
#4 Landschap met Dirk Sijmons
Van wie is het landschap? - 14 januari 2020

Op 14 januari, de vierde avond van de masterclass, stellen we ons de vraag van wie het landschap eigenlijk is. Het mak-
kelijke antwoord is ‘van ons allemaal’, het is een publieke ruimte, het is een common. We dichten er ook allerlei collectie-
ve waarden aan toe. Cultuurhistorische waarde, het landschap is een open geschiedenisboek. Recreatieve waarde, het 
landschap is de uitgelezen plaats voor de stedeling om tot rust te komen of te sporten. Natuurwaarden, het landschap 

als de schatkamer van onze biodiversiteit et cetera.

Als er iets in Nederland sacrosanct is dan is het particu-
lier grondbezit. De agrarische sector ziet het landschap 
meer en meer als een agrarisch bedrijventerrein waar 
bezoekers vooral voor complicaties in de bedrijfshy-
giëne kunnen zorgen. We tonen hoe een geleidelijke 
privatisering van het platteland heeft plaatsgevonden en 
hoe naar schatting 15.000-20.000 kilometer onverharde 
wegen, kerkenpaden, vee-drijfbanen en andere vormen 
van fijnmazige toegankelijkheid uit het landschap zijn 
verdwenen in de ruilverkavelingstijd. En dat die toegan-
kelijkheid nu mondjesmaat door langeafstand wandel-
paden e.d. langs privaatrechtelijke weg moet worden 
hersteld.   

Leo Pols, als stedenbouwkundige werkzaam bij het 
Planbureau voor de Leefomgeving, schreef een artikel 
dat niet toevallig dezelfde titel heeft als deze avond. 
Het Nederlandse landschap is weliswaar van iedereen, 
zo stelt het rapport, maar van sommigen net wat meer 
dan anderen. Eigendom van grond geeft zeggenschap 
over grondgebruik; grondgebruikers moeten op hun 
beurt rekening houden met omgevingsbeleid. Pols laat 
zien dat grondbezit van cruciaal belang is bij gebieds-
ontwikkeling. Vervolgens gaat hij in op de belangrijke 
veranderingen in dat landschap: wat zijn de ruimteclaims 
en welke transities zijn van invloed op ons landschap? 
En hij sluit af met dé cruciale vraag: Hoe zorg je voor dat 
landschap? Een vraag die hij met zijn projectteam bij 
het PBL in november vorig jaar beantwoordde met het 
signalenrapport ‘Zorg voor landschap’. 

Jaap Dirkmaat, is directeur van de Vereniging Neder-
lands Cultuurlandschap en daarnaast voorzitter van de 
Stichting Das en Boom. Wij hebben Dirkmaat uitgeno-
digd om te vertellen over het Deltaplan voor het Neder-
landse landschap, een bijzonder initiatief om het land-
schap opnieuw te stofferen met landschapselementen 
zoals hagen, stijlranden et cetera en weer toegankelijk te 
maken door wandelpaden te koppelen aan deze land-
schapselementen. In de visie moeten ook de moderne 

agrarische productielandschappen ruimte bieden aan 
andere functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, 
recreatie en biodiversiteit. 

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

Programma 14 januari 2020
19.00 uur inloop (koffie en thee) 
19.30 uur inleiding door Dirk Sijmons
20.00 uur Leo Pols
20.30 uur Jaap Dirkmaat
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 fijnmazige infrastructuur in het landelijk gebied nabij de steden wordt
 intensief gebruikt voor de recreatie. Net na het nemen van deze foto wurm-
de zich ook nog een motorclub tussen de hardlopers en de race-fietsers.


