Nederland en de Heuvelrug is het centrale deel van 
de Provincie. Utrecht heeft een hoge bevolkingsdichtheid, wat 
resulteert in een hoge verkeersdruk, problemen met betaalbare 
woningen en een te grote druk op het platteland. Dit wordt nog 
aangevuld met druk van de spoorwegen, Utrecht is namelijk het 
nationale spoorwegcentrum. Maar nog steeds zijn er mooie gebieden 
met een natuurlijke omvang in onze provincie. Ons doel is om de 
kwaliteit van deze gebieden te bewaren. Anders dan in het zuiden van 
de Randstad, het gebied rond de steden Rotterdam en Den Haag, 
waar niet veel groene gebieden zijn, heeft de Provincie Utrecht het 
doel om de groene ruimten open te houden. 

Een van de speciale functies in onze provincie bestaat uit de militaire 
oefenterreinen. Sinds het einde van de Koude Oorlog hebben we de 
oefenterreinen niet meer nodig, dus zijn vele militaire locaties 
beschikbaar gekomen voor een nieuwe invulling. Dat is ook het geval 
bij de Vliegbasis Soesterberg. Het is een prachtige kans voor de 
provincie om haar verantwoordelijkheid te nemen. 
Hier zien we de regio met de stad Utrecht, een stad met bijna 300.000 
inwoners, en hier de stad Amersfoort met 150.000 inwoners. En 
precies er tussenin ligt het gebied dat ik zojuist heb genoemd, de 
Heuvelrug, met hier het centrale deel van de luchthaven en het gebied 
dat we het Hart van de Heuvelrug noemen. Hier ziet u een van de 
militaire activiteiten en de lijst met onderdelen waar onze bijzondere 
interesse naar uitgaat. Het centrale deel van de ijstijdafzetting. 
En hier zien we wat er feitelijk gebeurd is in de jaren sinds onze 
Schepper ons dit gebied schonk. Want Hij heeft ons een mooie 
wereld gegeven en wat hebben wij ermee gedaan…? We hebben er 
dorpen en steden op gebouwd. We hebben wegen en spoorwegen 
aangelegd. Nu zitten we met een gefragmenteerd geheel. U zult 
begrijpen dat in vroeger jaren de kwaliteit van dat gebied niet 
optimaal was. En zoals hier aangegeven is de infrastructuur een 
probleem, in het bijzonder de industrieterreinen op plaatsen waar we 
ze nu niet zouden vestigen. Dat geldt ook voor de militaire locaties. 
En wat ik tot nu toe niet genoemd heb, de ziekenhuizen, in het 
bijzonder de psychiatrische instellingen, die voorheen in de bossen 
waren gesitueerd, ver weg van de steden. Maar vandaag de dag is het 
nodig om ze weer terug te brengen naar de stedelijke gebieden. 

Hoe gaat zo’n project in zijn werk in Nederland? Vele personen en 
organisaties zijn bij het programma betrokken. Hier ziet u ongeveer 
20 mensen en allemaal vertegenwoordigen ze een instelling die 
betrokken is bij de ontwikkeling van het project... Elk van hen 
vertegenwoordigt een belangengroep. Vijf ministeries van de 
centrale overheid zijn erbij betrokken. Naast de ministeries zijn er de 
provincie Utrecht, vijf gemeenten, milieuorganisaties en in het 
bijzonder de Stichting Utrechts Landschap, die eigenaar is van alle 
ecologische gronden in de Provincie Utrecht. Andere betrokkenen 
zijn enkele ziekenhuizen en andere partijen, zoals de Kamer van 
Koophandel en de Nederlandse Spoorwegen. Vier jaar geleden, toen 
duidelijk was dat een deel van het land in onze regio beschikbaar zou 
komen, besloten wij om alle belanghebbenden bij elkaar te roepen 
en een nieuw begin te maken met de herstructurering van onze 
regio. We stelden een plan en aantal hoofdpunten op en beloofden 

elkaar dat we al onze individuele belangen ondergeschikt zouden 
maken aan het algemene belang. En u zult begrijpen dat belangen 
vaak niet parallel lopen. De steden willen bijvoorbeeld voornamelijk 
uitbreiden. En provincies willen de groei van steden meestal 
ondersteunen. Nationale overheden kunnen verschillende belangen 
hebben enzovoort. Maar we beloofden dat we ons doel alleen konden 
bereiken als we onszelf ondergeschikt zouden maken aan het 
algemeen belang. 
We stelden een plan op met als doel om een corridor te scheppen om 
de natuur te helpen, in het bijzonder om het wild te helpen migreren. 
Hier ziet u een stad, dus hier hebben we een rechtervleugel en een 
linkervleugel. De dieren moeten daarom weten waar ze naar toe 
gaan als ze uit het zuiden komen. Dit is in feite het belangrijkste doel 
om de kwaliteit van onze natuur te herstellen. Hier ziet u 
bijvoorbeeld een viaduct over een rijksweg dat vorig jaar werd 
gerealiseerd met veel steun van ons nationale Ministerie van Verkeer 
en waar wild kan oversteken. En hier ziet u een artist’s impression 
van een tweede viaduct. Het is niet zo bijzonder, maar het zal de 
naam dragen van een voormalige Commissaris van de Koningin, die 
veel betekend heeft voor de realisatie van dit project. Het was een 
van de geschenken die hij kreeg toen hij een paar jaar geleden de 
dienst verliet. Nee, dit is geen grap. 

Het model dat we hebben gebruikt is het schaakbordmodel. 
Om eerlijk te zijn was het niet ons idee maar dat van de Stichting 
Utrechts Landschap en zij zeiden dat als we een paar functies 
kunnen herstructureren, dan kunnen we de natuurlijke functies weer 
met elkaar verbinden. Dus komt er een corridor speciaal voor de 
dieren. En je moet enkele, zoals we die noemen, rode ontwikkelingen 
toestaan op plaatsen waar dat op dit moment niet mag. Zo is dit 
bijvoorbeeld slechts een klein park binnen enkele rode gebieden. 
Je zou kunnen beslissen om hier het bouwen van een paar huizen 
mogelijk te maken, maar alleen als je er in slaagt om laten we 
zeggen deze huizen te slopen. Het is maar een voorbeeld natuurlijk, 
maar het zijn precies de regels die we nu gebruiken. We staan alleen 
rode ontwikkelingen toe als er investeringen in de natuur mogelijk 
zijn. Dus elke dag tellen we de vierkante meters, als u begrijpt wat ik 
bedoel. En aan het einde van het programma moet er een batig saldo 
zijn ten voordele van de natuur. 

Hier zien we de kaart in detail en kan ik enkele projecten noemen. 
Hier de westelijke corridor met de viaducten over de rijkswegen en 
spoorlijnen. Hier de corridors aan de oostkant. Hier een paar 
militaire terreinen die aan de natuur worden teruggegeven. En de 
rode gedeelten zijn de plaatsen waar huizen kunnen worden 
gebouwd. Bijvoorbeeld hier een ziekenhuis, hier 500 huizen, hier een 
gebied voor industriële activiteiten. In de oude situatie zouden al 
deze rode ontwikkelingen niet mogelijk zijn geweest omdat het 
verboden was om buiten de grenzen van de bebouwde kom te 
bouwen. Aan het einde komen we tot een enorme uitwisseling van 
functies. Het speciale aan het project is de luchthaven in het midden 
van het gebied. De luchthaven is ongeveer 500 hectare groot. Het 
Amerikaanse leger heeft de locatie zo’n twee jaar geleden verlaten. 
Ze wordt nu nog steeds gebruikt door de Nederlandse luchtmacht, 
maar die gaat binnen een jaar weg. We hebben twee jaar lang met de 
centrale overheid gesproken over de vooruitzichten en de situatie 
van de luchthaven, wat vorig jaar geresulteerd heeft in een 
overeenkomst tussen de staat en de provincie Utrecht dat we de 
luchthaven van het ministerie konden kopen. Om de locatie te kunnen 
ontwikkelen, was het heel belangrijk om er eigenaar van te zijn. Er is 
nu geen discussie meer over het eigendom. Het is in openbare 
handen en we kunnen onze eigen beslissingen nemen over wat er in 
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dit gebied gaat gebeuren. We hebben besloten dat het grootste 
gedeelte, ongeveer 400 hectare, een ecologische locatie wordt en dat 
misschien zo’n 100 hectare wordt bebouwd met huizen en mogelijke 
andere gebouwen. Dat is dus een hele grote stap in de ontwikkeling 
van dit gebied. 
Maar om kort te gaan zijn er meer dan 20 projecten. Zo worden op dit 
moment een aantal huizen gebouwd, worden ziekenhuizen verplaatst 
etc. Wij zijn de eigenaar van de luchthaven. Er zijn plannen voor vijf 
viaducten en een is er nu gereed. Een aantal militaire terreinen zal 
worden getransformeerd tot ecologische zones. Er is een 
transformatie van een industrieterrein tot een ecologische zone. En 
de integratie van geestelijk gehandicapten is gebaat bij de verhuizing 
van hun instellingen uit de bossen naar de bebouwde kom.

Ik denk dat ik zes conclusies kan trekken. Op de eerste plaats is het 
belangrijkste probleem in ons openbare leven om onze institutionele 
grenzen te overschrijden, in het bijzonder in de samenwerking met 
vele organisaties. De kwaliteit van de natuur heeft niets te maken 
met onze institutionele organisatie. En toch zou u eens moeten zien 
hoe de kwaliteit van de natuur lijdt onder wat wij doen. De eerste 
stap is dus om te proberen om onze laat ik zeggen beperkte visie op 

problemen te overwinnen. We moeten het probleem centraal stellen 
en niet onze eigen positie daarin. 
De tweede conclusie is dat in alle gevallen de kwaliteit van dit gebied 
moet worden verhoogd. Dus in alle gevallen moet het resultaat van 
de berekening zijn dat de groene functies, de kwaliteit van die regio 
in natuurlijke normen, moeten worden uitgebreid. En het mag nooit 
een alibi zijn om meer rood te bouwen terwijl de groene functies uit 
kosten overwegingen niet worden gerealiseerd. Het is zeer 
belangrijk dat we ons van dat doel bewust zijn.
Op de derde plaats is het belangrijk dat de provincie niet alleen als 
toezichthouder optreedt voor het project, maar ook als ontwikkelaar. 
Dat is zeer interessant. Het kan gevaarlijk zijn als je die twee 
machten niet scheidt binnen je organisatie, ik hoop dat u begrijpt wat 
ik bedoel. Want de wet stellen en hem uitvoeren zijn twee heel 
verschillende dingen. Montesquieu heeft ons geleerd hoe belangrijk 
het is om macht over verschillende organisaties te spreiden. Naar 
mijn mening moeten we deze les ter harte nemen en tijdens het hele 
proces binnen onze eigen organisatie de scheiding der machten 
toepassen. Dat betekent bijvoorbeeld dat verschillende leden van het 
college van bestuur van de provincie verantwoordelijk zijn voor de 
verschillende delen van het project. De vierde conclusie en een 
belangrijke voorwaarde voor succes is vertrouwen, wederzijds 
vertrouwen bij alle partijen. Als dat er niet is, stop er dan maar mee, 
want alles staat of valt met vertrouwen.
Mijn vijfde conclusie is dat een regionale aanpak van dit soort 
projecten absoluut noodzakelijk is om op een punt te komen waar je 
functies en belangen kunt combineren. Als je alleen naar deze 
problemen kijkt op het niveau van één stad of gemeente, dan ben je 
niet in staat om al deze functies uit te wisselen.
Mijn laatste conclusie geldt juist voor de provincie Utrecht. Tot nu toe 
hebben we bij de aanleg van wegen of natuurparken etc. alleen naar 
bijvoorbeeld de omvang ervan gekeken, maar nooit met de ogen van 
een ontwikkelaar. In dit project, het Hart van de Heuvelrug, zijn we 
beleidsmaker en ontwikkelaar, bijvoorbeeld voor de luchthaven, 
maar ook voor een regionale industriële faciliteit. En dat is nieuw 
voor de provincie, maar ik denk dat het de enige manier is om te 
komen tot een succesvolle realisering van onze doelstellingen. 

Sessie 3.1 Toekomstige landschappen. Het gevoel van de plek

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Toekomstig landschap. Het gevoel van de plek – Fysieke projecten
Lisa Mackenzie, landschapsarchitect, ontwerper en docent Edinburgh College of Art

Het volgende is een bewerking van de mondelinge presentatie gegeven 
tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007:

Dank u zeer. Ik wil het niet met u hebben over beleid of documentatie, 
dat is al aan de orde geweest. Ik wil het met u over iets anders 
hebben. Om te beginnen wil ik het met u hebben over verliefd 
worden. Het is interessant dat ik gevraagd ben om hier vandaag te 
spreken over toekomstige landschappen, omdat alle twee de 
projecten die ik ga bespreken feitelijk verankerd zijn in het verleden. 
Spreken over een gevoel van plaats is heel moeilijk, zeker als je niet 
meer dan 20 minuten hebt, maar ik ga mijn best doen. Ik ga u een 
heleboel dia’s laten zien, dus blijf er bij, hopelijk zullen ze u 
inspireren.

Tijd is niet meer onzichtbaar dan een boom die omvalt in het bos. 
Ik had beloofd dat ik het met u over verliefd worden zou hebben en 
voor mij heeft deze gewaarwording te maken met mijn begrip van 
een gevoel van plaats. Ik ben een keer verliefd geworden, even, op 
een man die me zijn favoriete moment in de tijd vertelde. Dit had ook 
zeer veel te maken met zijn favoriete plek op de wereld. Hij was op 
een ochtend vroeg in een bos gaan wandelen en de rijp lag dik op de 
grond en glinsterde wit op de takken van de bomen. Terwijl de zon 
rond een open plek in het bos begon te schijnen, vielen de stralen op 
het oppervlak van bladeren die nog net aan het einde van hun takken 
vastzaten en verwarmde ze genoeg om het ijs te doen smelten dat ze 
op hun plaats hield. In een plotselinge beweging, een venster in de 
tijd, vielen in een ondeelbaar ogenblik alle bladeren naar beneden. 
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Voor hem was het een van de meest bepalende en gedenkwaardige 
momenten van zijn leven. Hoewel het niet mijn herinnering was, is 
het dat wel geworden, ‘gestolen’ ben ik bang. Het creëerde zo’n sterk 
beeld en zo’n sterk essentie van ruimte in mijn hoofd dat het een van 
mijn meest gedenkwaardige en evocatieve beelden is van wat plaats 
en ruimte kunnen zijn. 

De reden voor dit verhaal is dat een gevoel van plaats zowel te maken 
heeft met persoonlijke ervaring als natuurlijk met tijd. Ik denk dat de 
relatie met tijd te vaak wordt vergeten. Tijd en plaats zijn onlos-
makelijk met elkaar verbonden en daarom kan ik de een niet noemen 
zonder de ander. Toen mij die herinnering werd verteld, kreeg ze een 
plaats diep in mijn geheugen en is daar tot de dag van vandaag 
gebleven. De projecten waarover ik wil gaan spreken zijn projecten 
die hopelijk blijvend aanwezig zullen zijn in de gemeen schappen 
waarin ze bestaan.
Een ‘gevoel van plaats’ is inmiddels een veelgebruikte uitdrukking. 
Je ziet het steeds vaker opduiken in masterplanrapporten van 
ontwikkelaars en diverse documentatiebronnen. Helaas wordt de 
uitdrukking soms verkeerd gebruikt en zijn het vaak niet meer dan 
loze beloften. Veel mensen vinden dat een gevoel van plaats 
verbonden is met tastbare elementen die in het landschap bestaan, 
en dat is waar. Architectuur, oriëntatiepunten, kenmerken, vaktaal. 
Maar ik zie plaats ook als iets dat moet worden gekoppeld aan het 
begrip dat sommige ruimten, sommige plaatsen, een dermate sterke 
‘aantrekkingskracht’ hebben dat mensen daar telkens naar willen 
terugkeren. Ze hebben sfeer en fungeren misschien zelfs als 
beschermengel. Dat is zeker van toepassing op het eiland Harris dat 
ik als project bij u wil introduceren. 

In de Schotse landschappen zijn zowel plaats als tijd massief en 
krachtig aanwezig en je kunt de geologische krachten lezen in het 
oppervlak van rotsen en stenen en in de littekens op de dikke huiden 
van de bergen. Je kunt het ‘verloop’ van de tijd zien in verticale 
geologische banden of in de fossielen in het kalksteen. Hier is de tijd 
gemarkeerd in de schors van een boomstam. Tijd is dus leesbaar en 
zelfs lineair, maar het is ook ongrijpbaar en onvoorspelbaar en in dat 
laatste ligt (althans voor mij) de verleiding van de tijd. Het was 
interessant om te horen dat John Thompson sprak over het belang 
van verandering in het landschap en het belang van licht. Voor mij is 
de manier waarop de zon en de wind door het Schotse landschap 
ruisen en ritmes en sluiers van beweging veroorzaken iets heel 
belangrijks. 
Net als tijd zet ook plaats zich vast in je geheugen, maar naarmate 
plaats vervaagt en generaties komen en gaan, verliezen we een 
onschatbaar erfgoed, zowel als beheerders van landschaps-
veranderingen en als ontwerpers die betekenis en context zoeken 
voor ons werk. Ik laat deze dia zien omdat er drie verschillende 
generaties Schotten op staan. Het is helaas maar al te vaak zo dat 
sommige van de meest speciale eigenschappen van plaats en de 
herinneringen die eraan zijn verbonden samen met de generaties 
uitsterven. Ze eroderen en worden vergeten. Mijn hoop is dat ik door 
middel van landschapsarchitectuur en door mijn werk toch nog in 
staat zal zijn om herinneringen te behouden en vast te leggen voor 
toekomstige generaties. Door ze ‘vast te leggen’ in het landschap en 
blijvende markeringen en sporen achter te laten.
De andere reden om te spreken over generaties is dat het volgens mij 
ons werk is als ontwerpers en landschapsarchitecten of als land-
schapsbeheerders om te spreken over de combinatie van feiten en 
over emotie en over onze wensen voor de toekomst van land schappen. 
Als ik het in deze presentatie heb over projecten, wil ik ten minste 
proberen om te illustreren op welke manier de onverbrekelijke 

relatie van landschapsarchitectuur soms op een betekenisvolle 
manier kan worden vertaald naar ontwerp. De beschouwing die ik 
vandaag geef zou volkomen waardeloos zijn als ik ook niet met u zou 
spreken over gemeenschappen en de mensen in Schotland. 

Ik ben een groot voorstander van geduld en, ongetwijfeld net als de 
meesten hier in de zaal, ben ik op zoek naar een beetje meer tijd in 
mijn leven. De foto’s zijn van Louis Le Roy die een aanzienlijk deel van 
zijn leven heeft gewerkt aan het Eco-kathedraalproject. Hij is 
trouwens een Nederlander en sommigen van u zijn misschien al 
bekend met zijn werk. In de afgelopen 30 jaar heeft Le Roy met geen 
ander werktuig dan zijn eigen geduld aan zijn kathedraal gebouwd en 
hij verwacht dat zijn project tot het jaar 3000 zal duren. Voor mij is 
zijn werk een interessant uitgangspunt om een verandering in het 
denken te katalyseren. We moeten projecten echt beschouwen in een 
veel groter ‘tijdskader’ dan we op dit moment doen. Ik geloof 
minstens zo sterk in tijdsarchitectuur als in landschapsarchitectuur. 
Dit is voor mij de echte betekenis van duurzaamheid, ten minste als 
je er het woord ‘sociaal’ aan vastplakt, sociale duurzaamheid is 
essentieel voor elke discussie over plaats.
Het eerste project dat ik ooit deed… (en het is interessant dat Hans 
Venhuizen hier vandaag is, die dit project heeft opgezet en mij de 
kans bood om er aan deel te nemen). … was het eerste project dat 
volgens mij een echte betekenis had en met dit project probeerde ik 
alle dingen waarin ik echt geloofde als landschapsarchitect te 
destilleren tot een idee voor een enkele ruimte. Het project heette 
Amfi bisch Wonen en werd uitgevoerd door Bureau Venhuizen en 
gefi nancierd door het Instituut voor Kunst en Cultuur in Zuid-
Holland. In dit project begon ik me voor te stellen hoe landschappen 
zich in de loop der tijd kunnen ontplooien. Ook dacht ik na over hoe 
ecosystemen kunnen genezen en mensen in hun eigen tijd kunnen 
terugkeren naar een nieuwe dynamiek van ruimte en van spanning. 
Dit zijn dus een paar van de beelden die zich ontvouwen. Amfi bisch 
Leven ging over hoe natuurlijke processen terug zouden kunnen 
komen in het land. We dachten na over de manier waarop water 
langzaam opnieuw het landschap zou infi ltreren als kunstmatige 
indammingen werden verwijderd. Door de verwijdering van die 
constructies zouden er mensen komen en er zou een nieuwe relatie 
worden gevormd tussen de mens en het polderlandschap, een relatie 
die verschuift van door de mens gemaakt naar natuurlijk. Het 
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belangrijkste hierbij is dat we voorzien hadden dat dit in de loop der 
tijd zou gebeuren. En dit is dus wat ik bedoel met tijdsarchitectuur in 
plaats van landschapsarchitectuur en mijn passie voor dit thema is 
een zeer belangrijk element geworden in mijn werk.

Het eerste echte fysieke project waarover ik het vandaag wil hebben 
is voor de Sir E Scott school op het Schotse eiland Harris. Dat eiland 
heeft een heel mooi, heel krachtig landschap. Je vindt er de 
prachtigste zandstranden, het prachtigste gevoel van land en lucht. 
En deze gebieden hier heten Machair, dat is een weide met wilde 
bloemen die een relatie heeft met de zee en het getij, bijna een 
amfi bisch leefgebied, 's zomers wemelt het gewoon van het leven en 
van bloemen en kleuren en het is er echt heel mooi. De eerste keer 
dat ik naar Harris ging, was ik volledig overweldigd. Ik kom zelf uit 
het noorden van Schotland, maar ik had nog nooit zo’n compact, mooi 
en krachtig landschap gezien. En daarom was ik er volledig onderste-
boven van. 
De kinderen die op Harris wonen, ervaren dit elke dag in hun lokale 
omgeving. Dit is een foto van een walvis die op het strand is 
aangespoeld. Dit is de school en het kleine dorpje op Harris dat 
Tarbert heet. Nadat ik wat tijd had doorgebracht in en rond de school 
en met de kinderen had gesproken, begonnen we ons te realiseren 
dat de kinderen zich hadden losgemaakt van de omgeving en zelfs 
tamelijk onverschillig leken over hun omgeving en de kwaliteit ervan. 
Een gevoel van plaats betekende niets voor ze, tenminste 
oppervlakkig gezien. 

Het stemde ons zeer droevig toen we ons realiseerden dat ze in 
plaats van er op uit te gaan en het landschap te beleven en er trots op 
te zijn, ze zich er bijna van hadden losgemaakt, ze beschouwden het 
als vanzelfsprekend. Ze brengen een heleboel tijd door binnen de 
school en meer specifi ek in deze kooi die u hier ziet. Dus ondanks het 
feit dat ze omringd werden door de prachtigste bergen brachten ze 
heel de dag door in deze kooi om te voetballen. Ik was geschokt toen 
ik deze school voor het eerst bezocht, ik kon die ontkoppeling van 
hun relatie met het landschap niet begrijpen.

Dit zijn de kinderen waarmee we hebben gewerkt, een groep 
kinderen uit de eerste klas van een middelbare school in Schotland, 
dus ik denk dat ze ongeveer 12 jaar oud zijn. De reden dat we met ze 
samenwerkten, heeft te maken met het feit dat ze hopelijk zouden 
zien hoe het project zich zou ontwikkelen en ontplooien. We zagen 
het als ons doel om hun kennis over hun lokale landschap te 
ontsluiten en om te proberen om opnieuw een betekenisvolle 
verbinding tot stand te brengen met enkele van de dingen die op het 
eiland bestonden. We besloten om een losse opzet te maken waar-
mee we thema’s op het gebied van ecologie en natuur, hydrologie, 
klimaat en onderkomen en historie en cultuur konden onderzoeken. 
Dat zijn uiteraard tamelijk brede thema’s. 

Wat we echt wilden doen was de kinderen zelf te laten beslissen wat 
we gingen onderzoeken. Zij hadden alle sleutels tot de kennis over dit 
landschap. Hoewel ik een landschapsarchitect ben, weet ik niets 
over de details van hun lokale situatie en hun lokale gevoel van 
plaats. Dus begonnen we met deze thema’s losjes te onderzoeken. 
Eenmaal in gesprek met de kinderen ontdekten we dat elk van hen 
kennis had van zeer specifi eke dingen van het eiland. We begonnen 
met verhalen te verzamelen, vertellingen van wat ze wisten. Over de 
keren dat ze naar het postkantoor gingen, over wat hun grootmoeder 
deed, over hun favoriete dingen op het eiland en die informatie 
hebben we verzameld. Het interessante was dat elk van de kinderen 
een eigen speciaal kennisgebied had dat ze inbrachten in de ontwerp-

situatie. Door gebruik te maken van deze informatie kregen ik als 
ontwerper en Anne Cunningham van Lighthouse die de project 
ondersteuner was de kans om echt van ze te leren en kon ik hun 
denkwereld vertalen naar ontwerp. Tijdens dit proces begonnen we 
ook de kennis die de kinderen hadden overgebracht terug te sluizen 
naar de lokale gemeenschap. 

Naast het onderzoek van de vier thema’s die ik eerder heb genoemd, 
wilden we het landschap in gaan en experimentele uitstapjes maken, 
zonder te weten wat of te verwachten of wat we zouden vinden. We 
wilden ook een goede bron van landschapselementen zoeken waar 
we gebruik van konden maken en die we met de leerlingen konden 
bespreken. We begonnen met te kijken naar kleine details, kleine 
micro-elementen in het landschap, en vervolgens gingen we terug 
naar de wereld van de grotere kwesties, die we de macro-elementen 
van landschap, industrie en cultuur noemden en we probeerden om 
na te denken over deze kwesties en over de schaalgrootten. Een van 
mijn favoriete dingen van landschap is dat het onzichtbare, geheim-
zinnige en sensationele fenomenen heeft, die we naar mijn mening 
niet genoeg onderzoeken en gebruiken. Op deze dia zien we vrouwen 
die ‘croatal’ schrapen van een rots. ‘Croatal’ is een korst mos dat kan 
worden gebruikt voor het verven van Harris tweed. Het gebruik 
ervan en de relatie met het landschap is daarom zeer specifi ek voor 
de locatie en zeer specifi ek voor het eiland. Harris tweed werd over 
de hele wereld geëxporteerd. Het waren de kinderen die ons die 
verhalen begonnen te vertellen en het land schap gingen relateren 
aan het verleden.

Deze historische afbeelding is van het schoolterrein, dat vroeger een 
hooiweide was, een productieve hooiweide. Het was geweldig om als 
vreemdeling op de school te komen en beelden te zien van hoe het 
schoolterrein er vroeger uitzag. Landschapsarchitectuur kent 
sensationele elementen bij het defi niëren van een gevoel van plaats. 
Iedereen kan zich een tijd of een plaats herinneren die van veel 
betekenis is in hun persoonlijke geschiedenis. Ik herinner me als 
kind dat ik naar onze plaatselijke ‘Gala Days’ ging, die ik me herinner 
als een sensationele gebeurtenis. Dit ‘sensationele’ aspect van het 
landschap is wat de mensen bijblijft, mij is de ‘Gala Day’ bijgebleven 
als een evenement en het defi nieert een gevoel van plaats voor mij in 
het dorp waar ik vandaan kom. 
Om de oorspronkelijke thema’s van natuur, ecologie en hydrologie te 
begrijpen, begonnen we rond de school te zoeken en probeerden we 
de vervreemding van de kinderen uit hun landschap te overwinnen. 
Hier ziet u waardoor dit probleem misschien is verergerd (dit is een 
van de meest belachelijke dingen die ik ooit heb gezien). 
'Waarschuwing, klim nooit op de stoelen om uit het raam te kijken' n 
ik kon dit ook niet geloven, maar geen van de ramen in de school kijkt 
uit op dit ongelofelijk mooie landschap dat ze hebben. Om terug te 
keren naar de microbenadering, we vroegen de leerlingen om 
machines te bouwen waarmee het landschap om hen heen kon 
worden onderzocht en om te zoeken naar kleine details die een 
gevoel van plaats defi niëren. Dit is dus een mechanische mol met 
een camera als ogen, om ontdekkingen te doen onder de grond. 

We nodigden ook mensen uit om met de kinderen te spreken over 
ecologie en biodiversiteit. Er kwam iemand van de Scottisch Natural 
Heritage om met ze te spreken over biodiversiteit. Het is grappig, 
want ergens in hun hoofd waren ze zelf uitstekend op de hoogte over 
de biodiversiteit van het eiland, zelfs al hadden ze geen idee wat het 
woord feitelijk betekende. Het is gewoon dat deze kennis een beetje 
onderdrukt of vergeten was. Hier tekenen ze het uitzicht vanuit het 
raam en maken ze modellen, de adelaar bovenaan de tekening is 
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geweldig. En hier maken ze tekeningen. Ik moet bekennen dat ik de 
regels heb overtreden, ze stonden allemaal op tafels en stoelen om 
‘uit het raam’ te tekenen, maar hou het stil, anders mag ik er nooit 
meer naar terug. 

Toen ik terugging naar Edinburgh, toen ik het eiland verliet om terug 
te gaan naar mijn kantoor in de Art School, moest ik een concept en 
een ontwerp verzinnen. Ontwerpen kan soms een behoorlijk een-
zaam proces zijn, ik weet niet of de ontwerpers in de zaal dat met me 
eens zijn. Toen ik terugkwam, had ik al dit materiaal dat ik rondom 
op de muur van mijn kantoor heb geprikt en dingen die de kinderen 
hadden getekend en gemaakt. En het leek wel… op een bepaalde 
manier kwam het ontwerp gewoon vanzelf, het begon zichzelf op het 
papier te tekenen.
Ik begon met terug te gaan naar de betekenis van het woord Tarbert, 
dat te maken heeft met de invasie van de Western Isles door de 
Vikingen en dat ongeveer vertaald kan worden met ‘een boot over het 
land trekken van het ene water naar het andere’. Dit gaf me echte 
inspiratie en ik werkte met de afmetingen van een Vikingschip en 
gebruikte dat om een langgerekt aanpasbaar raster te maken om in 
te werken en elementen in te organiseren. Die elementen haalde ik 
uit ‘verlanglijstjes’ met dingen die we bespraken met de kinderen en 
onderdelen die naar hun idee wenselijk waren. In het verleden ben ik 
gevraagd om ontwerpen te maken voor zwembaden en kermissen, 
hier wilden ze dingen laten groeien en beschermen tegen de regen, 
hun aspiraties waren beperkt, maar waardevol.
Mijn andere uitgangspunt was het gevoel van aankomst bij de school. 
In de huidige vorm wil je er gewoon langsrijden, er was niets om de 
speciale aanwezigheid van de school te defi niëren. In het masterplan 
voor het landschap ziet u dat er lijnen lopen die feitelijk veranderen 
van iets heel natuurlijks met materialen zoals zeewier op de oever 
tot hardere landschapsoplossingen aan het einde. Ik ontwikkelde 
een overgang van informele leefruimte met natuurlijke materialen 
naar een meer geformaliseerd geconstrueerde ruimte. 

Toen ik met het masterplan terugging naar het eiland begonnen we 
een iets ander proces met een meer open einde en overwogen we om 
de kinderen het voortouw te laten nemen bij de dialoog over het 
landschap. We gingen terug naar Harris en het landschap en we 
probeerden vanuit een andere hoek naar de dingen te kijken, vanuit 
een ander gezichtspunt. Op deze dia zie je ons lijnen van lichtgevend 
stof in het zand trekken om te proberen om de omvang van een 
Vikingschip te tekenen, zodat we ons voor konden stellen dat we het 
door de ruimte trokken. We probeerden ook om de kinderen te 
betrekken bij wat er ruimtelijk gezien met de plannen gebeurde. We 
vroegen ze om driedimensionale interpretaties te tekenen van wat ze 
dachten dat ik met het plan presenteerde. Ik wilde ze dit laten doen 
om er zeker van te zijn dat ik hun gedachten op de juiste manier had 
vertaald en dat ze tevreden waren met de oplossingen.

Hier zie je ons, hier waren we gezichtpunten aan het bepalen om te 
proberen dingen, ruimtelijke elementen te vinden, om de ruimte en 
de grote omvang van het landschap te begrijpen. Om vervolgens na 
te denken over vergezichten en dicht bij iets zijn en weer het idee van 
micro- en macrodetails. Een van de beste dingen die we hebben 
gedaan (ik heb dit idee eigenlijk gepikt van de kunstenaar Robert 
Smithson) was om een stel spiegeltjes te nemen en die in het land-
schap te plaatsen, zodat we konden nadenken over grotere ruimten. 
En weet je, de kinderen gingen helemaal mee in dit idee van terug-
kijken op dingen en ze hadden het tegen ons zelfs over reizen en 
geschiedenis en tijd. Ik was zo geïnspireerd dat ik nauwelijks kon 
slapen, zelfs niet op dat stille eiland en in mijn kamertje aan de 

achterkant van het Harris hotel. Hier ziet u de bus aan de achterkant 
van het kader. De kinderen dachten over de reizen die ze maken over 
het eiland. En ze begonnen ook materialen te verzamelen en na te 
denken over de materiële vorm.
Naast de lijnen die betrekking hadden op de omvang van de Viking-
schepen, waren er ook hele sterke lijnen die te maken hadden met 
opgehoogde plantenbedden, de traditionele manier om landbouw te 
bedrijven op de eilanden. En opnieuw… er was dus dit zeer 
belangrijke gevoel van lineariteit dat tot uitdrukking kwam in het 
masterplan en dat nog steeds onderdeel vormt van het plan dat we 
vandaag gebruiken bij onze pogingen om het project vooruit te 
helpen. Deze dia toont sommige van de ruimten, dit waren gewoon 
wat snelle conceptuele ideeën, maar u ziet toch al hoe deze lijnen 
zich vertalen in ruimten. Hier ziet u de opgehoogde plantenbedden 
voor groei en productiviteit. Er was ook een klimrots en een gedeelte 
voor allerlei soorten spelletjes. Maar de werkelijke essentie van het 
hele idee kwam voort uit de geschiedenis en het gevoel van plaats 
dat werd gedefi nieerd door de betekenis van Tarbert. 

Voordat ik verder ga over het volgende project, dat The Crossing 
heet, is het denk ik de moeite waard om even stil te staan bij enkele 
van de grotere kwesties waarover we het vandaag hebben. Hoewel ik 
er een voorstander van ben om te zoeken naar de verborgen schatten 
van het landschap, wil ik dit niet doen op een nostalgische of 
sentimentele manier. In Schotland, net als in Holland, hebben we te 
maken met cycli van zowel bouwen als slopen. Of we het nu hebben 
over ruimten in het hart van de stad of ruimten op het platteland. Het 
is denk ik belangrijk om te differentiëren, teruggrijpend op waar 
Ricardo het over had, dat we soms bang zijn om nieuwe ruimten te 
maken. En het is denk ik belangrijk om te differentiëren tussen het 
scheppen van nieuw landschap ten behoeve van vernietiging of 
hebzucht tegenover het scheppen van nieuwe landschappen omdat 
ze iets hebben waar je van houdt of omdat je een nieuwe orde wilt 
creëren of omdat er een prachtige symmetrie is die naar jouw 
mening goed is voor een nieuwe plek. 

En zo komen we bij het volgende project, waarvoor ik werd benaderd 
door mijn opdrachtgever, die een danseres is. Een moderne 
danseres, haar naam is Claire Pençak en haar dansensemble heet 
Tabula Rasa. Tabula Rasa betekent een nieuwe horizon, een leeg 
blad, een nieuw beginpunt. Wat er gebeurde is dat Claire en mijn 
andere cliënt, de toneelschrijver John Clifford, op een dag koffi e 
zaten te drinken in het nieuwe museum en geïnspireerd waren door 
een oude relikwie, een godin die was gevonden in een Schots 
veenmoeras. Zij, dat wil zeggen de godin, had als ogen twee kleine 
kiezelsteentjes, u ziet hoe krachtig die zijn, ze boren zich in je ziel. 
Toen ze dit beeld van de godin zagen, raakten ze echt geïnspireerd en 
gingen op zoek naar wat meer informatie over de veenlandschappen 
van Schotland. En over wie de mensen waren die daarin werkten en 
wat hen speciaal maakte. 
En zo vindt het project nu plaats in Flanders Moss, dat net buiten 
Edinburgh ligt, u ziet daar op de kaart waar het is. Flanders Moss is 
een veenmoeras, een verhoogd veenmoeras, een van de laatste die 
er nog over zijn… wel, het is het grootste resterende gebied met 
verhoogd veenmoeras dat er op dit moment in het Verenigd 
Koninkrijk bestaat, althans dat denk ik. Jammer genoeg is veel van 
dit landschap afgegraven, veel van het moeras verdween op een 
bepaald moment uit het landschap door weggraven en vanwege 
drainagekwesties en omdat de mensen er gewoon geen begrip of 
respect voor hadden. Dus hoewel we een nieuwe plek scheppen voor 
een dansvoorstelling, zijn de dingen die te maken hebben met het 
veenland en het belang ervan in het landschap veel groter. En dus 
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zitten we na te denken… dit zijn nog maar hele vroege tekeningen in 
de conceptfase van dit project, maar waar we aan denken is een 
gevoel van aankomst. Dat je mensen meeneemt naar deze plek en 
dat ze het gevoel van horizon ervaren en het gevoel van licht en de 
speciale, of beter gezegd de opmerkelijke, kwaliteiten van het veen. 

Dit is een van mijn eerste tekeningen over hoe naar mijn mening het 
platform voor de voorstelling er zou moeten uitzien. Er is hier sprake 
van een zeer karakteristieke horizontale relatie. Dat is omdat 
veenmensen… ...en de godin begraven werden gevonden onder de 
aarde en dat was het eerste wat mijn opdrachtgever inspireerde. Wat 
ze wilden bereiken was een relatie die doet voelen dat er iemand was 
in het donker van de grond, in de verborgen aspecten van onze 
cultuur, in een diepe kuil. Daarboven, in een andere laag van de 
ruimte, zou zich een efemeer wezen bevinden, een sjamaanachtig 
iets. Mijn taak was om oplossingen te vinden voor deze verticale 
relatie in de ruimte, maar zeer sterk gebaseerd op de kenmerken en 
speciale kwaliteiten van het veenlandschap. Zowel voor de micro- als 
de macrodetails, net zoals ik geprobeerd heb om ze in het Harris-
project zichtbaar te maken.

U ziet hier dat Flanders Moss in feite niet meer is dan een… ik weet 
niet of iemand van u wel eens in Flanders Moss is geweest, maar het 
is een heel verbazingwekkend sponsachtig landschap met heldere 
kleuren en het trekt je naar zich toe, het voelt alsof het je op wil 
zuigen. Mijn opdrachtgevers voor dit project… bij het vorige project 
waren dat de kinderen…..voor dit project zijn mijn opdrachtgevers de 
mensen die vergeten zijn, de mensen die vroeger turf staken, die 
mensen die in dit opmerkelijke landschap werkten, degenen die het 
echt begrepen of dat op zijn minst probeerden en wier huid zwart 
was gekleurd door de natuurlijke kleurstoffen in de planten. 
Met mijn opdrachtgevers ben ik op pad gegaan met de parkwachters 
om te proberen om de speciale dynamiek en de speciale 
ecosystemen daar te begrijpen. En als de mensen hier komen voor 
de voorstelling, maken we hopelijk een ruimte die begint met de 
simpele afscheiding tussen land en lucht, …….de horizon. En we 
wilden een heel eenvoudige vorm die aanvoelt alsof hij nauwelijks 
het landoppervlak aanraakt, dus in essentie een soort van gloeiende 
doos die in de ether zweeft.

Tenslotte wilde ik nog even teruggaan naar een paar van de grotere 
issues die vandaag aan de orde zijn geweest. Landschap, onderdeel 
van de schoonheid van het landschap, is dat het zijn eigen entiteit is 
en veel van de interessante dingen die er gebeuren hebben te maken 
met kansen en met kleine, maar cruciale momenten in de tijd die je 
eigen persoonlijke geschiedenis echt kunnen defi niëren. Ik denk dat 
het juist is om vraagtekens te zetten bij de rol van veel van de 
documentatie en het huidige beleid dat we hebben om ons 
landschappelijk erfgoed in Schotland te beschermen. Ik vind dat we 
moeten proberen om het vluchtige en het tijdelijke te omhelzen en 
dat we dapper en experimenteel moeten zijn en toe moeten staan dat 
dingen zich ontvouwen zonder al te veel voorschriften over wat we 

aan het doen zijn. We geven wat speelruimte, we zijn robuust en 
duidelijk, maar we laten een sprankje mystiek toe. 

Schotland is prachtig. Het is mooi omdat soms chaos en orde 
samenkomen. Hier ziet u een kunstmatig aangelegd bos dat is geveld 
voor het beheer van korhoenders, ruimtelijk gezien zijn er grote 
dwarsdoorsneden met open landschap, zodat mensen daar 
korhoenders kunnen schieten, wat geld oplevert voor ons kleine 
‘speciale’ land.. Soms kan het ook mooi zijn als er orde is. Er bestaan 
prachtige contrasten in ons landschap, willekeurige tweedelingen 
van plaats waar ontwerpers gebruik van moeten maken. Ik beschouw 
veel van de oplossingen voor landschapsplanning die we op dit 
moment in Schotland hebben als kortetermijnoplossingen; niemand 
probeert echt om het gevoel van plaats te begrijpen, het is alsof je 
een pleister op het oppervlak van het land plakt en hoopt dat het 
goed afl oopt, hoopt dat een snel goedkoop gebaar de wond zal helen. 
Wat werkelijk speciaal is, is dat landschap gecamoufl eerd is en dat 
het verborgen is en dat je het als een chirurg moet benaderen en 
moet onderzoeken om te proberen om de zeer speciale kwaliteiten 
er uit te destilleren, om een autopsie van onthulling uit te voeren.

Een ander idee dat zich in mij heeft vastgezet, is dat we dit tamelijk 
saaie idee van ruimte en geometrie in het landschap hebben waar we 
niet van af durven wijken. Ik hou van het idee van translocatie en dat 
het soms goed is om zeer formele, zeer strakke, zeer geometrische 
ideeën te nemen en als het ware verkeerd neer te zetten in een 
landschap dat een stuk zachter en vluchtiger en anders is. Dit is iets 
wat ik tamelijk vaak probeer en waartoe ik studenten probeer over te 
halen als ze nadenken over het begin van een project. Dat het goed is 
om stedelijke, moderne ideeën over te zetten naar een landschap dat 
als pastoraal of historisch wordt beschouwd. Als het goed gebeurt, 
en als het gebeurt met een hoog niveau van gevoeligheid en 
doordachtheid, dan kan dit tot de meest verbazingwekkende 
resultaten leiden. 

Als mensen die met landschap werken, moeten wij hier in de zaal 
inzicht hebben in de geschiedenis van de menselijke infrastructuur 
en bewoning en toestaan dat de informatie die we verzamelen een 
dieper verhaalt suggereert over wat de structuur van het nieuwe 
Schotse landschap zou kunnen worden. We moeten leren van het 
verleden en niet nostalgisch of sentimenteel zijn, maar eerder trots 
en vastberaden. Wij in deze zaal spelen allemaal een rol in de 
bepaling van wat er resistent is in ons landschap, wat er blijft, en wat 
langzaam zou moeten verdwijnen en waar we waardig afscheid van 
zouden moeten nemen. 

Tenslotte laat ik hier dit beeld van het landschap zien en keer ik terug 
naar het idee dat om een gevoel van plaats echt te begrijpen, we 
moeten putten uit culturele diversiteit. We moeten vertrouwen op het 
uitwisselen van gedachten over historie en traditie, maar het vraagt 
ook dat we met innovatieve oplossingen komen voor de uitdagingen 
van vandaag.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
De provincie wordt dominanter 
Friso de Zeeuw,  Directeur Nieuwe Markten bij Bouwfonds MAB Ontwikkeling.

Het volgende is een bewerking van de mondelinge presentatie gegeven 
tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007: 

Gebiedsontwikkeling is een complexe aangelegenheid. Het aantal 
partijen is groot en de lokale belangen zijn lang niet altijd gelijk. 
Daardoor verandert het publieke opdrachtgeverschap, stelt Friso de 
Zeeuw. Provincies gaan een grotere rol spelen en marktpartijen 
fungeren daarbij als aanjager voor nieuwe plannen. En zowel 
gemeenten als projectontwikkelaars moeten nog veel leren in de 
immer veranderende praktijk van het opdrachtgeverschap.

“Gebiedsontwikkeling speelt zich voor een deel af op regionaal 
niveau, maar marktpartijen moeten zich hier stevig tegenaan 
bemoeien. Het Groene Hart is een mooi voorbeeld. Er is een tekort 
aan publieke middelen om Het Groene Hart in stand te houden, aan 
alle kanten verdwijnen er randjes. Collectief lukt het niet om de 
kwaliteit van dit gebied te waarborgen. Bouwfonds MAB 
Ontwikkeling heeft een grondexploitatiemodel ontwikkeld om het 
groen te versterken en de Neprom werkt dit model uit tot een 
inhoudelijke gebiedsvisie. Dit plan biedt een oplossing voor Het 
Groene Hart, maar er komen vanuit de gemeenten maar matige 
reacties.
Waarom de gemeenten nauwelijks reageren is overigens wel 
verklaarbaar. Er zijn veel kleine gemeenten met een primair lokale 
oriëntatie. Er zijn de belangen van de agrarische sector, maar vooral 
bestaat de angst dat dit plan de plannen voor kleinere, 
starterswoningen die gemeenten afzonderlijk hebben, doorkruist. 
Ons plan gaat uit van de duurdere woningen. Welbewust. In het 
exploitatiemodel is de verhouding rood voor groen 1 op 11. Eén 
hectare met een kleinschalige woningontwikkeling garandeert het 
behoud van 11 hectare landschap. Dat is de variant waarin het 
meeste groen behouden blijft. We kunnen desgewenst 30% sociale 
woningbouw invoegen, maar dan wordt de verhouding 1 op 7, wat 
overigens nog steeds de moeite waard is. 
In zo’n plan kunnen provincies een rol spelen. Zij zouden het proces 
vlot kunnen trekken. Ons plan geniet de steun van de ministeries van 
VROM en LNV. Provincies kunnen de gemeenten bij elkaar roepen en 
gezamenlijk de inzet bepalen. Provincies beginnen zich meer en 
meer te bemoeien met planontwikkeling en Bouwfonds MAB 
Ontwikkeling werkt rechtstreeks met hen samen. Bijvoorbeeld in De 
Veurse Horsten in Leidschendam-Voorburg, ook in Het Groene Hart, 
werken we samen met de gemeente en de provincie Zuid-Holland. 
Daar is veel versnippering door kleinschalige kassenbouw. Solitaire 
kassen zijn economisch gezien niet levensvatbaar en slecht voor het 
beeld van Het Groene Hart. Wij kopen de kassen op à zo’n 100 euro 
per m2. Die grond kunnen we gebruiken voor de ontwikkeling van 
nieuwe landgoederen, bijvoorbeeld.
De provincie Noord-Holland manifesteert zich in de Bloemendaler-
polder bij Weesp. Zij presenteert een eigen ruimtelijke visie en daagt 
gemeenten uit om mee te denken. En zet een gemeente onder druk 
als ze dat weigert. Bij de planontwikkeling rond vliegbasis 
Soesterberg botst de provincie Utrecht met de gemeente Zeist. De 
provincies Brabant en Limburg zijn actief met een ‘grond voorkomt’ 
beleid, waarbij de sanering van de varkenshouderij voor een deel 
wordt betaald met planologische ruimte voor nieuwbouwwoningen.
De provincies hebben ideeën die soms verschillen van die van 
gemeenten, maar vroeger hadden ze helemaal geen ideeën, dus ik 
noem dat vooruitgang. De rol van de provincie is dominanter aan het 
worden, in vergelijking met tien jaar geleden. Dat is nieuw en lastig, 

want daar heerst een heel andere ontwerp- en bestuurscultuur dan 
in gemeenten. Het is een eerste effect van de laatste nota 
Ruimtelijke Ordening, de nota Ruimte. Maar er zijn ook gewoon meer 
bovenlokale plannen en de Rijksoverheid doet niet meer mee, dus de 
provincies moeten wel, met horten en stoten.

Versterking van het publieke opdrachtgeverschap is hard nodig om 
gebiedsontwikkeling tot een succes te maken. De paradox is dat een 
sterke publieke opdrachtgever ruimte biedt aan marktpartijen en 
corporaties. Een goede publieke opdrachtgever heeft ook geen last 
van achterdocht. Achterdocht komt altijd voort uit een gebrek aan 
kennis. Het gaat erom om samen op te trekken en samen risico te 
delen. Een uiting van die achterdocht en onkunde is de wildgroei aan 
adviesbureaus die gemeenten adviseren. Gemeenten moeten zich 
niet verstoppen achter adviesbureaus. Die creëren vaak vastlopers 
in plaats van oplossingen. Gemeenten moeten die expertise zelf in 
dienst halen én houden. Rechtstreeks met de gemeenten kun je 
samen aan een plan werken. Kennis en tegenspel werkt beter dan 
naïviteit. Gemeenten moeten scherper worden in het formuleren van 
publieke prioriteiten. Ze moeten werken aan het verbeteren van 
publieke besluitvorming, door de gemeenteraad te betrekken, 
inspraak te geven, zonder dat ze het proces frustreren met 
achterbanperikelen. En ze moeten weinig, maar scherpe prioriteiten 
stellen en de ontwikkeling van een plan daarna overlaten aan 
marktpartijen.
Voor de markt valt er vanzelfsprekend ook nog veel te verbeteren. 
Ontwikkelaars moeten hun werkterrein uitbreiden. Zij moeten zich 
meer richten op belangenmanagement, meedenken met gemeenten, 
visies uitwisselen met milieuorganisaties, buurtgroeperingen en het 
lokale bedrijfsleven. Dat is onvermijdelijk in de hedendaagse en 
toekomstige praktijk. Dat wás een gemeentelijke taak, en zou het 
misschien ook moeten blijven, maar in veel gemeenten lukt dat 
gewoon niet meer. Soms is de kans van slagen ook groter als 
belangengroepen rechtstreeks met de markt overleggen en met 
elkaar, zonder tussenkomst van de gemeente. Dat is een gevolg van 
bredere maatschappelijke veranderingen. Het alomvattende gezag 
van gemeenten is in de afgelopen decennia afgenomen, hun 
middelen eveneens. Dus nemen markpartijen die taken steeds vaker 
over. Maar het is een aparte competentie, die veel empathie en 
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contactueel vermogen eist. Daarbij verliezen marktpartijen de 
commerciële doelstelling nooit uit het oog. Protest en concessies 
gaan meestal ten koste van het rendement, maar het blijkt ook 
mogelijk om met de inbreng van maatschappelijke groeperingen een 
meerwaarde te creëren.

Uiteindelijk draait alles om ordening van functies en een zekere mate 
van fl exibiliteit. Een goede opdrachtgever ontwikkelt een sterk 
concept. Een concept is sterk als het tot de verbeelding spreekt, 

maar tegelijkertijd kan meebewegen zonder de hoofdlijnen te 
verliezen, bijvoorbeeld naar aanleiding van veranderingen in de 
markt. Daarbij zijn functies belangrijker dan grensverleggende 
architectuur. Functies, zoals inpassing, openbare ruimte, en 
bereikbaarheid moeten eerst worden geregeld. Dan pas de 
architectuur. Grensverleggende architectuur is eigenlijk helemaal 
niet belangrijk. Dat gaat vaak alleen maar om status. Soms is het 
zelfs een maskering voor iets wat verder helemaal niet deugt.” 

3.2. Productie en plaats

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
GREENPORT NEDERLAND, SYMBIOSE TUSSEN GLAS EN STAD?!
Richard Mentink, Directeur Mentink Advies.

Het volgende is een bewerking van de mondelinge presentatie gegeven 
tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007: 

“De geschiedenis herhaalt zich”. Dit gezegde geldt ook voor de Neder-
landse (glas-)tuinbouw. In het komende half uur zal ik uitleggen 
waarom dat, naar mijn mening, het geval is. De cyclus heeft een 
omlooptijd van zo’n honderd jaar, de nieuwe verschijningsvorm van de 
tuinbouw is anders en veel meer technologisch, maar de 
verbondenheid tussen glas (-tuinbouw) en stad is weer terug. Zelfs in 
een intensievere vorm; zelf spreek ik dan ook van symbiose tussen 
stad en glas. Symbiose is een term uit de biologie waarmee gedoeld 
wordt op twee verschillende organismen (planten of dieren), die tot 
wederzijds voordeel samen leven.

Nederland heeft een lange traditie in de tuinbouw. Aanvankelijk was 
deze vooral gericht op de voedselproductie (groente) voor de eigen 
bevolking. Al vroeg kwam ook de sierteelt op gang; bekend voorbeeld 
daarvan zijn de bloembollen, die goed gedijen op de zandgronden 
achter de kustduinen langs de Noordzee. Die bloembollen zorgden 
ook voor de eerste schreden van Nederland op de wereldmarkt voor 
tuinbouwproducten. Zo’n honderd jaar geleden brak ook de met glas 
bedekte teelt door; het beschikbaar komen van olie (en later 
aardgas) voor verwarming van kassen was daarbij een belangrijke 
factor. Ook deze kassen verschenen langs de Noordzeekust. 

Intussen hebben we in ons land 10.000 ha (25.000 acres) 
glastuinbouw, waarvan 60% bloementeelt en 40% groenteteelt. We 
produceren veel meer dan de binnenlandse behoefte, bijvoorbeeld 
loopt 60% van de wereldhandel in bloemen via Nederland. Toch is de 
waardering voor de glastuinbouw in de maatschappij lange tijd niet 
groot geweest en zeker niet bij planologen. Dat had vele oorzaken, 
waarvan ik er later een paar zal bespreken. Pas sinds enkele jaren is 
sprake van waardering voor de sector. Dit komt onder andere tot 
uitdrukking in de aanwijzing van de Greenport Nederland in de 
nationale ruimtelijke ordening (Nota Ruimte).

Die waardering / erkenning kan de komende decennia nog wel eens 
veel groter worden, als nieuwe technologieën rond energie (en 
water) grootschalig worden toegepast. Ik doel dan op technologieën, 
waarmee in kassen zonnewarmte wordt gewonnen in zo grote 
hoeveelheden, dat daarmee ook naburige woningen kunnen worden 

verwarmd. En daarmee kan de glastuinbouw een substantiële 
bijdrage leveren aan de oplossing van de kooldioxideproblematiek.

De term “warmteleverende kas” is relatief nieuw en behoeft, denk ik, 
nadere uitleg. Op dit moment worden kassen in ons land vrijwel 
steeds verwarmd met aardgas (al dan niet door tussenkomst van een 
warmtekrachtinstallatie waarmee ook stroom voor belichting van 
gewassen wordt opgewekt). Dit verwarmen is nodig om ook in de 
koude jaargetijden te kunnen produceren èn om (tezamen met 
belichting van gewassen) in te kunnen spelen op de marketing van 
supermarkten; voor prijsacties “bestellen” de supermarkten grote 
hoeveelheden, die in korte periodes geleverd moeten worden. 
n de zonnige periodes van het jaar is er echter geen warmtetekort, 
maar een groot warmteoverschot in kassen. Door instraling van 
zonnewarmte kan de temperatuur in kassen hoog oplopen, net zoals 
in een auto die een tijd in de zon gestaan heeft. Tuinders lossen nu 
deze verhitting op, door dakramen open te zetten en de warmte naar 
de atmosfeer te laten ontsnappen. Inmiddels zijn apparaten 
beschikbaar die deze warmte grootschalig kunnen “oogsten” en 
vervolgens in de ondergrond opslaan voor benutting in koude 
periodes van het jaar. Dat levert gigantische hoeveelheden warmte 
op, veel meer dan voor de eigen kas in de koude periode nodig is. Om 
een orde van grootte aan te geven: het zo bereikbare warmte over-
schot is per ha glas zo groot, dat naast verwarming van de eigen kas 
nog meer dan 100 woningen van warmte kunnen worden voorzien 
(ofwel per acre minsten 40 woningen)! Daarmee worden zowel die 
hectare kas, als die 100 woningen vrijwel vrij van kooldioxide-
uitstoot èn wordt groots bespaard op fossiele brandstoffen. De 
prijzen van aardgas zijn de laatste jaren fors gestegen en dat leidt er 
toe dat veel bedrijven thans bezig zijn deze technologie te installeren. 
Een aantal gesubsidieerde pilot-projecten hebben het systeem echt 
operationeel gemaakt.

Met die warmteoverschotten en die kooldioxideopgave, zijn we weer 
terug bij het begin van de geschiedenis: tuinbouw past het beste 
dicht bij de stad! Dat had Von Thünen niet kunnen vermoeden, toen 
hij tweehonderd jaar geleden zijn beroemde model voor de 
agrarische geschiedenis introduceerde; cirkels op verschillende 
afstanden rond de stad met afnemende intensiteit van het grond-
gebruik.
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Een schets van de Nederlandse glastuinbouw is niet compleet, 
zonder te wijzen op de wijze waarop de marktplaats (tussen 
producenten en handel) is georganiseerd. De dagelijkse veilingen 
nemen daarin een centrale plaats in. Die veilingen waren aan-
vankelijk lokaal georganiseerd (veelal coöperatief), maar een hele 
reeks van fusies hebben geleid tot (vrijwel) één veiling voor bloemen 
en één voor groente. Die veilingorganisaties bieden werk aan 
duizenden medewerkers en faciliteren veel meer dan alleen de 
veilingklok. Opvallend is, in termen van planologie, dat de hoofd-
vestigingen van deze veilingen een zeer groot ruimtebeslag kennen 
èn gelegen zijn bij Amsterdam (i.c. Aalsmeer; ook nabij mainport 
Schiphol) en bij Rotterdam (i.c. Naaldwijk en Barendrecht; ook nabij 
de haven van Rotterdam).

Ik sluit deze schets van de Nederlandse glastuinbouw af met een 
opmerkelijke gebeurtenis. Enkele jaren geleden is de Amerikaan 
Porter naar Nederland gehaald, om de vraag te beantwoorden, hoe 
het toch mogelijk was dat zo’n conglomeraat van gezinsbedrijven zo’n 
succesvolle ontwikkeling vertoonde. Hij kwam tot de conclusie, dat 
twee factoren daarbij cruciaal waren. Ten eerste, dat de gezins-
bedrijven een grote drang tot overleven hebben: op elk probleem 
wordt lenig gereageerd, veelal in termen van “van de nood een deugd 
maken” (bijvoorbeeld de eerste oliecrisis). Ten tweede bracht hij voor 
het eerst in beeld hoe goed de ketens rond de glastuinbouwbedrijven 
georganiseerd waren; daarbij gaat het om toelevering, verwerking, 
handel, kennis en dienstverlening. Deze cluster-benadering 
betekende toen een eye-opener en heeft uiteindelijk mede geleid tot 
de aanwijzing van Greenports.

Daarmee ben ik toegekomen aan het tweede deel van mijn 
presentatie: hoe zit de Greenport strategie voor Greenport 
Nederland in elkaar?

Greenport Nederland is de benaming voor het tuinbouwcluster, 
bezien vanuit het buitenland / West-Europa / de wereld. Binnenlands 
bezien valt deze uiteen in vijf regionale greenports: Aalsmeer 
(bloemen), Bollenstreek (bollen), Westland-Oostland (bloemen en 
groente), Boskoop (boomteelt) en Venlo (bloemen en groente). Van 
deze vijf regionale greenports liggen er vier in het westen van het 
land, waar ook de grootste steden liggen.

De Greenport Nederland is qua omvang van de werkgelegenheid 
vergelijkbaar met de luchthaven Schiphol (in de Nota Ruimte als 
Mainport aangegeven; vierde / vijfde luchthaven op de Europese 
ranglijst) en met de haven van Rotterdam (ook een mainport; eerste / 
tweede op de wereldranglijst).

Deze erkenning in de nationale ruimtelijke ordening / ruimtelijke 
economie heeft tot een bundeling van krachten geleid. Er is intussen 
een Greenport Nederland organisatie opgericht, waarvan ik de 
secretaris / procesmanager mag zijn. De voorzitter van deze 
organisatie is Sjaak van der Tak, burgemeester van de grootste 
glasgemeente in ons land, Westland. De heer Van der Tak was eerder 
wethouder van Rotterdam en zag, denk ik, als geen ander de 
verschillen tussen de strak georganiseerde haven van Rotterdam 
(welke eigenlijk ook een ruimtelijk-economische cluster is) en het 
historisch gegroeide bonte palet van de ruimtelijk-economische 
tuinbouwcluster. 

In een jaar tijd is, in de vorm van een netwerkorganisatie (dus 
vrijwillige samenwerking, niet top-down), een programma van 
achtenveertig afspraken / projecten opgezet en in uitvoering 

gebracht. Met deze 48 actiepunten stemmen betrokken overheden en 
bedrijfsleven activiteiten op elkaar af, inspireren elkaar, prioriteren 
onderling èn bovenal bundelen zij de krachten richting nationale 
regering en Europese Commissie.

De ontwikkeling in de afgelopen vijf jaar, zie ik dan ook als een 
omslag van relatieve underdog naar een gewaardeerde sector. Ik 
gebruik het woord underdog om aan te geven, dat het een hard 
ploeterende sector was met een slecht imago; de ruimtelijke 
kwaliteit en het energieverbruik ontmoette veel kritiek. Er waren 
ontsporingen met gewasbeschermingsmiddelen en met illegale 
arbeid en planologen dachten dat de ruimte in de volle Randstad 
Holland beter voor andere doelen kon worden gebruikt. Vijf jaar 
geleden hoorde ik dan ook nog wel van tegenstanders: vertrek maar 
met die handel naar Spanje of Afrika, daar heb je gratis warmte en is 
ruimte genoeg!

In de Zuidplaspolder, oostelijk van Rotterdam, heeft zich deze 
omslag het meest concreet gemanifesteerd. In deze presentatie 
ruim ik dan ook bewust plaats in voor deze gebiedsgewijze aanpak. 
Het programma voor dit gebied bestaat uit: dertigduizend woningen, 
driehonderdvijftig hectare bedrijfsterrein, tweehonderdtachtig 
hectare glastuinbouw: dit alles ingebed in infrastructuur, water, 
groen en openbaar vervoer. Ik ondersteun de belangenorganisatie 
voor de glastuinbouw (Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder) bij 
haar inbreng in deze complexe aanpak. Deze sector is één van de 
drieëntwintig partijen die hiervoor om de tafel zitten. 

Aanvankelijk kreeg de sector in deze arena nauwelijks voet aan de 
grond. Een tijdlang werd een andere optie, zuidelijk van Rotterdam, 
geboden. Daar heeft de sector geen gebruik van gemaakt, vooral 
vanwege de Greenport -fi losofi e. De Zuidplaspolder sloot namelijk 
geografi sch nauw aan op de regionale Greenport Westland / 
Oostland. De sector heeft gelijktijdig wel gezegd: als we hier 
vestigingsruimte willen hebben kunnen we niet met de rug naar de 
nabije nieuwe stad gaan staan, maar moeten we face-to-face de 
dialoog met de stad aangaan, op zoek naar win-win, dus naar 
symbiose. Dit hebben we op twee sporen aangepakt: de ontwerpen 
voor ruimtelijke kwaliteit èn de energie- en waterkringlopen.

Deze zoektocht naar symbiose heeft in 2005 plaatsgevonden in de 
vorm van een meervoudige ontwerpopdracht. Daarvoor heeft de 
Stichting drie topontwerpers geselecteerd, met de opgave om deze 
glastuinbouw er “anders en beter uit te laten zien”. Deze aanpak met 
een competitie-element heeft tot een doorbraak geleid. Op de eerste 
plaats hebben daartoe de presentaties in de zin van ruimtelijke 
kwaliteit bijgedragen: die eer komt toe aan de ontwerpers Francien 
Houben (Meccanoo hier aanwezig), Winy Maas (MVRDV) en Riek 
Bakker (BVR). Op de tweede plaats is, denk ik, een gouden greep 
geweest, dat dit ontwerptraject in volle openheid heeft 
plaatsgevonden; de sector waarvoor ik diensten verleende vond dit 
uitermate spannend, maar heeft daar toch toe besloten. Op de derde 
plaats hebben de ontwerpen ook onverwachte neveneffecten 
veroorzaakt: bijvoorbeeld hebben deze ontwerpers, die uit de 
stedelijke sfeer kwamen en normaliter geen glastuinbouwgebieden 
ontwerpen, oplossingen aangedragen voor veel effi ciënter 
ruimtegebruik. Opmerkelijk bij dit laatste is, dat dit niet zozeer 
bereikt is door stapeling (glas bijvoorbeeld bovenop 
bedrijfsgebouwen), maar door wonen / bedrijfsgebouwen op 
inventieve wijze dicht ten het glas “aan te schuiven”. Stapeling van 
functies brengt, in de ogen van deze architecten, erg veel en moeilijk 
oplosbare problemen met zich mee (o.a. veiligheid).
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Tuinbouwondernemers reageren positief op deze verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit. 

Op basis van de uitkomsten van de ontwerpopdrachten heeft de 
Stichting een wel erg serieuze meningspeiling in gang gezet onder 
tuinbouwondernemers: men kon zich melden als “serieuze 
gegadigde” als men de hoge ambities qua o.a. ruimtelijke kwaliteit 
wilde onderschrijven en dit wilde bekrachtigen met een storting van 
twee duizend Euro (= 1348 GBP). Het resultaat is geweest dat zich 
zeven en veertig ondernemers met een ruimtevraag van vijf honderd 
zeventig hectare hebben ingeschreven. De Stichting zit nu dus met 
een probleem, want er is maar twee honderd tachtig hectare 
beschikbaar! Maar belangrijker is, dat de sector kennelijk open staat 
voor een aanmerkelijke sprong in de ruimtelijke kwaliteit!

In het afgelopen jaar heeft de Stichting het tweede traject in gang 
gezet in het kader van de zoektocht naar symbiose tussen glas en 
stad: de energie- en waterkringlopen. Enerzijds binnen het 
kassengebied zelve, anderzijds tussen kassen en stad. Een moeilijk 
onderwerp, waarvoor wij aanvankelijk namen gebruikten als 
“bloedsomloop” en “metabolisme” . Het is het domein van de 
nutsbedrijven, zit voor een groot deel onder de grond, het onderwerp 
heeft geen duidelijke “eigenaar” en opties als zonnewarmte zijn nog 
te onbekend. Op twee manieren hebben we toch gehoor gevonden.

De wereld van deze kringlopen wordt beheerst door technologen die 
ieder een stukje van de keten beheersen. Conceptuele denkers voor 
het integrale geheel zijn nog maar weinig opgestaan. Uiteindelijk zijn 
we uitgekomen op het denkraam van “drie keer winnen”: met een 
slimme aanpak van de water- en energiekringlopen tussen glas en 
stad wordt ten eerste de duurzaamheid gediend, ten tweede is de 
woonconsument goedkoper uit en ten derde verdient ook de 
tuinbouwondernemer er nog wat aan. 

Voor het onderdeel warmte zal het U duidelijk zijn, dat dit drie keer 
winnen zich voordoet. Maar ook voor elektriciteit, afvalwater, water-
berging, biovergassing e.d. doen zich onvermoede perspectieven 
voor, indien glas en stad dicht bij elkaar liggen. Voorwaarde is wel, 
dat er “organiserend vermogen” beschikbaar is om van de gebaande 
/ traditionele wegen af te wijken; kernwoorden daarbij zijn decentrale 
en trapsgewijze aanpak. 

Om deze stellingname kracht bij te zetten, heeft onze Stichting zich 
aangemeld voor de voorselectie van de aanbesteding van de 
verwarming van een nieuwbouwwijk van achtentwintighonderd 

woningen (Triangel Waddinxveen). De Stichting is toegelaten als 
aanbieder en heeft inmiddels een bieding uitgebracht om deze 
woningen gedurende dertig jaar van zonnewarmte te voorzien, tegen 
tarieven die lager zijn dan gebruikelijk en bovenal voldoet de 
aanbieding ruimschoots aan de gestelde duurzaamheideisen. 
Ten behoeve van deze aanbieding heeft de Stichting een consortium 
gevormd met twee glastuinbouwbedrijven (14 ha glas) en een 
leidingenbedrijf (Volker Wessels). Over de gunning wordt in de loop 
van maart 2007 besloten.

Met het noemen van de bieding voor de Triangel hoop ik duidelijk te 
hebben gemaakt, dat de perspectieven voor energie en water geen 
fi ctie zijn, maar uitermate realiseerbaar / haalbaar zijn. Het Innovatie-
netwerk voor de agrarische sector heeft hier inmiddels een 
publicatie  aan gewijd onder de veelzeggende titel “een kas voor elke 
woonwijk”.

Dit zou wel eens kunnen leiden tot een “revolutionaire doorbraak” in 
het denken over de ruimtelijke ordening in ons land. De denklijn is op 
dit moment ongeveer zo, dat na de Zuidplaspolder in de Randstad 
Holland geen nieuwe locaties meer beschikbaar zijn voor glas-
tuinbouw. In concreto betekent dit een afname van de oppervlakte 
glas, omdat doorlopend hectares glas worden getransformeerd 
richting wonen en dergelijke. Het beleid is thans dan ook gericht op 
geconcentreerde vestiging van glas in perifere gebieden. Daar 
kunnen echter de perspectieven op het gebied van water en energie 
minder of niet tot stand komen: immers voor bijvoorbeeld een 
warmteoverschot moet wel een koper in de buurt zijn. Mede in 
samenhang met de steeds indringender wordende opgave voor 
bijvoorbeeld kooldioxide, zou dit wel eens kunnen leiden tot een 
ander denkraam: veel meer ruimtelijke spreiding van glastuinbouw 
en met name dichter bij nieuwe woningbouwlocaties! 

Met het voorgaande heb ik U een kijkje in de keuken van de glas-
tuinbouw gegeven, in het bijzonder in de samenhang met stads-
ontwikkeling. Ik heb er bewust voor gekozen veel accent te leggen op 
de toekomst. We hebben het in dit deel van onze ontmoeting immers 
over New Landscapes, in het bijzonder op de overgang tussen stad 
en buitengebied. “Vanuit de helikopter beschouwd” is het denken 
over glas in wisselwerking met stad in Nederland nog maar net 
begonnen. Het is dus geen volledig uitgekristalliseerd onderwerp, 
maar wel zeer de moeite waard om verder in te investeren! Zeker in 
Nederland met zijn grote oppervlakte glas, maar ook in Scotland, 
want ook op kleine schaal zijn er onvermoede perspectieven op 
symbiose!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Laag land/ hoog land
Eelco Hooftman, Gross Max

Het volgende is een bewerkte transcriptie van de mondelinge presentatie 
gegeven tijdens de bijeenkomst van 30 maart 2007:

De Duitse kunstenaar Joseph Beuys heeft Nederland geraakt op een 
zeer gevoelige plek. Hij verklaarde dat de Nederlanders alles naar de 
Filistijnen hebben geholpen door jarenlang al te enthousiast land 
terug te winnen van de zee. Zo verloor Nederland haar vloeibare 
spiegel die dat heel speciale atmosferische licht produceert zoals de 
Hollandse meesters dat geschilderd hebben. Zonder spiegel is 
Nederland niet meer in staat om enig kunstwerk van visueel belang 

te produceren. Nederland, eens de trotse geleider van de blinden, 
loopt nu door eigen toedoen zelf met een blinddoek. 

Wie de schilderijen van Vermeer wat dichterbij bekijkt, ziet in veel 
interieurs op de achtergrond een opmerkelijk gedetailleerde kaart 
van Nederland. Kan dit een codebericht zijn voor de spiegel waar 
Joseph Beuys in zijn tirade tegen Nederland naar verwees? We weten 
dat Vermeer spiegels gebruikte om te schilderen. Of moet de kaart, 
een symbool van het Nederlandse patriottisme, net zo worden 
beschouwd als de obligate posters die bij elk reisbureau aan de muur 
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hangen? Hoe dan ook, dit was lang voor de Gouden Eeuw van het 
internet met zijn Google Earth-syndroom, waarbij we van boven naar 
onszelf kijken als door de ogen van God. Het is opmerkelijk om te 
zien hoe Nederlanders vasthouden aan de mythe dat God de wereld 
schiep, maar dat de Nederlanders hun eigen land hebben gemaakt. 
Misschien heeft God het sublieme Schotse landschap alleen gemaakt 
omdat Hij niet werd lastiggevallen door verwaande bewoners. Wat is 
de zin van een Nationaal Plan als je de hele wereld kunt ontwerpen 
als een schetsje van een week?

De Nederlanders ontwikkelden het concept van het totaalvoetbal; 
prachtig aanvallend spel in een vloeiende 3-4-3-formatie. De 
essentie van het concept was dat elke speler op elk gewenst moment 
van positie kon veranderen. Vergelijk dat eens met de Schotten die 
sterk fysiek spelen, niet veel anders dan een traditionele rugby 
scrum. De Schotten spelen op de tegenaanval; ze schoppen de bal in 
het strafschopgebied en hopen er het beste van…. Een lukraak spel, 
een beetje zoals Russisch roulette. Je zou de planningsystemen van 
de twee landen kunnen vergelijken met de twee soorten voetbal die 
ze spelen. In de afgelopen paar jaar hebben zowel de Nederlanders 
als de Schotten op internationale voetbaltoernooien onder hun 
kunnen gepresteerd. De Nederlanders omdat de spelers te veel 
praatten en een opmerkelijk gebrek aan respect toonden voor 
autoriteiten; de Schotten om precies de tegenovergestelde redenen. 

Onlangs adverteerde de Nederlandse overheid voor een veehouder 
voor het voormalige eiland Marken in de voormalige Zuiderzee (en, 
volgens Joseph Beuys, de voormalige spiegel van Nederland). Van 
jongs af aan weet elk kind dat Nederlanders Nederlandse koeien 
nodig hebben om het Nederlandse landschap te onderhouden. De 
enige koeien die je op het hele (voormalige) eiland Marken vindt, zijn 
Schotse hooglanders! Stel je eens voor, de Hollandse weiden 
gekoloniseerd door een wanordelijke troep Braveheart hooligans! De 
Nederlandse polders zijn al veranderd in een exotische menagerie 
met Zuid-Amerikaanse lama’s, Noord-Afrikaanse struisvogels en 
Shetland pony’s. Geen wonder dat de Nederlanders een Nationaal 
Landschapsplan hebben om het platteland te zuiveren van niet-
autochtone diersoorten. Je zou kunnen zeggen dat alle 
landschapsplannen zijn gebaseerd op dubieuze nationale gevoelens.

De meeste Nederlanders hebben een virtueel beeld van Schotland 
als een land van rust, de wonderbare wereld van de mistige Highland 
Glens. In het boek “Trainspotting” van Irvine Welsh wordt een heel 
ander Schotland beschreven, met achterbuurten en heroïne-
verslaafden. Een van de gedenkwaardigste scènes uit de fi lm is die 
van een wanhopige en kortstondige poging van de drie hoofdrol-
spelers om uit de stad te ontsnappen voor een bezoek aan het platte-
land. Daar veroorzaakt een acute overdosis natuur een prachtig 
moment van culturele zelfbeschouwing: 

“Het is waardeloos om een Schot te zijn. We zijn het minste van het 
minste. Het uitschot van de aarde. Het rotste, beroerdste, zieligste, 
onderdanigste tuig dat ooit op aarde is losgelaten. Sommige mensen 
haten de Engelsen. Ik niet. Het zijn gewoon rukkers. Wij aan de 
andere kant worden gekoloniseerd door rukkers. We kunnen zelfs 
geen behoorlijke cultuur vinden om ons door te laten koloniseren. 
We worden bestuurd door slappe klootzakken. Het is een waardeloze 
situatie om in te zitten, Tommy, en alle frisse lucht van de wereld 
gaat daar geen moer aan veranderen”.

Mud is niet alleen de naam van een Britse popgroep met het legen-
darische nummer 'Tigerfeet' maar is de essentie van Nederland. 

Nederland is een deltalandschap; een vloeiende, kronkelende 
overloop van Duitsland en wat daarachter ligt. Waar Schotland terra 
fi rma is, is Nederland opgebouwd uit lagen sedimenten. In Schotland 
bouw je met steen en in Nederland bouw je met baksteen. In 
Schotland wordt een kwart seconde eruptie gevolgd door miljoenen 
jaren erosie in slow motion. Holland stroomt en overstroomt als 
dagelijkse routine. In Nederland leven we voor het moment, in 
Schotland voor de eeuwigheid. Vreemd genoeg hebben we daar in 
Nederland langetermijnplannen voor nodig, terwijl Schotland 
overleeft met kortetermijnwerk. 

Arriveren vanaf Schiphol International Airport op een van de Schotse 
luchthavens is een exotische ervaring; vanuit het centrum zo naar de 
periferie - alsof je aan de buitenste ring van Europa balanceert op de 
rand van een afgrond. Dit effect wordt nog versterkt door een nieuwe 
reeks advertenties van de Schotse regering met de slogan “Schot-
land is het beste kleine land”. Klein is mooi, groot is lelijk. Is het 
beter om onderaan de eredivisie te staan dan bovenaan de eerste 
divisie? Stel u eens voor hoe de Nederlanders de tegenaanval zouden 
inzetten met een trendy advertentiecampagne: “Nederland: 
dichtbevolkt maar slim”.

Het scheppen van land is de essentie van de Nederlandse land-
schapsarchitectuur. Waar in de Angelsaksische wereld het 
landschap op de allereerste plaats een visueel fenomeen en een 
mentaal denkbeeld is, onderworpen aan subjectieve interpretaties, 
vertegenwoordigt voor de Nederlanders het landschap de fysieke en 
rationele manipulatie van een geobjectiveerde realiteit. Het Neder-
landse landschap is een effi ciënte leef-werkeenheid, terwijl het 
Britse landschap de ultieme ontsnappingscapsule is. Dat verklaart 
ongetwijfeld waarom Britse landschapsarchitecten tuinen kunnen 
ontwerpen, maar geen landschappen, terwijl bij hun Nederlandse 
collega’s exact het tegenovergestelde het geval is.

Landschapsarchitectuur moet opnieuw een bron worden voor 
ESTHETISCHE EXPERIMENTEN. We zoeken inspiratie in de 
zeventiende en achttiende eeuw toen Groot-Brittannië de 
PROEFTUIN was voor veel experimenten in landschapsarchitectuur. 
Landschap was het onderwerp van intense esthetische 
verhandelingen en fi losofi sche beschouwingen. De essentie van de 
Britse landschapsarchitectuur was om de natuur te herscheppen op 
basis van mode en smaak; DE CULTUS VAN DE CULTUURVARIËTEIT, 
DE KUNST VAN HET KUNSTVOORWERP….! Landschap was het 
domein van dandy’s, kluizenaars en dichters. In de twintigste eeuw 
ontstonden weinig of geen landschappen van enig belang. Het 
specifi eke werd algemeen, de norm werd de regel, het landschap 
veranderde in omgeving. Een SUBTIEL groen waas veranderde in een 
MONSTERLIJKE groene deken….. 
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30 and 31 March 2007, Glasgow
Chairs and Speakers

Chairs Brian Evans, Deputy Chair, Architecture and Design Scotland

 Rob van Brouwershaven, Director Regional Affairs, Ministry of Agriculture, The Netherlands

Speakers Welcome by 

 • Cilly Jansen, director Architectuur Lokaal

 • Ian Gilzean, chief Architecture Policy Unit

 

 Session 1: National Landscape Issues (chaired by both chairs) 

 • John Thompson, director Strategy & Operations, Scottish National Heritage

 •  Dirk Sijmons, State advisor on Landscape The Netherlands

 Session 2: Policy and Practice (chaired by Brians Evans)

 Historic Context

 • Malcolm Cooper, Chief Inspector, Historic Scotland - Releasing the potential of Scotland’s historic 

    environment should be a walk in the park?

 • Han Hefting, alder man, Municipality of Beemster – Des Beemsters

 Policy and Practice in action

 • Rebecca Hughes, technical director Landscape, Enviros - Policy in Practice

 • Herman Sietsma, Chief Executive Province of Utrecht – Hart van de Heuvelrug

 Session 3: Future Landscapes (chaired by Rob van Brouwershaven)

 Sense of Place 

 • Lisa Mackenzie, Edinburgh College of Art – Reintroducing Landscape

 • Friso de Zeeuw, director New Markets Bouwfonds MAB Ontwikkeling - New Estates in the Green Heart

 Production and Place

 • Richard Mentink, director Mentink Advies – Greenport Nederland, Symbiosis between glass and city?!

 • Eelco Hooftman, Gross Max - – How does production refl ect on landscape?



Day 1 Friday 30 March 2007

08.40 – 10.00 Bus picks up Dutch delegation at Glasgow Airport – transfer to The Lighthouse

 Ontvangst by John Nevett, director Landscape Institute

 Scottish delegates to check into Corus Hotel + make way to The Lighthouse

10.00 – 10.30 Coffee at The Lighthouse 

 Welcome from Ian Gilzean (Architecture Policy Unit) and Cilly Jansen (Architectuur Lokaal)

 www.thelighthouse.co.uk

10.30 – 11.00 Introduction from Brian Evans, Deputy Chair A+DS, (Scottish Chair)

 Introduction from Rob van Brouwershaven, director Regional Affairs department, 

 Ministry of Agriculture (Dutch Chair)

11.00 – 12.00 Session 1: National Landscape Issues

 Key Challenges facing both countries

11.00 John Thompson, director Strategy & Operations, Scottish National Heritage

11.30  Dirk Sijmons, Chief Government Landscape Architect

12.00 – 12.30 Discussion

 

12.30 – 13.30 Lunch

 

13.30 – 15.30 Session 2: Policy and Practice 

 Historic context

13.30 • Malcolm Cooper, Chief Inspector, Historic Scotland - Releasing the potential of Scotland’s   

  historic environment should be a walk in the park?

13.50 • Han Hefting, alder man Beemster – Des Beemsters

14.20  • Q&A

 Policy and Practice in Action

14.30 • Rebecca Hughes, technical director Landscape, Enviros – Policy in Practice

14.50 • Herman Sietsma, Chief Executive Province of Utrecht – Hart van de Heuvelrug

15.20 • Q&A

 

15.30 – 15.45 Coffee Break

 

15.45 - 17.45  Session 3: Future Landscapes 

 Future Landscapes (1) - 'sense of place'

15.45 • Lisa Mackenzie, Edinburgh College of Art – Reintroducing Landscape

16.05 • Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe Markten Bouwfonds MAB Ontwikkeling- 

  New Estates in the Green Heart

16.25 • Q&A
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 Future Landscapes (2) – ‘production and place’ 

16.45 • Richard Mentink, director Mentink Advies- Greenports

17.05 • Eelco Hooftman, Gross Max – How does production refl ect on landscape?

17.25 • Q&A  

17.45 – 18.20 Agenda for the Future

18.20 Close by both chairs

  

Evening arrangements, Day 1 Friday 30 March 2007

18.20 – 18.30 All make way on foot to Corus Hotel. 

 Dutch delegates to check in

19.45 Bus picks up for journey to dinner venue

20.15 – 23.00 Dinner at House for an Art Lover

 House for an Art Lover was designed by the famous Scottish architect Charles Rennie Mackintosh, 

 but until some 15 years ago it was never built. It is situated in a beautiful park in Glasgow. 

 www.houseforanartlover.co.uk/

23.00 Bus picks up for return journey to Corus Hotel

Day 2 Saturday 31 March 2007

Study visit to Loch Lomond + Trossachs National Park 

07.00 – 08.45 Breakfast and Hotel checkout

08.45 Bus picks up at Hotel 

 

09.00 – 13.00 A tour along the River Clyde guided by John Nevett, director Landscape Institute.

 River bank redevelopment projects (succesful and less successful, old & new)

13.00 – 14.00 Lunch at Loch Lomond Visitors Centre

 

14.00 – 14.30 Bus to Glasgow Airport - Dutch delegation depart

14.30 – 15.00 Transfer back to Central Glasgow - Scottish delegation depart

16.25 Vlucht naar Amsterdam Schiphol, fl ightnumber KL1478

19.05 Aankomst Amsterdam Schiphol
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