
#1 Landschap met Dirk Sijmons
Wat is landschap? - 15 oktober 2019

Dinsdag 15 oktober 2019 vindt het eerste openbare college ‘Landschap met Dirk Sijmons’ plaats 
in de Gertrudiskapel in Utrecht. Dit eerste college in de reeks van zeven colleges is gewijd aan 
de simpele vraag ‘Wat is landschap?’. Een vraag, die helemaal niet zo makkelijk te beantwoorden 
blijkt. Dirk Sijmons laat een aantal van de vele invalshoeken zien, dat gebruikt kan worden om 
landschap te karakteriseren. Die matrix aan betekenissen levert aanknopingspunten voor heel 
verschillende visies op het fenomeen landschap die in de collegereeks worden belicht. Hij gaat 
in op de structuur van de gehele leergang. Na Dirk Sijmons komen twee co-referenten aan het 
woord: Niek Hazendonk en Maartje van den Heuvel.  

Niek Hazendonk probeert de vraag van ‘Wat is 
Landschap?’ van verschillende kanten te benade-
ren. Landschap blijkt een interactief begrip, zeer 
meerduidig en afhankelijk van de beschouwer. Hij 
plaatst de antwoorden op die vraag ook in histo-
risch perspectief. We blijken in de verschillende 
tijdperken heel verschillend tegen het fenomeen 
landschap te hebben aangekeken.
Niek Hazendonk is senior beleidsmedewerker 
Strategie bij de directie Strategie, Kennis en Inno-
vatie bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Daar coördineert hij de inzet van 
planbureau- en adviesraden en werkt hij aan een 
landschaps- en natuur-inclusieve samenleving. 
Vanaf 2001 is hij gastdocent landschapsarchitec-
tuur- en planning aan de Academie van Bouwkunst 
in Amsterdam. Hij is spreker op verschillende (inter)
nationale universiteiten en conferenties en expert 
bij de Raad van Europa. Hij is Nederlands gedele-
geerde voor de Internationale Federation of Lands-
cape Architects (IFLA).
In 1995 was hij een van de auteurs van de Visie 
Stadslandschappen, een visionaire discussienota, 
die begrippen introduceerde als ‘stadslandbouw’ 
en ‘stedelijk metabolisme’. Samen met o.a. de eerste 
Rijksadviseur voor het Landschap, Dirk Sijmons, 
publiceerde hij Greetings from Europe, landscape 
and leisure (2008). Recentelijk publiceerde hij het 

artikel: “The Landscape of Food and Agricul-
ture and the Role of the Landscape Architect” 
in Ecologies of Prosperity For the Living City 
(Jover, Wall, e.a., 2019) Zijn interesses gaan met 
name uit naar voedselzekerheid en -kwaliteit, 
duurzaamheid en technologische innovatie in 
relatie tot landschapsplanning en - architectuur.
Niek Hazendonk behaalde in 1988 zijn Master 
Landschapsarchitectuur aan de Wageningen 
University. 

Maartje van den Heuvel laat aan de hand van 
haar promotieonderzoek naar ‘Landschapsfo-
tografie’ zien dat het schijnbaar zo objectieve 
medium van de fotografie feitelijk de expressie 
is van heel verschillende opvattingen. Land-
schapsfotografie blijkt in zekere zin ook te 

Landschap in de belangrijkste Europese talen geprojecteerd 
op de OMA kaart voor Europa. 



Programma 
Dinsdag 15 oktober 2019

19.00 uur inloop (koffie en thee) 
19.30 uur inleiding door Dirk Sijmons
20.00 uur Maartje van den Heuvel
20.30 uur Niek Hazendonk
21.00 uur discussie
21.30 uur afsluiting

Locatie: 
De colleges vinden plaats in de Gertrudiskapel 
(onderdeel van congres- en vergadercentrum
In de Driehoek, www.indedriehoek.nl)
Willemsplantsoen 1C, Utrecht

Punten voor Permanente Educatie (PE):
Deelname aan een college is op te voeren als 2 uur 
voor het behalen van PE-punten (punten voor Per-
manente Educatie) in het kader van het architecten-
register en andere beroepsregisters. 

Vragen: mail naar vincent.kompier@arch-lokaal.nl

helpen bij het creëren van identiteit, van het maken 
van plaats.
Maartje van den Heuvel is sinds 2007 conservator 
Fotografie Bijzondere Collecties van de Universi-
teit Leiden. Ze werkte van 2011 - 2014 als adviseur 
Internationale Kunst Presentaties bij het Mondri-
aanfonds. Van 2001- 2007 gaf ze les aan de master-
opleiding Fotografie aan de Akademie voor
Kunst en Vormgeving St. Joost. Vanaf 2002 is ze 
onafhankelijke curator van kunst- en fotografie-
tentoonstellingen. In 1993 haalde ze haar Master 
Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In 
2018 promoveerde ze aan de Universiteit leiden met 

de dissertatie Picturing landscape : contemporary 
photography, collective visual memory and the 
making of place in the Netherlands.


