
#3 Landschap met Dirk Sijmons
Het landschap van de anderen - 10 december 2019

In de 10 december sessie gaan we dieper in op de vormende rol die de ‘anderen’ (de niet men-
selijke levende have) spelen en hebben gespeeld en zullen spelen bij natuurlijke processen die 
verleden, heden en toekomst van ons landschap mede bepalen. We hebben twee gezagheb-
bende ecologen gevraagd hun licht over dit onderschatte aspect van de landschapsvorming te 
laten schijnen. 
 
Frans Vera zal de formatieve rol van begrazing (her-
bivorie) toelichten. De conclusie van zijn onderzoek - 
het idee dat in den beginne half Europa was bedekt 
door een gesloten kronendak van bos - moet plaats-
maken voor een beeld van een meer mozaïekachtig 
landschap. Iedereen denkt te weten wat een ‘akker’ 
is tot hij een lezing van Vera heeft gehoord. Het 
proefschrift van Vera en de Engelse uitgave daarvan, 
getiteld: Grazing Ecology and Forest History, heeft 
internationaal een belangrijke impuls aan de discus-
sie gegeven over hoe het natuurlijke landschap er 
van nature uitzag. Het is een basis geworden voor 
initiatieven die nu als rewilding door het leven gaan.

Wouter Helmer is een van de vier initiatiefnemers 
van Rewilding Europe. Een organisatie die de natuur 
als bondgenoot ziet bij het oplossen van tal van eco-
nomische en ruimtelijke vraagstukken. Terwijl 
Nederland kampt met verstikkende stikstof pro-
blemen, wordt elders in Europa bijna een miljoen 
hectare per jaar door de landbouw verlaten. Het zijn 
twee kanten van dezelfde medaille, waarbij in beide 
gevallen een natuurlijker landschap de basis kan 
leggen voor een nieuwe samenleving. De natuur zelf 
heeft er al een voorschot op genomen, o.a. met de 
terugkeer van allerlei wilde dieren. Zeearenden, wil-
de katten, de eerste wolven; wat staat ons nog meer 
te wachten? Een wenkend toekomstperspectief? 

Het thema wordt geïntroduceerd door Dirk Sijmons. 
Vincent Kompier, projectleider bij Architectuur 
Lokaal, modereert de avond en de discussie.

Programma 10 december 2019
19.00 uur inloop (koffie en thee) 

19.30 uur inleiding door Dirk Sijmons

20.00 uur Frans Vera 

20.30 uur Wouter Helmer

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

We hebben ons landschap veranderd door de dieren te domesticeren. Door 
veranderingen in landgebruik en is er ook een tegengestelde tendens zicht-
baar: rewilding.


