
#6 Landschap met Dirk Sijmons
Het landschap van de klimaatverandering - 10 maart 2020

Misschien wel de, letterlijk en figuurlijk, meest verstrekkende landschapsvormende kracht zal de 
komende eeuwen komen uit de hoek van de klimaatontwrichting. Op 10 maart, tijdens alweer de 
zesde bijeenkomst wijden we daar een hele avond aan. Het mondiale Akkoord van Parijs is er op 
gericht de mondiale temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2°C, liefst 1,5°C, ten opzichte 
van het pre-industrieel gemiddelde. Het bijbehorende beleid voor alle landen die dit akkoord 
tekenden valt uiteen in twee delen: mitigatie, om de opwarming tegen te gaan of af te remmen 
en adaptatie om de gevolgen te beteugelen van de klimaatverandering die al heeft ingezet. Beide 
zullen tot in de haarvaten van onze samenleving voelbaar en zichtbaar zijn. 

Mitigatie, leniging, kan bereikt worden door een 

resetten van onze economie op velerlei terreinen. 

Twee ervan zullen een directe invloed hebben op 

het landschap. De meest zichtbare zal de energie-

transitie zijn. Het omkatten van onze energievoor-

ziening naar duurzame bronnen vergt een nieuwe 

infrastructuur van windturbines, zonnevelden en 

opslagstations die overal zichtbaar zullen zijn en 

een extra laag aan ons landschap zullen toevoegen. 

De tweede is een meer sluipende graduele beïn-

vloeding. De landbouw blijkt een van de majeure 

uitstoters van broeikasgassen te zijn. Dit heeft niets 

te maken met energie, maar gaat om het – deels 

onvermijdelijke - in- en uitademen van ons agra-

rische cultuurlandschap en zijn gedomesticeerde 

veestapel. De geleidelijke aanpassing – via een 

transitie in de bedrijfsvoering – zal ook zijn in-

vloed op het landschap niet missen. De aange-

paste bedrijfsvoering zal een andere landschap-

pelijke expressie hebben die de landschapspijn 

hopelijk kan verzachten.

Adaptatie zal deze eeuw hoogstwaarschijnlijk 

nog kunnen volstaan met de beproefde mid-

delen om de waterveiligheid te garanderen. 

Meer ruimte voor onze rivieren, dijkversterking, 

zandsuppletie op de kust, tegengaan van al te 

extreme bodemdaling door de waterpeilen aan 

te passen. Deze maatregelen zullen zichtbaar 

zijn in het landschap en, zoals in het programma 

Oude en nieuwe vormen van infrastructuur gebundeld. Zware polderdijken en de monumentale windturbines voor de 
energietransitie zoeken elkaar op. De reizende bollenkraam heeft ondertussen ook de Noordoostpolder bereikt. 



Programma 
Dinsdag 10 maart 2020

19.00 uur inloop (koffie en thee) 
19.30 uur Dirk Sijmons 
20.30 uur Michaël van Buuren
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

Ruimte-voor-de-Rivier bewezen is, een bijzondere 

combinatie van waterveiligheid en landschappelijke 

kwaliteit opleveren. We zullen deze eeuw wel aan-

lopen tegen de grenzen van dit handelingsperspec-

tief. De Maeslandkering zal vaak dicht moeten, een 

probleem voor de Rotterdamse haven, de Ooster-

scheldekering zal moeten worden vervangen en de 

zandsuppletie van de kust wordt een bijna permante 

operatie. De gevolgen van de klimaatsverandering 

– zelfs als we de opwarming tot 2°C weten te beper-

ken – zullen ons nog wel enige eeuwen bezig hou-

den. Het is dus niet gek nu al na te denken over of 

voor te sorteren op nog langere termijn maatregelen.

Dirk Sijmons leidt het thema in en zal ook de 

mitigatiekant van de klimaatontwrichting voor 

zijn rekening nemen. Michaël van Buuren van de 

Wageningen University & Research, de tweede 

spreker van de avond, is bereid gevonden het lange 

termijn perspectief toe te lichten. ‘Een natuurlijker 

toekomst voor Nederland’ biedt een beeld en een 

verhaal voor Nederland in 2120. Het scenario is 

een gezamenlijke inspanning van meerdere weten-

schappers in Wageningen. Michaël van Buuren is 

senior onderzoeker bij Wageningen Environmental 

Research van WUR. Hij is landschapsontwerper 

en landschapsonderzoeker, en gepromoveerd op 

landschap en waterbeheer. 


