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In 2019 vroeg Architectuur Lokaal Dirk Sijmons om zijn visie en kennis van de verschillende 
aspecten van het landschap te delen met een breed publiek en daarmee bij te dragen aan 
kennisopbouw over het Nederlandse landschap. Dit resulteerde in een reeks van zeven 
maandelijkse, openbare colleges onder de noemer 'Landschap met Dirk Sijmons'. 
De colleges werden bijgewoond door professionals, studenten en anderszins geïnteresseerden. 
Aan hen werd een helder en volledig overzicht van achtergrond, ontstaansgeschiedenis, 
absorptievermogen en toekomstige ontwikkelingen van het Nederlandse landschap geboden. 
Achterliggende structuren en mechanismen, maar ook de invloed van politieke, economische, 
maatschappelijke en sociale ontwikkelingen kwamen aan bod. Per college zorgden twee 
gerenommeerde co-referenten voor verbreding en verdieping van het onderwerp. 
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Dirk Sijmons is emeritus hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft en heeft een lange 

staat van dienst en toont zich in zijn publicaties nauw betrokken bij de ontwikkelingen die 

plaatsvinden in het landschap. Hij stelt vragen als: wat is er gebeurd met het Nederlandse 

landschap en wat zijn de toekomstige ontwikkelingen? Hoe wordt de energietransitie zichtbaar in 

het landschap? Hoe zetten we de traditie van zelf land maken op een goede manier voort? En is er 

nog aandacht voor het landschap in de politiek? 

 

Landschap met Dirk Sijmons 

Als de voortekenen niet bedriegen staat het Nederlandse landschap opnieuw aan de vooravond 

van een aantal ingrijpende veranderingen. Transities op het gebied van energie, van landbouw, 

van mobiliteit, een flinke woningbouwopgave en dit alles met de nodige urgentie vanwege de 

klimaatproblematiek die ook zijn sporen zal nalaten.  

Nu is verandering een van de wezenskenmerken van het landschap. Dat gebeurt autonoom, want 

het is een levend amalgaam van allerlei natuurlijke en sociale processen, het gebeurt gepland als 

er nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen moeten worden ingepast en vormgegeven, en het 

gebeurt tegenwoordig ook gedwongen nu we onze topografie en waterhuishouding aan moeten 

passen aan het veranderende klimaat. Nu hebben we een mooi, maar niet onberispelijk, track 

record in ons land als het gaat om het zodanig vormgeven van die veranderingen, dat ons 

(stads)landschap mooi en leefbaar blijft. Collectieve arrangementen, slimme governance, 

planmatig handelen en ontwerp hebben hierin alle vier een belangrijke rol gespeeld. 

Is er nog politiek draagvlak voor ‘aandacht voor het landschap’? Als we dat afleiden uit het aantal 

Kamervragen over bijvoorbeeld ‘landschapspijn’, ‘kustbebouwing’, ‘distributiedozen’, 

‘windparken’ of ‘megastallen’ is er zelfs sprake van een groeiende aandacht, maar het rijk gaat er 

niet meer over. De verantwoordelijkheden voor het landschap zijn gedecentraliseerd en 

provincies en gemeenten geven daar met wisselend succes en verschillend inhoud aan. Misschien 

moet het heil voor het landschap voortaan wel komen uit goed uitgevoerde programma’s en 

projecten. Tijd voor een update. Wat komt er op ons af? Gaat het ons dat ook deze keer weer 

lukken om een betekenisvolle laag aan het landschap toe te voegen? 

 

De colleges 

De eerste zes colleges vonden plaats in de Gertrudiskapel te Utrecht; het zevende werd digitaal 

gegeven omdat de coronacrisis inmiddels ook in Nederland was uitgebroken. Na afloop van de 

colleges zijn de presentaties aan de deelnemers verstrekt, evenals certificaten in het kader van de 

Permanente Educatie (PE) en de Regeling Bij- en nascholing van het Architectenregister. Dit 

document geeft een overzicht van het programma. 

 

 De collegereeks Landschap met Dirk is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan 

ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020. Architectuur Lokaal is een van de lead 

partners van het ministerie van BZK/OCW bij de uitvoering van deze agenda. 

De foto’s werden gemaakt door Luuk Huiskes. 

https://arch-lokaal.nl/15-november-tilburg-initiatieven-burgerbetrokkenheid-en-omgevingsvisies-ideale-mix/logo/
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#1  15 oktober 2019 

Wat is landschap? 

Het eerste college was gewijd aan de simpele vraag ‘Wat is landschap?’. Deze vraag is helemaal 

niet zo makkelijk te beantwoorden. Dirk Sijmons toonde vele invalshoeken die gebruikt kunnen 

worden om landschap te karakteriseren. Die matrix aan betekenissen leverde aanknopingspunten 

op voor heel verschillende visies op het fenomeen landschap die in de collegereeks werden 

belicht. Sijmons ging in op de structuur van de gehele leergang.  

 

 
 

Coreferent Niek Hazendonk probeerde de vraag van ‘Wat is Landschap?’ van verschillende kanten 

te benaderen. Landschap blijkt een interactief begrip, zeer meerduidig en afhankelijk van de 

beschouwer. Hazendonk plaatste de antwoorden op de vraag ook in historisch perspectief. We 

blijken in de verschillende tijdperken heel verschillend tegen het fenomeen landschap te hebben 

aangekeken. 

Niek Hazendonk is landschapsarchitect en sr. beleidsmedewerker Strategie bij de directie 

Strategie, Kennis en Innovatie, ministerie LNV. Daar coördineert hij de inzet van planbureau- en 

adviesraden en werkt hij aan een landschaps- en natuur-inclusieve samenleving. Ook is hij is 

gastdocent landschapsarchitectuur- en planning aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, 

expert bij de Raad van Europa en Nederlands gedelegeerde voor de Internationale Federation of 

Landscape Architects (IFLA). Hazendonk is een van de auteurs van de Visie Stadslandschappen 

(1995), een visionaire discussienota, die begrippen introduceerde als ‘stadslandbouw’ en ‘stedelijk 

metabolisme’. Hij publiceerde samen met o.a. Dirk Sijmons, de eerste Rijksadviseur voor het 

Landschap, Greetings from Europe, landscape and leisure (2008). Zijn interesses gaan met name 

uit naar voedselzekerheid en -kwaliteit, duurzaamheid en technologische innovatie in relatie tot 

landschapsplanning en architectuur. 

 

Coreferent Maartje van den Heuvel liet, aan de hand van haar promotieonderzoek naar 

‘Landschapsfotografie’, zien dat het schijnbaar zo objectieve medium van de fotografie feitelijk de 

expressie is van heel verschillende opvattingen. Landschapsfotografie blijkt in zekere zin ook te 

helpen bij het creëren van identiteit, van het maken van plaats. 
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Maartje van den Heuvel is sinds 2007 conservator Fotografie Bijzondere Collecties van de 

Universiteit Leiden. Ze werkte van 2011 - 2014 als adviseur Internationale Kunst Presentaties bij 

het Mondriaanfonds. Van 2001- 2007 gaf ze les aan de masteropleiding Fotografie aan de 

Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. Vanaf 2002 is ze onafhankelijke curator van kunst- 

en fotografietentoonstellingen. In 1993 haalde ze haar Master Kunstgeschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht. In 2018 promoveerde ze aan de Universiteit Leiden met de dissertatie 

Picturing landscape: contemporary photography, collective visual memory and the making of 

place in the Netherlands.  
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#2  15 oktober 2019 

Het landschap van de mensen 
 

Het tweede college ging over de geschiedenis van het landschap. Hebben de Nederlanders 

Nederland eigenlijk wel gemaakt? De duizend jaren van de ontginningsgeschiedenis van onze 

delta heeft een rijk gedifferentieerd landschap opgeleverd. De historische geografische reis werd 

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 leidde het thema Het landschap van de mensen in en liet zien dat een van de 

elementen die het Nederlandse landschap zo aantrekkelijk maakt, de confrontatie is tussen de 

ontginningsgeschiedenis en de ontworpen landschappen. Allebei hebben zelfs een eigen 

historische (sub)discipline: de historische geografie en de cultuur- en kunstgeschiedenis. Beiden 

zijn aanwezig.  

 

Coreferent Hans Renes vertegenwoordigde de historische geografie. Renes werkt bij de faculteit 

Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht en is tevens betrokken bij de Masteropleiding 

Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit. Hij is een van de steunpilaren van de historische 

geografie in Nederland, een vakgebied dat zich met historische bronnen, oude kaarten en 

veldstudies de genese van het landschap bestudeert. 

 

Coreferent 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 
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vanuit hun leerstoelen op verschillende universiteiten, een nieuwe filosofie voor de omgang met 

historisch erfgoed uitdroegen. 

 

 
 

 

#3  10 december 2019 

Het landschap van de anderen 
 

In het derde college ging het om de vormende rol die de ‘anderen’ spelen, hebben gespeeld en 

zullen spelen bij natuurlijke processen die verleden, heden en toekomst van ons landschap mede 

bepalen. Dirk Sijmons liet de effecten zien van de veranderingen in grondgebruik op de levende 

have waarmee we ons territorium delen.  

De dynamiek van de verspreiding van plant- en diersoorten van de prehistorie tot de ‘rewilding’ 

van Europa is fascinerend. Twee gezaghebbende ecologen lieten hun licht schijnen over dit 

onderschatte aspect van de landschapsvorming. 

 

Coreferent Frans Vera lichtte de formatieve rol van begrazing (herbivorie) toe. De conclusie van 

zijn onderzoek - het idee dat in den beginne half Europa was bedekt door een gesloten kronendak 

van bos - moet plaatsmaken voor een beeld van een meer mozaïekachtig landschap. Iedereen 

denkt te weten wat een ‘akker’ is totdat 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 discussie 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. 
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Coreferent 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 economische en 

ruimtelijke vraagstukken. Terwijl Nederland kampt met verstikkende stikstofproblemen, 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, wilde katten, de eerste wolven; wat staat 

ons nog meer te wachten? Een wenkend toekomstperspectief?  

 

 

#4  14 januari 2020 

Van wie is het landschap? 
 

Bij het vierde college legde Dirk Sijmons de vraag voor, van wie het landschap eigenlijk is. Is het 

van de grondeigenaren en boeren of is het een collectief bezit van ons allemaal? Het makkelijke 

antwoord was: ‘van ons allemaal’; het is een publieke ruimte, het is een common. 

We dichten er ook allerlei collectieve 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 particulier grondbezit. De agrarische sector ziet 

het landschap meer en meer als een agrarisch bedrijventerrein waar bezoekers vooral voor 

complicaties in de bedrijfshygiëne 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 toegankelijkheid nu mondjesmaat 

door langeafstand wandelpaden e.d. langs privaatrechtelijke weg moet worden hersteld.  

 

Coreferent Leo Pols, als stedenbouwkundige werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving 

(PLB), schreef een artikel dat niet toevallig dezelfde titel heeft als het college van deze avond. Het 
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Nederlandse landschap is weliswaar van iedereen, zo stelde hij in deze publicatie, 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 liet zien dat grondbezit van cruciaal belang is bij gebiedsontwikkeling. Vervolgens ging hij in 

op de belangrijke veranderingen in dat landschap: wat zijn de ruimteclaims en welke transities zijn 

van invloed op ons landschap? Hij sloot af met de cruciale vraag: Hoe zorg je voor dat landschap? 

Deze vraag beantwoordde hij in november vorig jaar met zijn projectteam bij het PBL, met het 

signalenrapport Zorg voor landschap.  

 

 
 

Coreferent Jaap Dirkmaat is directeur van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en 

daarnaast voorzitter van de Stichting Das en Boom.  

Hij vertelde over het Deltaplan voor het Nederlandse landschap, een bijzonder initiatief om het 

landschap opnieuw te stofferen met landschapselementen zoals hagen, stijlranden et cetera en 

weer toegankelijk te maken door wandelpaden te koppelen aan deze landschapselementen. In de 

visie moeten ook de moderne agrarische productielandschappen ruimte bieden aan andere 

functies zoals cultuurhistorie, landschapsschoon, recreatie en biodiversiteit. 

 

 

#5  13 februari 2020 

Het stadslandschap 
 

Na vier weken te hebben gedwaald door het agrarische, groene, landschap is in het vijfde college 

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 21e-eeuwse vraagstukken als 
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klimaatverandering, elektriciteitsopwekking, lokale voedselproductie, klimaatverandering, 

natuurbehoud en watervraagstukken?  

 

 
 

Dirk Sijmons leidde het thema in met een uiteenzetting over hoe specifiek de geschiedenis der 

nederzettingen van het laagland is. Al vanaf de vijftiende eeuw wordt onze topografie op bijna 

vaste afstanden 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 economisch beleid, grondpolitiek of het beheersen van de 

toenemende mobiliteit gaat: het verspreide patroon speelt een hoofdrol.  

 

Coreferent Rob Roggema maakte duidelijk hoe het benutten van natuurlijke processen bij 

verstedelijking onze stadslandschappen niet alleen kan verrijken, veraangenamen en verfraaien, 

maar ook weerbaarder kan maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zijn lezing werd 

geïllustreerd met gerealiseerde internationale voorbeelden die de voordelen laten zien.  

Roggema is landschapsarchitect. Hij werkte tot voor kort aan de Technische Universiteit van 

Sydney en is nu lector Ruimtelijke Transformaties aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij 

promoveerde in 2012 op de toepassing van de complexiteitstheorie op stadsontwikkeling, waaruit 

hij het concept van Zwermplanning ontwikkelde. Eind vorig jaar kwam het door hem geredigeerde 

boek Nature Driven Urbanism uit.  

 

Coreferent Joachim Declerck nam ons mee op een verkenningstocht door het Vlaamse 

stadslandschap en belichtte daarin de specifieke kansen 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.  
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Declerck is ingenieur-architect en stedenbouwkundige, en directeur van Architecture Workroom 

Brussels, een hoogst interessante kruising tussen een interdisciplinair bureau en een Planbureau. 

Het is de Vlaamse steunpilaar voor beleidsontwikkeling. In 2018 was Declerck hiernaast curator 

van de IABR-2018. Ook was hij, naast LOLA Landscape Architects en Floris Alkemade, een van de 

deelnemers van het projectatelier Brabantstad 2014, waardoor hij een scherp oog heeft voor de 

verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse situatie.  

 

 

#6  10 maart 2020 

Het landschap van de klimaatverandering 
 

 
 

Misschien wel de, letterlijk en figuurlijk, meest verstrekkende landschapsvormende kracht zal de 

komende eeuwen komen uit de hoek van de klimaatontwrichting. Hieraan werd het zesde college 

gewijd. 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 energietransitie zijn. Het omkatten van onze energievoorziening 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 beïnvloeding. 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 agrarische cultuurlandschap en zijn 

gedomesticeerde veestapel. De geleidelijke aanpassing - via een transitie in de bedrijfsvoering - 

zal ook zijn invloed op het landschap niet missen. De aangepaste bedrijfsvoering zal een andere 

landschappelijke expressie hebben die de landschapspijn hopelijk kan verzachten. 
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Adaptatie zal deze eeuw hoogstwaarschijnlijk nog kunnen volstaan met de beproefde middelen 

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 

Ruimte-voor-de-Rivier bewezen is, een bijzondere combinatie van waterveiligheid en 

landschappelijke kwaliteit opleveren. We zullen deze eeuw wel aanlopen tegen de grenzen van dit 

handelingsperspectief. De Maeslandkering zal vaak dicht moeten, een probleem voor de 

Rotterdamse haven, de Oosterscheldekering 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 beperken) zullen ons nog wel enige eeuwen bezighouden. Het 

is dus niet gek nu al na te denken over of voor te sorteren op nog langere termijn maatregelen.  

Dirk Sijmons leidde het thema in en nam ook de mitigatiekant van de klimaatontwrichting voor 

zijn rekening. 

 

Coreferent Michaël van Buuren lichtte het lange termijn perspectief toe. Een natuurlijker 

toekomst voor Nederland biedt een beeld en een verhaal voor Nederland in 2120. Het scenario is 

een gezamenlijke inspanning van meerdere wetenschappers in Wageningen.  

Michaël van Buuren is senior onderzoeker bij Wageningen Environmental Research, Wageningen 

University & Research (WUR). Hij is landschapsontwerper en landschapsonderzoeker, en 

gepromoveerd op landschap en waterbeheer. 

 

 

#7  14 april 2020 

Het landschap van het Antropoceen 
 

Bericht van Dirk Sijmons aan de deelnemers: 

“Omdat zelfs onze schuilkerk en onze beschermheilige, Sinte Gertrudis, ons onvoldoende kunnen 

beschermen tegen het corona Covid-19 virus moet de lezing van 14 april in digitale vorm worden 

gegoten. U ontvangt van Architectuur Lokaal een link waarop het college te volgen zal zijn. Een 

beetje behelpen is het wel, ik zal u in de volgepakte kerk missen, en het is een presentatie met 

mijzelf als voice-over. Door mijn lockdown situatie en gebrek aan professionele spullen moet het 

maar even zo, want we laten ons niet kisten. We hebben ook een passend onderwerp in april, 

namelijk het landschap van het Antropoceen. Hoe passend deze onderwerpkeuze is konden we bij 

het vormgeven van deze leergang nog nauwelijks bevroeden. Het overspringen van virussen op 

mensen is misschien wel van alle tijden, maar de frequentie van deze ‘oversprongen’ is met het 

aanbreken van het Antropoceen, het tijdperk van de mens, wel verhoogd. Sars, MERS, Ebola, Q-

koorts, Mexicaanse Griep en nu Covid-19 zijn allemaal voorbeelden. Dan wel oversprongen vanuit 

onze enorme veestapel, Q-koorts uit geiten, MERS uit kamelen, dan wel nieuwe contacten door 

grootschalige ontbossingen (Ebola komt van verweesde mensapen), dan wel doordat 

verstedelijking het eten en verhandelen van bush meat heeft bevorderd. Voor Covid-19 zijn 

veermuizen, civetkatten dan wel schubdieren verdacht. Het bijeenbrengen van levende, 

doodsbange gekooide dieren op markten, die alles afscheiden, blijkt een bron van virussen.  
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We zullen niet verder stilstaan bij de virologie maar ons breder richten op het landschap van dit 

zogenaamde tijdperk van de mens. Dat doen we door eerst naar een omschrijving, definitie van 

het Antropoceen te kijken. Daarna behandelen we het vraagstuk wanneer dit nieuwe geologische 

tijdvak dan wel begonnen zou moeten zijn. Er zijn niet alleen verschillende visies op de 

periodisering; interessanter nog zijn de verschillende filosofische manieren om tegen dit nieuwe 

tijdperk aan te kijken. Gebruik makend van een vierledige typologie, ontwikkeld door de 

Australische filosoof en wetenschapspublicist Clive Hamilton, onderscheiden we: de ontkenners, 

de (eco)modernisten, de posthumanisten en de antropocentristen 2.0.. Deze vier posities worden 

in het eerste deel van de lezing uitgebreid geschetst. We kunnen ze uitdiepen, omdat ze alle vier 

in hun manier van denken sleutels aanleveren voor de bijbehorende mensbeelden, voor de 

bijbehorende ethiek van het landgebruik, voor het type landbouw, dat je je erbij kunt voorstellen, 

welke sterke en zwakken punten de politiek heeft die uit deze opvattingen voortkomen, et cetera.  

 

In de tweede helft van de lezing wil ik laten zien hoe de discipline en de professie van de 

landschapsarchitectuur een (bescheiden) bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen voor de 

verschillende problemen waarmee het Antropoceen ons confronteert. We verkennen dat vanuit 

onze dagelijkse vakpraktijk, vanuit een meer activistische rol, vanuit een rol als onderzoeker en 

vanuit de rol als landschapskunstenaar. Van al deze professionele attitudes worden voorbeelden 

getoond en een doorzicht naar het landschap geboden. Geleid door een filosofisch kompas en 

opgesplitst in vier professionele rollen levert dat een 4x4 = 16 schakeringen op voor een 

reflectieve vak beoefening. De lezing is, met andere woorden, een pleidooi voor ‘perspectivische 

lenigheid’. Dit invoelen, meebewegen en tegenspreken van standpunten kan ons beter in staat 

stellen om met andersdenkenden - en dat zijn we allemaal - in dialoog naar oplossingen te zoeken 

in deze Antropocene tijden. We leven nu eenmaal in een ingewikkelde tijd, waarin we afscheid 

hebben genomen van duidelijk omschreven problemen die kunnen worden opgelost door 

eenduidige oplossingen.    

 

Te lang hebben we gedacht dat de aarde en de natuur een soort onbeweeglijk achterdoek 

vormden voor de doorgaande voorstelling van de menselijke geschiedenis. De grens tussen 

natuur en cultuur is aan het afbrokkelen.”  

 

 


