
#2 Landschap met Dirk Sijmons
Het landschap van de mensen - 19 november 2019

Hebben de Nederlanders Nederland eigenlijk wel gemaakt? Deze sessie gaat over de 
geschiedenis van ons landschap. De duizend jaren van de ontginningsgeschiedenis van onze 
delta heeft een rijk gedifferentieerd landschap opgeleverd. De historische geografische reis 
wordt gecompleteerd door naoorlogse transformaties van ons landschap te belichten en te 
bezien hoe we als ontwerpers liefdevol kunnen omgaan met deze gelaagde geschiedenis.
 

Dirk Sijmons leidt het thema ‘Het landschap van de 
mensen’ in en laat zien dat een van de
elementen die het Nederlandse landschap zo aan-
trekkelijk maakt, de confrontatie is tussen de ontgin-
ningsgeschiedenis en de ontworpen landschappen. 
Allebei hebben zelfs een eigen historische (sub)
discipline: de historische geografie en de cultuur- en 
kunstgeschiedenis. Beiden zijn aanwezig.

Hans Renes vertegenwoordigt deze avond de histo-
rische geografie. Hij werkt bij de faculteit Geoweten-
schappen van de Universiteit Utrecht en is tevens 
betrokken bij de Masteropleiding Erfgoedstudies aan 
de Vrije Universiteit. Renes is een van de steunpila-
ren van de historische geografie in Nederland, een 
vakgebied dat zich met historische bronnen, oude 
kaarten en veldstudies de genese van het landschap 
bestudeert.

Eric Luiten vertegenwoordigt in dit tweeluik de 
scheppende cultuur. Hij is landschapsarchitect en
vanaf het begin van zijn carrière gefascineerd door 
‘het ontwerpen met historische antecedenten’ . 
Hij werd een van de drie Belvedere-hoogleraren die 
van 2005 tot 2009 vanuit hun leerstoelen op
verschillende universiteiten, een nieuwe filosofie 
voor de omgang met historisch erfgoed
uitdroegen.

Vincent Kompier, projectleider bij Architectuur 
Lokaal, modereert de avond en de discussie.

Programma 19 november 2019

19.00 uur inloop (koffie en thee) 

19.30 uur inleiding door Dirk Sijmons

20.00 uur Hans Renes

20.30 uur Eric Luiten

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) en voor de 
Regeling Bij- en nascholing van het Architecten-
register:
Deelname aan een college is op te voeren als 2 uur 
bij- en nascholing voor de Wet op de architecten- 
titel en 2 PE-punten. Certificaten kunnen op ver-
zoek worden verstrekt na afronding van de hele 
reeks colleges.

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

De beelden van de bewakingscamera’s tonen dat het zeer de vraag is of 
Nederland alleen door de Nederlanders is gemaakt.


