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1.

Er kunnen geen diepgaande ontwerpdiscussies en architectuurpolemieken over het landschap gevoerd worden, omdat er geen algemeen aanvaard begrippenkader voor théorie en kritiek in de landschapsarchitectuur is ontwikkeld.
Dit

2.

Zuiver en alleen door waarneming en analyse van ontwerpen of
ontworpen landschappen valt er geen ontwerptheorie op te bouwen.
Daarvoor is een verdergaande reflectie en kritiek op het ontwerpproces nodig.
Dit

3.

proefschrift

Ontwerpen in de traditionele landschapsarchitectuur is creatief
handelen waarin waarneming en herinnering worden gecombineerd
met handvaardigheid en vak-ervaring van de ontwerper.
Dit heeft tot doel het oproepen van een nieuwe beeidende eenheid.
Dit

6.

proefschrift

Het onderscheid tussen ideaaltypen van traditionele, moderne
en postmoderne landschapsarchitectuur, maakt het mogelijk om
ontwerpen t e interpreteren.
Via ontwerpkritiek kunnen ontwerpers herinnerd worden aan hun
eigen uitgangspunten.
Dit

5.

proefschrift

Ontwerpkritiek dient geen verkapte vorm van schoolstrijd tussen
ontwerpers t e zijn maar een poging tot articulatie van de verzwegen ontwerptheorie.
Dit

4.

proefschrift

proefschrift

Landschapskunde in de moderne landschapsarchitectuur is een
interdisciplinaire wetenschap die zieh bezig houdt met signaleren,
beschrijven en voorspellen van landschappelijke problemen, daarbij
de oorzaak aangeeft en door middel van een ruimtelijk plan deze
Problemen oplost danwel voorkomt.
(Ontleend aan een omschrijving van. müieükunde door W. Groot
en H. Udo de Haes, Müieükunde; contowen van een nieuwe wetenschap. Intermediair, 17-38 (1983), 25-35)

7.

Planvorming in de postmoderne landschapsarchitectuur is onderhandelen over de inrichting van de ruimte. Door elementen uit een
vormencatalogus voor te leggen en te bespreken ontstaat een
plan als compromis dat door uiteenlopende belangengroepen gedragen wordt.
Dit

proefschrift

8.

De ontwikkeling van traditionele, via moderne naar postmoderne
landschapsarchitectuur, zoals in dit proefschrift
uiteengezet,
mag niet als een onvermijdelijke tendens worden opgevat.

9.

Of de bio-ecologie een uitgangspunt voor de landschapsarchitectuur
moet zijn, is afhankelijk van de ontwerptheorie en kan niet a priori
worden gesteld.
(Parafrase op: 'De plantensociologie moet een uitgangspunt vormen
voor de tuin- en landschapsarchitectuur',
F. Maas, Bronnen,
bronbeken en bronbossen van Nederland, Proefschrift,
Veenman,
Wageningen 1959, Stelling VIII)

10. Toelaten van een proefontwerp als proefschrift lijkt in eerste
instantie een vooruitgang op weg naar landschapsarchitectuur
als moderne technische wetenschap. Hiermee wordt echter ontkend
dat het in een ambachtelijk-kunstzinnig vak meer gaat om een
uitdaging aan de cultuur, dan om technische problemen oplossen
en deze wetenschappelijk verantwoorden.
Promotiereglement

Landbouwhogeschool,

Wageningen 1983,2

11. Ontwerpdiscussies over het landschap kunnen aan diepgang Winnen
wanneer toelichtingen bij ontwerpen niet alleen een beschrijving
van de nieuwe toestand bevatten maar ook een beeidend en verklärend verhaal.
12. De ideeenprijsvraag is een geschikt middel tot bevordering van
een openbare en vakgebonden discussie over het landschap, op
voorwaarde dat de inzendingen aan ontwerpkritiek worden onderworpen.
13. 'Land-art' toont aan dat, ook op zeer grote landschappelijke schaal,
kunstzinnig aan het landschap vorm kan worden gegeven.
Wanneer de landschapsarchitectuur dit negeert, door de tendens
tot verwetenschappelijking te voigen, worden de kunstzinnige
en technische aanpak van het landschap twee gescheiden zaken.
14. Hoe meer heggen en hagen om beheerstechnische redenen gerooid
worden, hoe minder men iemand om de tuin kan leiden.
'Want die met schijn van deucht het vollick soeckt
Met schoon beloften loos, en om den tuin te leijen,
Geniet een corte tift tot dat het werd' verbreijt,
De wanckelbare vrucht van zijn scherpsinnicheit.'
(P. Hooft, Brieven, 82; Ged. II, 107)
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ABSTRACT

Meeus, J.H.A., Op zoek naar een instrumentarium voor ontwerpkritiek in de landschapsarchitectuur /Towards an instrument
for designcritigue in landscape architecture, Proefschrift/Doctoral thesis,
Landbouwhogeschool, Wageningen 1984.
Society demands solutions to design problems in urban and rural planning, that
are based on logic, and trains of thought
that can be put into words. This in order
to support discussion, debate and criticism. Central purpose of this study is to
develop an instrument for designcritigue
in landscape architecture. To judge contemporary professional practice a 'triptych' of three types of landscape architecture has constructed. They are called
the traditional, the modern and the postmodern approach.
Traditional landscape architecture is an
art-and-craft-based approach. In modern
landscape architecture landscape is seen
as an object to be analysed scientifically. Post-modern landscape architecture
deals with participation of the population. The task of the late designer is
to get the user emotionally involved in
the product through the designproces.
With this instrument it is possible to
become aware of what motivates the individual designer in landscape architecture.
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1 INLEIDING

l.a

Debatten over het landschap

Publieke debatten over veranderingen in
het landschap zijn de laatste decennia
intensiever en heftiger dan ooit. Wanneer
je de debatten in de media analyseert
dan blijkt dat de aandacht van de betrokkenen zieh vooral rieht op de geplande
activiteiten in het landschap. Torensilo's
worden bijvoorbeeld als horizonvervuilers
in een open landschap niet gewaardeerd.
De discussie spitst zieh toe op wat er
allemaal in en met het landschap gedaan
wordt. Soms gaat het ook over welke best entitling of welke gebruiksvorm waar toelaatbaar is en vooral waar niet.

In een

visueel sterk verdicht landschap met bossen en lanen wordt een torensilo niet
als horizonvervuiling

gezien. Daar mag

het dus wel.
De strijd tussen voor- en tegenstanders
is heftig.

Beide groepen proberen de

media te veroveren en richten daarmee de
inhoud van het publieke debat. De overheid

tracht

daartegenover

via

groot-

scheepse voorlichtings- en inspraakprocedures de wenselijkheid en noodzaak van
veranderingen in het landschap bespreekbaar te maken. In de ruimtelijke ordening
krijgen deze discussies een institutioneel kader. Ruimtelijke ordening kan omschreven worden als het tot stand brengen
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van de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving (1).
Bestemmingsplannen en streekplannen die
in dit kader worden gemaakt, gaan eveneens hoofdzakelijk over welke

ingrepen

waar in het landschap zijn toegestaan en
waar niet.
Niet alleen in het publieke debat, de
inspraak en de ruimtelijke ordening maar
ook in de daaruit voortkomende planning
en vormgeving van het landschap ontbreekt
meestal de vraag naar het hoe.
Hoe kan het landschap het beste worden
ontworpen? Welke inhoud en betekenis

van

de ruimte beantwoordt aan de eisen die
de samenleving stelt? Hoe moet een plein,
park of plantsoen vormgegeven worden?
"Deze vragen worden nauwelijks gesteld,
laat staan dat over het hoe van het landschap in het openbaar gedebatteerd wordt.
Wie maakt zieh druk over de vorm, maat,
geleding, textuur of ritmen van een serie
torensilo's in een polderlandschap?
Toch bestaat er een vakgebied, namelijk
de landschapsarchitectuur, dat zoekt naar
een beantwoording van deze vragen. Landschapsarchitectuur

is

een

ontwerpende

diseipline binnen het kader van de ruimtelijke ordening. Hierbij gaat het zowel

(1)
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De volledige definitie luidt aldus:
"Ruimtelijke ordening is het zoeken naar en
het tôt stand brengen van de best denkbare
wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving, zulks terwille van die samenleving"
Commissie interdépartementale taakverdeling
en
organisatie
(Commissie-Van Veen),
Bestuursorganisatie bij de kabinetsformatie
1971, 's Gravenhage 1971, 38.

ont bestemming als om ontwerp, inrichting
en beheer van de ruimte. Door middel van
een ontwerp of beheersplan geeft de landschapsarchitect

zijn

kijk op de best

mogelijke vorm van de ruimte. Dat is zijn
antwoord op de bovenstaande vragen, toegespitst op een bijzonder probleem en
een unieke plek.
Daarmee levert de landschapsarchitectuur
nog geen bijdrage aan het openbare débat.
Ontwerpen moeten nog geïnterpreteerd of
vertaald worden om toegankelijk te zijn.
Pas wanneer dat lukt kan de landschapsarchitectuur een roi speien in het openbare débat en kan de vraag, hoe men kan
ingrijpen

in

het

landschap,

gesteld

worden.
Vakmatige
{

discussie

Binnen het vakgebied zelf komt een discussie over de beste vorm van het landschap maar heel moeilijk op gang. Ontwerpen zijn niet gemakkelijk te interpreteren.

Intenties

achter

ontwerpen

laten zieh moeilijk bespreekbaar maken.
Er is zelfs sprake van weerstand tegen
dit soort discussies onder vakgenoten.
Wanneer

ontwerpen

bespreekbaar

worden

kan er tevens kritiek op geleverd worden.
Er blijkt geen traditie te bestaan waarin
ontwerpers

onder

elkaar

de

intenties

achter de vorm blootleggen. Er is geen
vakmatig débat over de vorm van het landschap

mogelijk

omdat

aanvaard begrippenkader
de

er geen

algemeen

is ontwikkeld

landschapsarchitectuur.

Dit

is

in

de

reden waarom een vakdebat over het hoe
van een landschap vaak uitloopt op een
patstelling. Daarom gaan veel ontwerpers
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dit debat uit de weg en verschuilt men
zieh

achter

psychologische

rationali-

saties. Enkele daarvan zijn:
- 'Over schoonheid van het landschap valt
niet te twisten".
- 'Intenties achter de vorm zijn persoonlijke notities die niet vatbaar zijn
voor interpretatie of kritiek'.
- 'Kritiek op ontwerpen is een verkapte
vorm van schoolstrijd tussen ontwerpers'.
Instrumentarium

voor

ontwerpkritiek

Door middel van deze Studie wil ik een
instrumentarium voor ontwerpkritiek aanreiken, om een discussie over intenties
achter de vorm van het landschap beter
te kunnen voeren. Misschien heeft dit
invloed op het openbare debat, maar daar
gaat het niet in eerste instantie om.
De bovenstaande vragen zal ik zo goed
mogelijk trachten te beantwoorden. Voordat ik inhoudelijk öp deze zaken inga,
is een verantwoording van de wijze waarop
ik tot de onderzoeksresultaten gekomen
ben, op zijn plaats.
l.b

Een onderzoeksprogramma in drie fasen

In dit onderzoek naar theorievorming in
de landschapsarchitectuur zijn drie fases
te onderscheiden. Dat zijn een waarnemingsmende

en analysefase,
fase

een

begripsvor-

en een fase van kritiek en

theorievorming.
De eerste twee zijn afgerond terwijl de
laatste fase nog moet beginnen.
Waarneming

en analyse

üitgaande van de Stelling dat elk ontwerp
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en elk door de mens gemaakt landschap
een stuk gestolde

theorie

is, zou het

mogelijk moeten zijn om die theorie uit
het ontwerp of het landschap los te weken.
Door een omgeving goed waar te nemen,
een ontwerp gröndig te analyseren en door
verbanden tussen ontwerp en omgeving op
te sporen, zou het mogelijk moeten zijn
om ontwerpprincipes op te sporen. Wanneer
dit lukt, terwijl vaststaat dat de bestaande principes niet meer voldoen, is
de weg vrij voor constructie van een alternatieve ontwerptheorie. Deze zou op
andere uitgangspunten

gebaseerd

moeten

zijn. De vooronderstelling hierbij
dat

er voldoende begrippen

is

voorhanden

zijn om een eenduidige beschrijving en
analyse van ontwerp en omgeving te geven.
Tijdens het onderzoek blijkt echter dat
dergelijke

eenduidige begrippen in de

landschapsarchitectuur

niet

voorhanden

zijn. Dezelfde ontwerpen of omgevingen
kunnen

met

verschillende

begrippen

geanalyseerd worden, hetgeen tot uiteenlopende resultaten leidt. Door een gebrek
aan een eenduidig begrippenkader blijkt
het onmogelijk, längs de weg van waarneming

en

analyse,

ontwerpprincipes

en

-theorie af te leiden.
Begripsvorming
Om de bovenstaande meerduidigheid in de
vaktaal enigzins op te helderen zoek ik
naar begrippen

waarmee

ontwerpkritiek

mogelijk wordt. Hierbij ga ik uit van de
vooronderstelling dat ontwerpkritiek een
bijdrage kan leveren aan het expliciet
maken van ontwerpprincipes. Daarom
zieh

dit

onderzoek

op de

rieht

ontwikkeling
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van

een

Instrumentarium

kritiek.

voor

ontwerp-

Hierin worden enkele ontwerp-

principes met elkaar in verband gebracht.
Het

instrumentarium

ideaaltypische
uitsluitende
Kritiek

en

bestaat

reconstructie

uit
van

een
elkaar

vakbeoefeningen.
theorievorming

Met de ontwikkeling van enkele begrippen
als instrumentarium voor ontwerpkritiek
in de landschapsarchitectuur wordt het
onderzoek

afgesloten. De

verschillende

ideaaltypen geven een theoretische dwarsdoorsnede van de

landschapsarchitectuur

in Nederland anno 1984.
Dit
de

theoretische
praktijk

bouwwerk

getoetst

moet nog

worden.

aan

Höpelijk

leveren deze ideaaltypen een ingang voor
ontwerpanalyse en ontwerpkritiek
längs

deze weg ontwerpprincipes

zodat
opge-

spoord kunnen worden en het vakmatige
debat een Stimulans krijgt. Ik ben op
zoek gegaan naar een instrumentarium voor
ontwerpkritiek

in de hoop daarmee een

bijdrage te leveren tot theorievorming
in de landschapsarchitectuur.
In de volgende paragrafen zet ik iets
uitgebreider het zoekproces uiteen.
1.c

Eerste fase: landschapsarchitectuur
als mengsei van vaardiqheden,
inzicht, kennis en theorie

Het onderzoek gaat van start vanuit de
vooronderstelling dat er een expliciete
ontwerptheorie door waarneming en analyse
blootgelegd

zou kunnen worden. Bij de

aanvang werd dit aldus verwoord:
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"Kort en bondig geformuleerd is de doelstelling het verkrijgen van een beter
inzicht in een theoriemodel, dat adeguaat
is voor landschapsarchitectuur en planologie".
Het

onderzoeksprogramma

uit de eerste

fase zag er als volgt uit:
impliciete ontwerptheorie

i

ontwerpanalyse
'

v

expliciete ontwerptheorie
alternatieve ontwerptheorie
Schema:
Onderzoeksprogramma

eerste

fase.

Hierbij hoorde de volgende toelichting:
"In dialoog tussen ontwerpers, planners
en gebruikers vormen van een ontwerptheorie door middel van:
- proberen
manier

te verduidelijken op welke

het

landschapsarchitectonisch

ontwerp een rol speelt (en kan speien)
in het zoeken naar de best denkbare
wederkerige

aanpassing van ruimte en

samenleving;
- reconstruetie van de regeIs waarvan in
het landschapsarchitectonisch
bewust
wordt

of

onbewust

gebruik

ontwerp
gemaakt

(in de normen, methoden, tech-

nieken, theorieen en in het ambacht);
- ter discussie stellen van deze regels
door het stellen van vragen als: "Zijn
dit de regels om het zoeken naar de
best denkbare aanpassing van ruimte en
samenleving vorm te geven?"; "Zijn er
andere regels voor dit doel?"
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- toetsen van deze

ontwerptheoretische

Stellingen in discussie met vakgenoten
en betrokkenen".
Door middel van ontwerpanalyse zouden de
implicxete

vooronderstellingen,

regels

en wetten gereconstrueerd kunnen worden.
Discussie

daarover

met

ontwerpers,

planners en betrokkenen zou de weg kunnen
openen naar een bewuste keuze voor een
alternatieve

ontwerptheorie,

met

een

andere combinatie van ontwerpregels en
ook nieuwe regels.
Met als voorbeeld een ontwerpanalyse van
de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland
zouden, zo luidde de hypothese, verschallende ontwerptheorieen opgespoord kunnen
worden. Hoewel

dit niet de geschikte

plaats is om de resultaten van dit onderzoek breed uit te meten (2) wil ik toch
wijzen

op

enkele

opmerkelijke

punten

hieruit.
Ontwerpanalyse

Noordoostpolder

In de onderstaande

tekeningen zien we

het oorspronkelijke verkavelingsplan van
de Noordoostpolder

uit 1937

[a], het

beplantingsplan uit 1948 [b] en een kaart
van de toestand van het landschap anno
1979 [c].
Een analyse van deze drie kaarten levert
enkele ontwerpprincipes op.
De ruimtelijke structuur van zowel beplantingsplan als het landschap is sterk
volgend

(2)
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ten opzichte van de agrarische

Het is de bedoeling om over de resultaten
van dit onderzoek nog uitgebreid te publiceren.

m u m orchard*

[a] Verkavelingsplan Noordoostpolder (N.O.P.), 1937,
uit: F. v.d. Bom, 1937,
plan IX, J-m.
[b] Beplantingsplan
Noordoostpolder (N.O.P.), 1948,
archief S.B.B., Utrecht.

n
1

i
0

5km

verkaveling. De meeste beplanting is aan
de wegenstructuur gekoppeld.
Uit het ontwerp spreekt een nog sterkere
hierarchische ordening van kleine naar
grote m i m t e n dan in het huidige landschap valt waar te nemen.
De laan, rechtlijnig ruimtelijk element
met aan twee kanten bomen naast een weg,
komt als ruimtevormend element zowel in
ontwerp als in het landschap sterk naar
voren [d].
Er zijn zelfs aanzienlijk meer lanen in
het huidige landschap aanwezig dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit komt
doordat wegen met aan beide zijden struweel [e] niet als zodanig zijn uitgevoerd,
danwel bij het beheer in lanen zijn omgezet.
Zowel de kleinste als de grootste trap
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[c] Landschap
Noordoostpolder (N.O.P.), 1979, bron:
Topografische Dienst, j.m.
[d] LaanN.O.P.,

1979, j.m.

[e] Weg met struweel aan
beide kanten, BeplantingsplanN.O.P.,
1948, j.m.

