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Scandinavië heeft de reputatie een land te zijn met
een overvloed aan natuur en ruimte, waarin groot-
schalige open landschappen worden afgewisseld
met oneindige aaneengesloten bossen. Het gebied
heeft kortom vooral dat wat in Nederland schaars
wordt, of al niet meer bestaat. Die mythische 
kwaliteit zit niet alleen verstopt in de natuur, maar
zat ook in de traditie om landschap in verband te
brengen met architectuur. De door architectuur-
toeristen meest bezochte hoogtepunten zijn te 
vinden in Malmö en Stockholm waar Asplund en
Leverentz hun begraafplaatsen hebben gemaakt.

In de realiteit van het moderne Zweden lijkt 
die traditie samen met de oude meesters te zijn
begraven. Het land kampt met vergelijkbare pro-
blemen als in Nederland. In de stad Helsingborg 
in de Oresundregio waar ik de afgelopen jaren 

een vestiging van Onix heb opgestart, is sprake van
een stevige suburbanisatie. Het is een corridor van
verstedelijking langs snelwegen, segregatie in de
grotere steden, en ook hier de  verkwanseling van
het open landschap. Zelf spreekt men van 
een Oresundmetropool waarmee de ring van 
steden rond de Oresund wordt bedoeld, met als
grootste stad Kopenhagen. Naarstig wordt 
geprobeerd om deze regio te ontwikkelen als 
een Ecopolis uitgestrekt rondom een blauw hart.
Ondanks het feit dat in Zweden minder geld aan
research en onderzoek wordt uitgegeven dan in
Nederland en het land een zwakke planologische
traditie heeft, ligt een belofte in dit zuid-Zweedse
landschap opgesloten. 
Die belofte gaat over de onuitroeibaarheid van het
begrip natuur in de hoofden van de Zweden. Vaak

tot ergenis van ontwerpers die vooral artificiële
landschappen willen ontwerpen. Zelf denk ik dat
de enige filosoof die we ooit in Nederland hebben
gehad, Spinoza, ons duidelijk heeft gemaakt dat
alles als natuur gezien kan worden: mens, dier en
ding. Hier ligt voor mij de belofte dat steden,
gebouwen en landschappen samen een natuurlijke
omgeving kunnen vormen. Een idee om verder
aan te werken in een tijd dat wereldwijd deze nieu-
we vorm van natuur de meeste aandacht vraagt. 

Architect Alex van de Beld is partner in Onix
architecten en startte enkele jaren geleden een 
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