
#5 Landschap met Dirk Sijmons
Het Stadslandschap - 13 februari 2020

Na vier weken te hebben gedwaald door het agrarische, groene, landschap is het 13 februari de 
beurt aan de stadslandschappen, die zo’n belangrijke en beeldbepalende laag zijn van het 
Nederlandse landschap. Is de Noordwest Europese Delta een dunbevolkte stad of een verstede-
lijkt landschap? Het is evident dat deze peri-urbane conditie zowel positieve als negatieve gevol-
gen heeft voor de regionale economieën en de landbouw-ontwikkeling in Nederland en Vlaan-
deren. Maar wat zijn de potenties van dit stadslandschap voor de 21ste eeuwse vraagstukken 
als klimaatverandering, elektriciteitsopwekking, lokale voedselproductie, klimaatverandering, 
natuurbehoud en watervraagstukken?  

Dirk Sijmons leidt het thema in door uiteen te 
zetten hoe specifiek de geschiedenis der neder-
zettingen van het laagland is. Al vanaf de vijftiende 
eeuw wordt onze topografie op bijna vaste af-
standen doorspekt met nijvere handelssteden en 
-stadjes, later doorregen met de verbindingen zoals 
trekvaarten, en uitgehold met ontveningsplassen 
die de jonge republiek in de 17e eeuw op turfkracht 
de Gouden eeuw in liet stomen. Samenwerking 
speelde een rol, denk aan de Hanze, denk aan 
de VOC, maar ook na-ijver tussen de kooplieden 
zorgden ervoor dat het vooral middelgrote stadjes 
bleven, Amsterdam uitgezonderd. In de twintigste 
eeuw zorgden verdeel en heers en een bewust anti 
grootstedelijk beleid voor het uitbouwen van dit 
gespreide nederzettingspatroon. Het vormt als het 
ware de printplaat van alle moderne planologische 
inspanningen. Of dat nu over ruimtelijk econo-
misch beleid, grondpolitiek of het beheersen van de 
toenemende mobiliteit gaat: het verspreide patroon 
speelt een hoofdrol. 

Rob Roggema is landschapsarchitect en tot voor 
kort werkzaam aan de Technische Universiteit van 
Sydney. Hij is nu lector Ruimtelijke Transformaties 
aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij promo-
veerde in 2012 op de toepassing van de complexi-
teitstheorie op stadsontwikkeling, waaruit hij het 

concept van Zwermplanning ontwikkelde. Eind 
vorig jaar kwam het door hem geredigeerde 
boek Nature Driven Urbanism uit. Roggema zal 
duidelijk maken hoe het benutten van natuurlij-
ke processen bij verstedelijking onze stadsland-
schappen niet alleen kunnen verrijken, veraan-

Het verheerlijken en vereeuwigen van ons stadslandschap 
in postzegels, Daan Rozengaarde voor PostNL (2015)



Programma 
Donderdag 13 februari 2020

19.00 uur inloop (koffie en thee) 
19.30 uur inleiding door Dirk Sijmons
20.00 uur Rob Roggema 
20.30 uur Joachim Declerck
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

genamen en verfraaien maar ook weerbaarder 
maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. 
Zijn lezing wordt geïllustreerd met gerealiseerde 
internationale voorbeelden die de voordelen laten 
zien. 

Joachim Declerck is ingenieur-architect en ste-
denbouwkundige, en directeur van Architecture 
Workroom Brussels, een hoogst interessante 
kruising tussen een interdisciplinair bureau en een 
Planbureau. Het is de Vlaamse steunpilaar voor 
beleidsontwikkeling. Joachim Declerck is daarbij 
ook curator van de IABR-2018 geweest. Joachim zal 

ons meenemen op een verkenningstocht door het 
Vlaamse stadslandschap en daarin de specifieke 
kansen belichten die hij ziet voor het herweven van 
dit stedelijke tapijt. Declerck was de curator van het 
Belgische paviljoen op de Architectuur-biënnale 
van Venetië in 2012, waar deze thematiek centraal 
stond. Declerck was - naast LOLA en Floris Alke-
made - een van de deelnemers van het projectate-
lier Brabantstad (2014) waardoor hij een scherp oog 
heeft voor de verschillen tussen de Nederlandse en 
Vlaamse situatie. 


