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>> Ben jij al studentlid?

NVTL

Jouw contact met de vakwereld
De NVTL is een open vereniging, die een platform vormt

Maak daarom óók contact met de vakwereld en word lid

voor contacten binnen de Tuin- en Landschapsarchitectuur.

van de NVTL. Je bent al een jaar lang lid voor euro 62,-

De NVTL houdt je op de hoogte van ontwikkelingen

(studententarief 2007-2008) + éénmalig inschrijfgeld

en actualiteiten binnen het vakgebied. Prijsvragen,

f 12,50.

symposia, tentoonstellingen en congressen:

JE HOORT HET VIA DE NVTL...

Vraag informatie aan op 020 - 427 55 90
of kijk op www.nvtl.nl

De NVTL organiseert o.a. lezingen, workshops en excursies
waar je als student T&L (tegen gereduceerd tarief) aan
kunt deelnemen. Deze bijeenkomsten bieden een unieke
mogelijkheid om contacten te leggen met het beroepsveld.
Je ontvangt bovendien:
Blauwe Kamer hét tijdschrift voor landschapsontwikkeling
en stedenbouw t.w.v. f 59,Het Kanaal de emailkrant van de NVTL,
PlanO gids gids voor planning en ontwerp,
Het Landelijk Dagblad.

NVTL

nederlandse vereniging voor
tuin- en landschapsarchitectuur
netherlands association
for landscape architecture

Redactioneel
Kraakhelder
“De ambtenaar had twee dagen aan het dossier gewerkt en was toen
gestuit op regel 27A. Die had te maken met het vigerende
bestemmingsplan. Een normaal mens wilt niet weten wat een vigerend
bestemmingsplan is, maar deze ambtenaar wilde zijn ijver tonen en
kwam er spoedig achter dat het in dit geval ging om de vraag of op de
berghelling ja of nee geiten mochten grazen. De kleine lettertjes
meldden dat dit afhankelijk zou zijn van de hellingshoek van de berg.”
Zo schrijft Jan Terlouw over het bestemmingsplan in het kinderboek
‘Zoektocht in Katoren’. Met deze woorden beschrijft hij de ruimtelijke
ordening als traag, onduidelijk en zeer ingewikkeld. De planner staat
bekend om zijn wollig taalgebruik, de landschapsarchitecten maken
wazige plaatjes. Maar wat bedoelen ze hier eigenlijk mee?
Daarom startte de redactie van TOPOS een zoektocht naar
kraakheldere plannen. Plannen die tot ieders verbeelding spreken,
ontwerpen met mooie maar bovenal leesbare plaatjes en tekeningen
en transparante begrijpelijke planprocessen. Maar wat maakt een
plan een kraakhelder plan?
Volgens Melle Smets begint dit bij eenvoudig onderzoek. Geen
ingewikkelde methoden, afwegingskunsten, maar door eenvoudig
kijken en analyseren beredeneert hij wat er mis is met woonwijken.
Daarnaast laat Gert de Roo zien, hoe we een planprocessen zouden
kunnen vereenvoudigen door helder te communiceren over de
doelen ieder zich stelt. Verder vinden we aan de hand van het
concept Shared Spaces het belang van eenvoud in verkeer.
Het thema biedt daarnaast ruimte voor verbreding. De term
kraakhelder roept meer associaties op. Die vinden we terug in de
interpretatie van ´kraak-‘. Zo staat de redactie stil bij de discussie over
het kraakverbod, maar bovenal bij de vraag wat de ruimtelijke
consequenties hiervan kunnen zijn. En met het koude kraakheldere
weer van afgelopen winter in het achterhoofd laat een
landschapsarchitect uit New York zien hoe ijs en ijssculpturen
inspiratie vormen voor zijn ontwerpen.
Ik hoop dat ook deze uitgave weer inspiratie biedt voor nieuwe
plannen, ontwerpen en onderzoek. Veel leesplezier,
Peter Davids
Eindredacteur ‘Kraakhelder’
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Caperton
In de rubriek Caperton doet de redactie van TOPOS verslag van
nieuws in de categoriën ‘onderwijs’, ‘onderzoek’, ‘praktijk’ en
‘aankondigingen’. Caperton is de naam van het land tussen
twee afwateringskanalen van verschillende dorpen. Het is het land
tussen verschillende werelden; de plek waar nieuws zich kan
verzamelen.

NVTL jaarthema:
het metropolitane park
Het thema van de NederlandseVereniging van Tuin- en
Landschapsarchitectuur is dit jaar ‘het metropolitane park’. Op 9
april vond de startlezing plaats in Makeblijde. René van der Velde,
promovendus ‘Metropolitan Parks, Public open space design in
dispersed urban territories’ aan de TU Delft, startte de middag
met een inleidende lezing over het metropolitane park. Vanaf
dat moment zijn er gedurende het hele jaar excursies, lezingen
en symposia georganiseerd rond dit actuele thema. Het bekende
‘Park van de 21e eeuw’ in de Haarlemmermeer zal vervolgens als
voorbeeld centraal staan, waarbij gezocht wordt naar het park
als typologie voor een (regionaal) groengebied in de stedelijke
omgeving.
In de Structuurvisie Randstad 2040 geeft het Rijk aan dat er
gekeken gaat worden naar grote parkheden in de stedelijke
omgeving, op (inter)nationale schaal. Het gaat om hoogwaardige
groengebieden die de kwaliteit van leven verhogen en duurzaam
weerstand bieden tegen verstedelijking. Bovendien kunnen
dergelijke parken het antwoord zijn op het grote grebrek aan
toegankelijk recreatief groen in en bij de grotere steden. Water,
natuur, landschap en recreatie staan centraal.
Dat het begrip ‘metropolitaan park’ tot een hoop discussie leid
staat al vast. Want tot wanneer kan een groot groen gebied nog
park genoemd worden? En wat is de positie van de landbouw in
deze gebieden?
Meer informatie: www.nvtl.nl

RUHR.2010
Dit jaar is het Ruhrgebied uitgeroepen tot culturele hoofdstad
van het jaar. De stad Essen staat centraal, maar het hele
Ruhrgebied is onderdeel van de ‘Ruhr metropolis’ die dit jaar bol
staat van diverse culturele activiteiten. Rond het hoofthema,
‘transformation through culture – culture through transformation’,
zijn diverse tentoonstellingen, activiteiten en publicitaties
gepland in de steden Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen en
Oberhausen.
Meer informatie: www.ruhr2010.nl

Europan
Dit jaar hield Europan voor de tiende maal een ideeënprijsvraag
die elke twee jaar in een samenwerkingsverband van gemiddeld
twintig Europese landen wordt georganiseerd op het gebied van
architectuur, stedebouw en landschap. Gedurende het voorjaar
is er in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam
een tentoonstelling te zien over de Nederlandse resultaten van
Europan 10. Naast de prijswinnaars wordt ook aandacht besteed
aan de resultaten van 10 jaar aan winnende ideeen en zijn er
gerealiseerde projecten te zien. Europan 10 heeft als thema
Inventing Urbanity.
Meer informatie: www.europan.nl

Landscape legacy
In Maastricht wordt 12 en 13 mei een congres gehouden:
‘landscape architecture and planning between art and science’.
Het congres wordt georganiseerd door CELA/ISOMUL en is open
voor onderwijzers, onderzoekers en mensen uit de praktijk van
de landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Het
hoofdthema is de huidige ‘state-of-the-art’ van de verhouding
tussen onderzoek en ontwerp. Vragen waar tijdens het congres
antwoord op wordt gezocht zullen gaan over de link tussen de
academische en de praktische kant van het vakgebied, over de
huidige benadering hiervan en over hoe hier in de toekomst mee
om gegaan zal moeten worden.
Meer informatie: www.isomul.com/CELA2010/
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Eerste prijs; Emmen Suture van Marco Galasso en Timur Shabaev

Architectuur als noodzaak
Een andere tentoonstelling
in het NAi, die tot half mei te
zien, is toont 24 bureaus die
in hun werk ant woord
zoeken op de mondiale
problemen van de huidige
tijd: voedelscrisis, economische crisis, gezondheidscrisis, crisis in ruimte, energie,
samenleving. Volgens hen is
de ‘architectuur het platform
waarop deze mondiale
problemen kunnen worden
aangepakt’. Vele projecten
en ideeen worden getoont,
waarbij architectuur, ruimtelijke ordening, stedebouw en
landschapsarchitectuur door elkaar heen lopen. Zo is er Onix, die
in plaats van ‘genius loci’, de geest van de plek, kijkt naar ‘scenius
loci’, de manier waarop de gebouwen kunnen inspelen op
veranderende gebruiksscenario’s. En laat MVRDV met ‘pig city’
zien dat het concentreren van varkens bespaart op vervoer,
energie en afvalverwerking.
Meer informatie: www.architectuuralsnoodzaak.nl

Plandag 2010

Op 27 mei vindt Plandag 2010 plaats te Amsterdam. Het thema
van de PlanDag 2010 is ‘Ruimtelijke ordening in crisis’. In crisis
kan zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. Ruimtelijke
ordening vindt plaats in tijden van (economische) crisis. Wat zijn
hier de gevolgen van en wat de kansen? Tegelijkertijd zijn er ook
stemmen die een crisis in de ruimtelijke ordening zelf suggereren.
Is ruimtelijke ordening nog wel in staat om op een zinvolle wijze
aan de ruimtelijke ontwikkeling bij te dragen, of verliest het de
strijd, die eigenlijk geen strijd is of zou moeten zijn, van sectorale
belangen?
Kortom, het gaat zowel over de rol van ruimtelijke ordening in
financieel-economische en maatschappelijke crisissen, als over
de positie van ruimtelijke ordening ten opzichte van andere
beleidsdomeinen en de interne identiteitscrisis binnen het
ruimtelijk beleid zelf. In de ochtend zal deze laatste dimensie aan
de orde zijn. Er zal onder ander worden ingegaan op de nood
aan een striktere scheiding tussen het strategische en visionaire
van de ruimtelijke planning enerzijds en het streven naar
rechtszekerheid via rup’s en vergunningenbeleid anderzijds.
Sprekers zijn onder andere Prof. dr. em. Louis Albrechts van de
afdeling Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de Katholieke
Universiteit Leuven en Chris Kuijpers, directeur-generaal Ruimte
van het Ministerie van VROM.

Promotie Raoul Beunen
Maandag 8 januari heeft Raoul
Beunen zijn proefschrift: getiteld
“The Governance of Nature. How
nature conservation ambitions have
been dashed in planning practices”
in het openbaar verdedigd in de aula
van Wageningen Universiteit. ‘De
problematische implementatie van
natuurbeleid en de moeizame
handhaving van natuurbeschermingswetten en de groeiende
weerstand hiertegen zijn belangrijke
redenen voor discussie over effectiviteit en efficiëntie van het
nationale en internationale natuurbeschermingsbeleid. Met zijn
onderzoek geeft Beunen meer inzicht in de implementatie van
natuurbeleid en in de relatie tussen natuurbehoud en
planningspraktijken.
Op zijn website (www.raoulbeunen.nl) is een digitale versie van
het proefschrift te vinden.

Ontwerpsessies Openbare Ruimte
In april 2010 organiseert Stadswerk, de vereniging voor
professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving, de
Ontwerpsessies Openbare Ruimte (OOR). Dit driedaagse
cursustraject voor studenten en professionals vindt plaats in
onder andere Amsterdam, Winschoten, Utrecht en Wageningen.
OOR wordt georganiseert voor professionals en studenten
stedenbouw, landschapsarchitectuur en verskeerskunde. Er
wordt op multidisciplinair niveau ontworpen aan de inrichting
van de openbare ruimte. Het gaat om fictieve, maar wel concrete
en actuele opgaves waarbij de gemeente de rol van opdrachtgever
heeft. Tijdens de ontwerpsessies zijn mensen uit het vak én
docenten aanwezig voor advies en begeleiding. Een deskundige
beoordelingscommissie beoordeelt na afloop de resultaten. Het
resultaat van zo’n traject is een spiegel voor de gemeenten en
nieuwe aanknopingspunten voor discussies over de inrichting
van de openbare ruimte.
Meer informatie: www.stadswerk.nl
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Controle design
Hard kijken in Leidsche Rijn
Melle Smets is actief als
conceptueel kunstenaar,
curator en criticus in de
openbare ruimte en ziet
zichzelf als archeoloog van
het nu. Het heden-daagse
landschap herbergt vele
tekens en sporen die
maatschap-pelijke tendensen
weerspiegelen. Door deze
sporen te duiden met
publicaties, beeldende kunst
projecten, reizen en lezingen
onderzoekt Smets de relatie
tussen de mens en de
omgeving.
Na een studie O.K. 5, kunst in
de openbare ruimte aan de
Hoge school voor de Kunsten
te Arnhem afgerond te
hebben in 1999 is hij intensief
gaan samenwer-ken in het
kunstenaars collectief
G.A.N.G. In 2006 is hij
verhuisd naar Rotterdam. Hier
heeft hij een zelfstandige
praktijk opgezet. In 2009
heeft Smets stichting
AARDSCHAP, instituut voor
het artificiële landschap
opgericht.

Melle Smets
Conceptueel kunstenaar en
oprichter van stichting Aardschap
info@mellesmets.nl
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In het voorjaar 2008 stapte ik na 18 jaar
een middelbare school binnen, het Via
Nova college. Alles glom nog van
nieuwigheid. Mijn eerste indruk van
deze nieuwe leerplek was een lichte
jaloezie, als ik terugdenk aan mijn eigen
middelbare school. Deze stamde ook uit
een rijke periode, de jaren ‘60. Toen ik
eind jaren ‘80 in de schoolbanken
belandde was het schoolgebouw
uitgeleefd en de ooit luxueuze
klaslokalen waren gestript tot een
leerfabriek. Het Via Nova heeft allure.
Rondom de school ligt een schitterende
atletiek baan zodat het hele complex er
indrukwekkend uit ziet. Ook binnen is
alles tip top in orde. De architectuur gaat
naadloos over in het meubilair.
Het Via Nova college staat in Leidsche
Rijn. Deze nieuwe wijk in het hart van
Nederland had op 1 januari 2007
officieel 14.000 inwoners. Wanneer
Leidsche Rijn klaar is, in 2015, zal het
aantal inwoners op circa 80.000 komen,
vergelijkbaar met een middelgrote stad
als Alkmaar. In 1000 jaar groeide
Alkmaar uit tot een stad van 80.000
inwoners, Leidsche Rijn zal dit binnen
20 jaar bereiken. Nu de wijk vorm
begint te krijgen heeft het ontwerp
Leidsche Rijn al wereldwijd een
voorbeeldfunctie verworven als de ideale
woonwijk waar de balans tussen
leefbaarheid, bereikbaarheid,
schoonheid, bevolkingssamenstelling en
voorzieningen zorgvuldig tot op de
millimeter zijn gepland.

Ik ben door het projectbureau Leidsche
Rijn Beyond benaderd of ik een
Jongeren Ontmoeting Plek kon
ontwerpen, omdat er een hangjongeren
probleem is ontstaan. Elke dag groeit de
puberpopulatie, nu kleine kinderen in
Leidsche Rijn groot worden. Ik besloot
eerst een ‘Hard Kijken´ onderzoek te
doen (zie kader) door enkele weken zelf
hangjongere te worden. Gedurende mijn
verblijf dronk ik dagelijks koffie met
notoire klagers, bezocht de
jeugdhonken, hing met jongeren op
straat en ging mee op surveillance met
de politie. Mijn conclusie na twee
turbulente weken; het overlast probleem
in Leidsche Rijn wordt niet door
jongeren veroorzaakt maar is het gevolg
van een zeer rigide leefomgeving. Ik
besloot met de jongeren verder te
werken in de workshop Sjek je plek om
hun kijk op de wijk verder te
onderzoeken. Zodoende bezocht ik vier
weken lang verschillende scholen, waar
het Via Nova één van was.
De tweede indruk van het Via Nova
college was echter een stuk minder
jaloersmakend. We gingen tijdens de
workshop tekeningen maken en ik wilde
die aan de muur hangen. Dit mag niet
omdat de muren kaal moeten blijven.
Na een uur les begon het benauwd te
worden en vroeg ik een raam open te
zetten. Dit bleek onmogelijk wegens het
klimaatsysteem. De begeleidend docent
van het Via Nova was constant de
leerlingen aan het corrigeren dat er niet
op de stoelen mag worden gewipt. Deze
breken namelijk nogal snel en zijn te
duur om te vervangen aangezien de
fabrikant in Italië is gevestigd. De
conciërges mogen de stoelen of tafels
niet eigenhandig repareren omdat de
ontwerper een leasecontract met de
fabrikant heeft afgesloten, zodat zijn
ontwerp gewaarborgd blijft.
Hoe prachtig het design ook is in het
Via Nova college, het is een korset voor
de leerlingen. De stoelen en tafels in het
Via Nova college zullen zolang het
leasecontract bestaat blijven herinneren

aan de ontwerper. De muren van het
schoollokaal ademen het ruimtelijk
concept van de architect. De frisse lucht
is gepatenteerd door de airconditioning
specialist. De leerlingen zitten in het
eindbeeld dat de experts voor ogen
hadden en dat wordt zorgvuldig in stand
gehouden. Op deze manier kunnen
leerlingen zich de school nooit eigen
maken, omdat hun sporen elke dag
worden uitgewist. Het design korset in
het Via Nova is exemplarisch voor de
hele wijk Leidsche Rijn. Er wordt een
pauzelandschap geschapen dat streeft
naar een eindbeeld. Het masterplan is
tot op de deurplinten uitgewerkt en wil
meer zijn dan alleen gestapelde stenen.
De architectuur en het straatmeubilair
zijn zo gedesigned dat er geen
misverstand over kan bestaan waar
wonen, spelen, sporten, winkelen, hond
uitlaten, auto wassen, zwemmen en
fietsen mag of moet. Alles in Leidsche
Rijn is een gepatenteerd concept waarin
de burger slechts als consument kan
deelnemen.
Transit ruimte
Leidsche Rijn klopt. Er is rekening
gehouden met alle denkbare
schaalniveaus van de leefomgeving.
Zowel ruimtelijk, sociaal en cultureel zijn
alle mogelijke problemen die we kennen
uit voorgaande stadsuitbreidingen bij
voorbaat opgelost. Zo is poep op de
stoep, ruimtelijke ergernis nummer 1 in
de jaren ‘80, ‘opgelost’ met een
hondentoilet in de groenvoorziening.
Ook moeten honden in het openbaar
aan de lijn. Er is een speciale honden
speelweide geïntroduceerd waar de
viervoeters binnen een omheining

Transit ruimte

De methode ‘Hard Kijken’
Door de omgeving aan de hand van wat je ziet te beschouwen ontstaat er
een andere blik op de leefomgeving dan de gangbare zakelijke beschouwing.
Hard kijken flirt, bevraagt, duwt en trekt aan een hardnekkige menselijke
gewoonte; “zoals we ons de wereld voorstellen, zo begrijpen we haar”. Centraal
staan de moeilijk meetbare waarden van het landschap, zoals de
belevingswaarde, de culturele waarde en de tijdgeest. Deze waarden zijn
niet uit te drukken in rekenmodellen maar bestaan uit verhalen, herinneringen,
ervaringen en onbevangen observaties. Deze waarden geven betekenis aan
een plek en scheppen een context waarin we ons met het land verbinden.
Controle Design is een “Hard Kijken” onderzoek van Melle Smets. Dit
onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Beyond Leidsche Rijn in
2007. Sjek je plek had tot doel de jongeren een stem te geven om hun ideeën
en wensen kenbaar te maken aan de gevestigde orde. In de workshop zijn
de jongeren hun eigen omgeving in kaart gaan brengen om vervolgens hun
ideale droom plek te verzinnen voor Leidsche Rijn. Deze ideeën zijn in juni
2008 gepresenteerd aan een jury van verantwoordelijke ambtenaren in de
wijk zoals de politie, wijkraad, jongerenwerk, planners en de cultuur
makers.
‘loslopen’. Nu de ene beste vriend van
de mens aan de ketting is gelegd wordt
de tweede beste vriend van de mens in
Leidsche Rijn losgelaten. De auto is
jarenlang in de planologie en
stedenbouw principieel ontkent als
onmisbaar onderdeel van het
huishouden. In Leidsche Rijn is er wel
rekening mee gehouden en is daarmee
een autowijk bij uitstek. Met de A2 en de
A12 als uitvalsbasis is het de ideale
forensenwijk, overal tussenin en dichtbij
elke stad naar wens. Voor een soepele en
veilige doorstroom is het autoverkeer
zoveel mogelijk gescheiden van het
langzame verkeer met viaducten,
greppels en een heuse fietssnelweg. De
huizen zijn net ruimteschepen waar de
auto kan aanleggen. Er zijn twee
voordeuren, één voor de auto en één
voor de mens. Elk huis is

zelfvoorzienend met een vriezer,
afwasmachine, wasmachine en droger,
TV, internet, spelcomputer, fitness
kamer, opberg zolder, zonneterras, enz.
Met een vinexwoning en een auto voor
de deur hoef je als bewoner eigenlijk
geen voetstap meer in de buurt te zetten.
Controle Design
Leidsche Rijn is een pronkstuk van
architectonische ambities met een
internationale bekendheid. Om de
kwaliteit van dit staaltje typisch
Nederlands design te garanderen mag
niemand zomaar het huis uitbreiden met
een dakkapel of schuur, zelfs de kleuren
van het schilderwerk zijn vastgelegd in
schoonheidsrichtlijnen. De architect
ontwerpt het aanzicht van de huizen en
creëert daarmee een juridisch toetsbare
norm die elke huizenbezitter dient te
respecteren. Het design is hiermee een
controlemiddel geworden van het
straatbeeld. Deze controle over de
buitenboel gaat in Leidsche Rijn zo ver
dat er speciale verordeningen zijn, in de
verschijningsvorm van een nieuwsbrief,
hoe de heg in de tuin geknipt dient te
worden conform het ontwerp van de
architect.
In de buurten die klaar zijn is geen
millimeter aarde onberoerd gelaten. De
openbare ruimte is gestoffeerd met
straatmeubilair. De bewoners mochten,
onder het mom van burgerparticipatie,
zelf beslissen wat er in hun perkje zou
TOPOS / 03 / 2009
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winkelcentrum met grote winkelketens.
Terwijl de ambitie is om een levendige
wijk op te zetten, waar mensen plezierig
wonen (slogan Leidsche Rijn), wordt
eerst al het leven uit de wijk geknepen
om haar vervolgens opnieuw op te
bouwen. In plaats van locale
ondernemers een kans te geven, wordt
de regie uit handen gegeven aan grote
vastgoedmaatschappijen, in dit geval
Corio.

Controle Design

worden aangelegd. Er is daarbij een
keuzemenu aangeboden die ingedeeld is
op leeftijdscategorieën. Dit om te
voorkomen dat ouderen last hebben van
het kindergegil en de allerkleinsten niet
onder de voet worden gelopen door de
jongeren. Het gevolg is een grote
overvloed aan peuterspeelplaatsen
omdat niemand een zogenaamde J.O.P.
(Jongeren Ontmoeting Plek) voor de
deur wil hebben. Het keuzemenu was als
volgt:
Keuze A is voor de allerjongsten, met
een zitbankje voor de toezichthouder.
Keuze B is voor opgroeiende jeugd en
mag tot 22:00 gebruikt worden.
Keuze C is voor de pubers en
jongvolwassenen en ligt net buiten de
buurt.
Keuze D is een jeu de boule baan (naar
Frans gebruik) voor de ouderen.
Om het proces van de grootscheepse
transformatie beheersbaar te maken
dient alles en iedereen te buigen voor de
normen van het masterplan. De
oorspronkelijke middenstand van
tuinders, autosloperijen, opslagplaatsen
en boeren past niet in een normale wijk
en dient te vertrekken. Gebouwen zoals
oude boerderijen worden opgekocht
door de overheid en ingelijfd als
grandcafé of manege. Een voorbeeld: in
de voormalige bloemenveiling is nu de
Utrechtse Bazar gevestigd, een zwarte
markt waar handelaren en bezoekers
elke zaterdag uit het hele land bijeen
komen. Het is in 20 jaar uitgegroeid tot
een levendige plek met muziek en eten
uit de hele wereld. Deze Utrechtse Bazar
zal moeten wijken voor een normaal
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Om te voorkomen dat sociale klassen uit
elkaar groeien, worden verschillende
woonconcepten bewust door elkaar
gebouwd zodat rijk en arm, zwart en
wit, oud en jong, ontspoord en
geïntegreerd elkaars buren worden. Zo
staan de seniorenflats op de
kleuterscholen en kijken de sociale
woningbouw flats uit op de tuinen van
de luxe woningen. De
woonwagenbewoners zijn, na lessen uit
het verleden, uit elkaar gehaald en
wonen op eilanden tussen de
rijtjeshuizen. Elk woonwageneiland
heeft plek voor één woonwagen en is
geplaveid in dezelfde stijl als de
omliggende huizen. De 20ste eeuwse
ideologie van de multiculturele
samenleving is hier gestold in steen. Om
toch een aantrekkelijke buurt te maken
waar mensen zich met elkaar kunnen
identificeren is goed nagedacht over de
vormgeving van de huizen. In Terwijde
zijn bovenmodale gezinswoningen
bewust gebouwd als kasteelmuren. Met
als thema het Romeinse ‘castellum’ kent
elk woonblok maar één toegangsweg en
is daarmee op een natuurlijke manier
privé terrein voor de bewoners. Leidsche
Rijn heeft enkele vrije kavels ter

Social design

beschikking. Hier bouwen mensen hun
droomhuis met een flinke muur er om
heen.
Een ander welbekend dilemma in
grootschalige stadsuitbreidingen is het
ontbreken van een collectieve
geschiedenis. Nieuwbouwwijken zijn
kaal. Er zijn geen bomen, niemand kent
elkaar. In Leidsche Rijn wist men raad
om deze leemte op te vullen. De
collectieve geschiedenis werd simpelweg
opgegraven. De Romeinen, ooit
gelegerd aan de Limes, werden het
thema voor een nieuw gedeeld verleden.
Opgravingen konden door bewoners
worden bezocht. Er is een Romeinse
weg gereconstrueerd en ingepast in het
stedenbouwkundig ontwerp. Vrijwilligers
werden gevraagd om mee te werken aan
de herbouw van een Romeinse boot. Ter
herinnering aan het Romeinse verleden
is een krantenknipsel monument
opgericht, waar artikelen uit dagbladen
over de ontdekkingen onder Leidsche
Rijn zijn vereeuwigd.
De eerste barsten in het design
Het aantal jongeren in Leidsche Rijn
groeit snel. De wijk kent overwegend
eengezinswoningen en is daarmee vooral
geschikt voor gezinnen met jonge
opgroeiende kinderen. Nu de kinderen
pubers worden wordt het ‘s avonds
steeds drukker op straat met de jeugd
die elkaar opzoekt. Weg van het
ouderlijk gezag en de schoolboeken
wordt er een balletje getrapt, gehangen
en brommers getest. Elke groep heeft
haar eigen dynamiek, subcultuur en
lifestyle. Meestal wordt er in de buurt
van het ouderlijk huis gehangen. In het

weekend zoekt de jeugd elkaar ook
buiten de buurt op en zwellen
hanggroepen op tot soms wel vijftig
jongeren. Op vrijdagavond verandert het
vredige straatbeeld in een rusteloos
decor van langszwermende scooter
groepen. Met behulp van mobieltjes
weten de jongeren elkaar overal in de
wijk te vinden. Wanneer de politie
uitrukt door klachten van
buurtbewoners stuiven de scooters weg
om elkaar op een andere plek weer te
ontmoeten. Helaas voor de planning zijn
dit niet de speciaal ontworpen J.O.P. ‘s.
Deze Jongeren Ontmoeting Plekken zijn
veelal buiten de wijk geplaatste
sportvoorzieningen. Deze liggen niet op
de natuurlijke routes. De officieuze hang
plekken zijn bijvoorbeeld de halte van de
Discobus, het pleintje bij de
jongerensoos, het plantsoen voor de
deur, het kinderspeeltuintje en de
carpool P-Plaats aan de snelweg. Tegen
de opgroeiende jeugd is de openbare
ruimte in Leidsche Rijn niet opgewassen.
Waar de jeugd zich ook ophoudt, de
klachten stromen bij politie binnen.
Hotel Leidsche Rijn
Tot 2015 is het grote masterplan
Leidsche Rijn in ontwikkeling. De
overbruggingsperiode van de eerste paal
tot het bouwen van het stadshart duurt
20 jaar. Leidsche Rijn groeit van buiten
naar binnen waarbij de overheid het lege
hart strak onder controle houdt met
hekken en bewakingsdiensten. De
mobiliteit van de bewoners is dusdanig
hoog dat de wijk functioneert als een
groot hotel waar elk huis een kamer is
waar de gasten alleen zijn om te slapen
en bij te komen van hun activiteiten

De eerste barsten in het design

Hotel Leidsche Rijn

elders in het land. De architectuur is
inwisselbaar met andere Vinexwijken.
Het straatbeeld doet eerder denken aan
een hotelgang dan aan een typische
Utrechtse straat. Leidsche Rijn is
compleet plaatsloos.
Deze gedachte brengt mij terug bij de
leerlingen van het Via Nova college.
Deze jongeren zien hun omgeving als
een onderdeel van hun netwerk. In
Leidsche Rijn woon je en ga je naar
school. Het sociale leven van vrienden,
familie en hobby’s speelt zich overal en
nergens af. Dit is niet langer wijk
gebonden. Net als hun ouders reizen de
jongeren het hele land door voor
feesten, sport en hobby’s. Het idee dat
de buurt het centrum van een
kinderleven behelst is hier achterhaald.
In hun ideeën over de openbare ruimte
gaven ze vooral aan dat het woonhotel
Leidsche Rijn nog wel wat meer sterren
mag krijgen met een tropisch
zwemparadijs, avondwinkel, een
nachtclub en een bioscoop. Het

Utrechtse stadshart is tenslotte een flink
eind uit de richting.
De waarde van het publieke domein is
wat de burger er aan toekent en hoe de
burger de openbare ruimte gebruikt. In
Leidsche Rijn ontmoeten mensen elkaar
niet op straat maar in de beslotenheid
van een sportvereniging, kerk en het
schoolplein. Iedereen kiest naar eigen
interesses vrienden, collega’s en hobby’s
uit. Een slechte buur, kwajongens, en
alle andere onbestelde ellende past niet
in het plaatje uit de makelaars folder.
Design werkt hier als een camouflagenet
dat de eigenlijke bouwput van een
samenleving in de dop onzichtbaar
maakt.
Summary

The Vinex-location Leidsche Rijn, located
near Utrecht, is a well-known example of
the ideal district, with an almost perfect
balance between quality of life, accessibility,
composition of the population and
amenities. The district attracted many
young families, which now, some years
later, causes a large number of young
adults. Melle Smets, a conceptual artist and
critic of the public space, did research in
Leidsche Rijn into these young adults, their
wishes and ideas about the public space
in their district. As a district, Leidsche Rijn
seems to fit: all houses are self-supporting,
the accessibility is good, etc. The objective
of its original overall design was to control
the street scene: everything is determined.
This street scene, however, doesn’t have
any sense of place. The social life of these
adolescents is not limited to their own
district, but takes place throughout the
whole country. The overall design only
serves as a camouflage net, for the actual
building-place of a starting society.
TOPOS / 03 / 2009
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Shared Space
Kraakhelder door zijn eenvoud
Verkeersborden brengen
meer veiligheid en
duidelijkheid op de weg.
Verkeersdrempels hebben
een vertragende werking op
het verkeer en zorgen aldus
voor een veiligere
wegsituatie. Het zijn
gedachten die nog steeds
voor veel verkeerskundigen
leidend lijken te zijn in hun
werk. Desndanks alle
verkeerskundige
veiligheidsmaatregelen kent
Nederland in 2009 nog ca. 700
verkeersdoden per jaar. Een
aantal jaar geleden heeft
Hans Monderman een nieuwe
visie op de verkeersveiligheid geintroduceerd:
Shared Space. Het concept
heeft alle gebruikelijke
ideeën op hun kop gezet en
verkeerskundigen vanuit
vrijwel de hele wereld
geïnteresseerd. Hoe verhoudt
Shared Space zich eigenlijk
tot dat andere succesvolle
Nederlandse exportproduct;
het verkeersveiligheidsconcept Duurzaam Veilig?

Sanne Broekhof
Msc studente Ruimtelijke Planning
sanne.broekhof@wur.nl

Rinus Jaarsma
Universitair hoofddocent, leerstoelgroep
landgebruiksplanning
rinus.jaarsma@wur.nl
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Verkeersveiligheid is een onderwerp
waar we allemaal mee te maken hebben.
Dagelijks staan er files vanwege
verkeersongevallen en berichten in de
kranten over verkeersongelukken.
Vrijwel iedereen krijgt echter ook op een
meer directe manier te maken met
verkeersveiligheid. Wie heeft zich nog
nooit geërgerd aan onveilige
verkeerssituaties? Of nog directer, wie
kent er niet iemand die betrokken is
geweest bij een verkeersongeval of is
zelfs zelf betrokken geweest bij een
ongeluk in het verkeer?
Volgens de meest recente cijfers van de
World Health Organisation overlijden er
jaarlijks wereldwijd ca. 1.200.000 mensen
en raken er tussen de 20 en 50 miljoen
mensen gewond als gevolg van
verkeersongevallen (WHO, 2009).
Bovendien ontstaat hierbij ook grote
economische schade, die wel op kan
lopen tot 2½ procent van het bruto
nationaal product (Elvik, 2000).
Sinds 1972 daalt het aantal
verkeersongevallen in Nederland. Waren
er in 1972 nog 3264 dodelijke
slachtoffers in 2009 is het aantal
verkeersdoden voor het eerst sinds jaren
onder de 700 slachtoffers.
Door de jaren heen zijn er vele
methodes geintroduceerd om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Denk
hierbij niet alleen aan verkeersborden en
stoplichten, maar ook aan drempels,
flitspalen of het woonerf-concept
(figuur1). Het zijn echter allemaal
maatregelen die een zware stempel
drukken op de openbare ruimte en
daarmee op de kwaliteit van de
leefomgeving.
Shared Space
“Treat people like zombies and they’ll behave
like zombies. But treat them as intelligent, and
they’ll respond intelligently” (Hans
Monderman in the Sunday Times, 22
August 2004).
Een aantal jaren geleden is een volledig
nieuwe benadering op verkeersveiligheid
geintroduceerd door Hans Monderman
(Keuning Instituut, 2005). Huidige

verkeersontwerpen richten zich in de
eerste plaats op de verkeersfunctie.
Straten zijn ruimtes voor transport.
Hierdoor is de weg een onveilig en
onleefbaar gebied geworden. Kinderen
mogen er niet spelen en er zijn vaak
hulpmiddellen nodig om naar de
overkant van de weg te komen. Binnen
het gedachtegoed van Shared Space
wordt de verkeersruimte opgedeeld in
een gebied voor langzaam verkeer (de
publieke ruimte), in samenhang met
elders een gebied voor snel verkeer (de
verkeerszone). Shared Space ambieert de
publieke ruimte daar waar mogelijk weer
tot een multifunctioneel gebied te
maken. De traditionele scheidingen
tussen voetgangersgebieden, fietspaden
en de hoofdweg worden samen met de
bijbehorende verkeersaanduidingen uit
het straatbeeld verwijderd. Op deze
manier wordt de kwaliteit van de
openbare ruimte en leefomgeving van
mensen vergroot, zonder dat het
gemotoriseerde verkeer uit een gebied
hoeft te wijken (figuur 2 en 3).
Een belangrijk motto van Monderman
was ‘liever veiligheid met onzekerheid
dan ongelukken met duidelijkheid’. Het
motto vat de essentie van Shared Space

Een verkeerssituatie waar veel
verkeersborden het verkeer er niet
duidelijker op maken

goed samen. Door zoveel mogelijk
verkeersaanwijzingen uit het wegbeeld te
verwijderen neemt het gevoel van
veiligheid bij de weggebruiker (de
subjectieve veiligheid) af. Mensen
worden hierdoor allerter en rijden
voorzichtiger en de objectieve veiligheid
neemt juist toe (Shared Space, 2008).
Zeven proefprojecten
In een Europees samenwerkingsverband
zijn tussen 2004-2008 zeven
proefprojecten met Shared Space
uitgevoerd in Emmen, Haren, in de
provincie Friesland, Bohmte (Duitsland),
Ejby (Denenmarken), Ipswich
(Engeland) en Oostende (Belgie). Het
hoofddoel van dit Europese
samenwerkingsverband en de
proefprojecten is het ontwikkelen van
nieuw beleid dat op regionaal, nationaal
en Europese schaal kan worden gebruikt
voor de inrichting van de openbare
ruimte. De resultaten van de projecten
zijn tot nu toe veelbelovend.
Succes?
Op plaatsen waar de openbare ruimte
volgens Shared Space principes is
ingericht lijkt het aantal

verkeersongelukken te verminderen.
Bovendien is de kwaliteit van de
openbare ruimte zichtbaar vebeterd.
Steeds meer gemeentes in Nederland
waaronder bijvoorbeeld Arnhem en
Alphen a/d Rijn zijn geinteresseerd in
het implementeren van Shared Space
principes. Het dorp Makkinga is zelfs al
meerdere jaren succesvol geheel
verkeersbordenvrij (figuur 4).
Draagvlak
Het klinkt een beetje gek als je het voor
het eerst hoort; verkeersborden
verwijderen om meer veiligheid te
creeëren. Nadat het concept echter
verder is uitgelegd en toegelicht tonen
de meeste Nederlanders toch begrip
voor Shared Space. Volgens onderzoek
van Grontmij is het aantal
verkeersongevallen in pilot project
Haren gedaald, dit wordt toegeschreven
aan het project Shared Space.
Naar aanleiding van de postieve
resultaten van de pilot projecten heeft
Minister Eurlings in november 2009
twee miljoen euro voor verder
onderzoek en ontwikkeling naar Shared
Space toegezegd (Shared Space Institute,
2009).

Duurzaam Veilig & Shared Space
De daling van het aantal
verkeersslachtoffers in Nederland sinds
de jaren zeventig is niet ‘vanzelf ’ gegaan,
in tegendeel. Aangezien het effect van
eerder genomen maatregelen in de jaren
tachtig terug liep, is in 1992 het
innovatieve concept Duurzaam Veilig
geïntroduceerd door de SWOV
(Koornstra et al., 1992). Verkeer wordt
binnen het concept Duurzaam Veilig
gezien als één systeem van
infrastructuur, regelgeving, voertuigen
en verkeersdeelnemers. Duurzaam Veilig
heeft als doel om het aantal
verkeersslachtoffers te verminderen
door een systeem toe te passen waarin
functie, vorm, regelgeving en gebruik
van de infrastructuur op elkaar zijn
afgestemd, terwijl de voertuigen zijn
aangepast aan de kwetsbare
verkeersdeelnemer. Daarbij wordt tevens
uitgegaan van de beperkte
mogelijkheden van de
verkeersdeelnemer. In een Duurzaam
Veilig systeem is de verkeersdeelnemer
goed opgeleid en – als slotstuk in het
geheel – wordt er gecontroleerd of het
feitelijke gedrag overeenstemt met het
gewenste gedrag (de

Het Laweiplein in Drachten is succesvol volgens Shared Space principes ingericht
TOPOS / 03 / 2009
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Duurzaam Veilig-principe

Beschrijving

1. Functionaliteit van wegen

Monofunctionaliteit van wegen (stroomwegen,
gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen)
in een hiërarchisch opgebouwd wegennet

2. Homogeniteit van massa’s en/of
snelheid en richting

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en
massa bij matige en hoge snelheid

3. Herkenbaarheid van de
vormgeving van de weg en
voorspelbaarheid van weg-verloop
en van gedrag van weggebruikers

Omgeving en gedrag van andere
weggebruikers die de verwachtingen van
weggebruikers onder¬steunen via consistentie
en continuïteit van wegontwerp

4. Vergevingsgezindheid van de
om¬ge¬ving (fysiek) en van
weggebruikers onderling (sociaal)

Letselbeperking door vergevingsgezinde
omgeving (w.o. de bermen) en anticipatie van
weggebruikers op gedrag van anderen
(compenserend en corrigerend)

5. Statusonderkenning door de
ver-keersdeelnemer

Vermogen om taakbekwaamheid in te
kunnen schatten

Schema. Beschrijving van de vijf principes van (Door met) Duurzaam Veilig

handhavingcomponent).
Er worden binnen Duurzaam Veilig drie
wegcategorieën, met elk een eigen
vormgeving, onderscheiden.
Stroomwegen faciliteren het
gemotoriseerde verkeer over lange
afstanden en erftoegangswegen
ontsluiten de aanliggende woningen en
erven. Beide categorieën worden
onderling verbonden door
gebiedontsluitingswegen, in de praktijk
zijn dat vaak de provinciale wegen.
Erftoegangswegen (de gemeentelijke
wegen, binnen en buiten de bebouwde
kom) worden nadrukkelijk niet tot de
verkeersruimte gerekend: de
verblijfsfunctie staat hier voorop. Dat
betekent ook, dat bij de inrichting
richtlijnen weliswaar belangrijk zijn,
maar dat er een grote speelruimte is
voor oplossingen die gebruik maken van
landschapskenmerken en cultuurhistorie
in plaats van plateaus en verkeersborden.
Het Beeldenboek Plattellandswegen
(Hauptmeijer et al., 2008) laat hier
mooie voorbeelden van zien.
De recente scherpe daling van het aantal
verkeersdoden wordt vooral aan de
implementatie van Duurzaam Veilig
toegeschreven. Daarom zal de komende
jaren in het kader van “Door met
Duurzaam Veilig” (SWOV, 2005) volop
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verder worden gewerkt aan de
herinrichting van het wegennet.
Hiervoor zijn, voortvloeiend uit
wetenschappelijk onderbouwde
theorieën, vijf principes geformuleerd.
Deze zijn weergegeven in het
bovenstaande schema.

Op het eerste gezicht lijkt sprake te zijn
van forse verschillen tussen Duurzaam
Veilig en Shared Space. Vooral qua
functionaliteit en herkenbaarheid (de
principes 1 en 3 van Duurzaam Veilig)
staat Shared Space voor een andere
aanpak. Shared Space wil geen
monofunctionaliteit van wegen maar een
multifuncitonele openbare ruimte.
Herkenbaarheid van de vormgeving
wordt door Duurzaam Veilig
nagestreefd via landelijk uniforme
inrichtingskenmerken voor elke
wegcategorie. Shared Space daarentegen
kiest niet voor uniformiteit, maar wel
voor een de lokale omstandigheden
aangepaste vormgeving en uitrusting
van de openbare ruimte om zo een
vrijwillige gedragsverandering van alle
gebruikers ‘uit te lokken’ (Methorst,
2007). Daarbij wordt een bepaalde mate
van onzekerheid van de
verkeersdeelnemers juist toegepast om
het gewenste verkeersgedrag te bereiken.
Hierbij moet wel een belangrijke
kanttekening worden gemaakt:
Duurzaam Veilig gaat nadrukkelijk over
het gehele wegennet, en daarmee lijkt
een deel van de principes in het schema
bewust of onbewust meer toegespitst te

Een straat in Brighton ingericht volgens het Shared Space concept

zijn op het “snelle netwerk”, de
onmisbare tegenpool van de
verblijfsruimte met de
erftoegangswegen.
Het gedachtegoed van Monderman
ambieert de verkeersveiligheid en
leefbaarheid te vergroten door chaos op
de weg te creëren. Door een
verkeerssituatie minder helder te maken,
kan de veiligheid dus verbeteren.
Randvoorwaarde is wel dat de snelheden
van het verkeer (eigenlijk gaat het om de
snelheidsverschillen tussen de
verkeersdeelnemers) niet te hoog zijn:
het homogeniteitsprincipe van
Duurzaam Veilig. Met de inrichtings- en
ontwerpprincipes van Shared Space
ontstaan dan rustige, heldere en hoog
kwalitatieve openbare ruimtes. Het
principe van vergevingsgezindheid
wordt hier bij uitstek in de praktijk
gebracht. De nieuwe verkeerssituatie
met alle weggebruikers samen doet
misschien chaotish en onduidelijk aan,
maar het wegontwerp is kraakhelder.
Net als de filosofie achter Shared Space.

Keuning Instituut, Groningen and Senza
Communicatie, Groningen, (2005), Room for
everyone, a new vision for public Spaces. 2 april
2008.
http://www.Shared-Space.org/files/18445/
SharedSpace_Eng.pdf.
Koornstra, M.J., M.P.M. Mathijsse en J.A.G.
Mulder, (1992). Naar een duurzaam veilig
wegverkeer: nationale verkeersveiligheid voor
de jaren 1990 - 2010. SWOV, Leidschendam.
(185 pp.)
Methorst, R., (2007) Shared Space: veilig of
onveilig? Een bijdrage die er op gericht is om
een populaire ontwerpfilosofie te objectiveren.
Bijdrage aan het Colloquium
Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen.
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Summary

Verkeersbordenvrij dorp Makkinga

The number of road fatalities in the
Netherlands is decreasing since 1972.
However, there are yearly still 700 deaths
due to traffic accidents in the Netherlands.
A few years ago a new approach that used
completely new techniques to accomplish
road safety, came up. This new approach,
‘Shared Space’, presumes public space as
a multifunctional area. It has the ambition
to combine the different functions in the
area wherever this is possible.
The number of road accidents on the
countryside is relatively high (Jaarsma,
2007). Until now, not much investigation
is done on the implementation of ‘Shared
Space’ on these roads. A first exploration
shows that probably not all Shared Space
principles are easy to adopt and implement
in the countryside. However, the principles
offer a useful start by attempts to make
(minor) rural roads more attractive and
safer.
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Actor Consulting
Tackling fuzzy concepts within a positive planning environment
Often key notions used in
spatial planning (like
sustainability) are not as
crystal clear as we think. On
the contrary, when
implementing spatial
policies, they turn out to be
essentially fuzzy in their
nature. Gert de Roo, chair
holder of the planning
group at Groningen
University, investigated
these fuzzy notions, and
how to deal with them. This
paper introduces a method
of data collection and
analysis that seeks to clarify
such motions, which might
lead to the identification of
more realistic spatial policy
that reflects the thoughts,
aspirations and motives of
crucial actors, being limited
in number, and having a
common and positive
understanding regarding
the issue at hand.

Gert de Roo
Professor of Planning
Groningen University Netherlands
g.de.roo@rug.nl
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Sustainability as a fuzzy notion
Notions and concepts in spatial planning
such as ‘sustainability’ are often not as
clearly understood as we like to think.
Perhaps the commonplace use of the
notion of ‘sustainability’ in the language
and politics of the twenty-first century
creates a false sense of security, which
leads us to believe that better outcomes
for economic development or socioenvironmental progress could be readily
achieved via creating and implementing
‘sustainable’ spatial policy. The
introduction of Strategic Environmental
Assessment (European Commission,
2001) and Sustainability Appraisal of
spatial plans sometimes serves to
heighten this false sense of security.
Although such concepts – and especially
that of sustainability –appear to be well
understood by all, their incorporation
into spatial plans can often lead to
disappointing outcomes.
More in general, important notions,
concepts and doctrines in planning, such
as ‘sustainability’, ‘liveability’ and
‘compact city’ are not understood as well
as we implicitly like to think. Instead,
they can be considered as essentially
‘fuzzy’, ‘fluid’ or ‘illusive’ by character.
From a philosophical perspective,
Kosko (1994: 19) tells us that fuzziness
means multi-valence: “three or more
options, perhaps an infinite spectrum of
options”, instead of one specific, unified
meaning to address a single entity.
Fuzziness arises therefore when a notion
or concept has multiple understandings.
‘Sustainability’ is perhaps the most
obvious example. While almost
everyone accepts ‘sustainability’ as one
of the more important goals of
planning, the outcome of the ambition
to achieve ‘sustainability’ is often limited.
One important reason is that its
translation from policy into practice fails
to recognise that a multiplicity of actors
is likely to be involved. For example,
actors inadvertently act in conflicting
ways, as each of the actors will take a

personal understanding or belief while
considering actions in response to a
particular policy addressing ‘sustainable
development’. In this situation, the
outcome of our planning might be in
contrast to what was expected.
Actor consulting model
We propose an actor-consulting model
to tackle fuzziness in planning (De Roo
& Porter 2006). The aim of such a
model is to address the subjective nature
of fuzzy notions and concepts in
planning, to fine-tune a common
understanding among actors, and to
unravel underlying mechanisms that
determine the actors’ behaviour. The
model therefore provides information
about the thoughts and actions of
actors. This information equips
decision-makers with better anticipation
in a policy arena, in which it is easy to
assume that a commonly understood
issue will lead automatically to
commonly desired actions and results.
The model helps decision-makers to
formulate well-considered, realistic
policy by reducing this uncertainty
caused by predisposed assumptions.
Actions taken by actors do not come
about independently. They are
determined among other factors by the
resources available to each actor and the
institutional setting in which they
operate. These are dynamic because
physical conditions change continuously,
because interactions between actors
influence changes of attitude, and
because of the continuous development
of institutional arrangements. The
dynamic nature of the interrelationship
between actors means that actor
contributions are likely to present a
moving target and will need to be
regularly reviewed. This is the context in
which actors will act in a particular way
– their present contribution. Meanwhile they
have certain ideas about the way they
want to act – the desired contribution. The
proposed actor-consulting model
facilitates an analysis of the present and

desired contribution and the conflicts
that might arise between them.
Additional literature study, expert
meetings, introducing observation
techniques and further analyses can
generate information about the potential
contributions of actors, and about the
internal and external conditions under
which such contributions are possible.
In short, we can distinguish two steps to
study the potential contribution. The first
step consists of finding out what
solutions exist, while the second step
refers to exploring the advantages and
disadvantages of these solutions for
different actors. This is akin to the
exploration of alternatives that form the
basis of many rational planning
techniques, such as that advocated by
the Strategic Environmental Assessment
Directive (European Commission, 2001:
Article 5(1)). This gives us the basic
model, consisting of the present,
desired, and potential contributions of
actors.
This approach is aimed at helping a
planning authority to formulate wellconsidered, ‘realistic’ policy by reducing
uncertainty. With the notion of ‘realistic’
policy, we are at an important point of
elaborating the actor-consulting model.
Our approach must therefore reflect
carefully upon the regulatory
environment of the policy sector under
investigation, as well as the relationship
between the regulatory climate and the
attitudes of the actors. We can describe
this process of interaction between
authorities and other parties in terms of
direct regulation, indirect regulation and
self-regulation. Direct regulation is usually
imposed by a planning authority with
legal powers, and may be implemented
at national, regional or local levels. A
local authority bylaw is a possible
example. Indirect regulation aims to
change behaviour by means of
incentives, and usually takes the form of
some fiscal instrument. Regional policies
for car parking charges, or grants for the

installation of domestic thermal
insulation are possible examples here.
Self-regulation generally consists of an
agreement between actors to behave in a
particular way. An agreement by a
federation of construction companies to
adopt regional sustainable building
design guidance might be such an
example.
The arrows in Figure 1 indicate that
regulatory options should be considered
at each step in the analysis. An
important actor is the planning authority
itself, which will wish to identify the
most effective set of regulations. Goals,
targets and objectives will form the basis
of their plans. These will play an
important role, since they will be
translated into formal policy by means
of regulatory tools. Therefore, it is not
unlikely that the actor-consulting
analysis will have a strong focus upon
the vision of the decision-making body
itself. The plans of all crucial actors
should nevertheless be included in the
analysis. Subsequently, the outcome of
the analysis will serve to indicate to the
authorities the potential objectives they
can pursue, and the types of regulation
that might support these objectives. The
model at Figure 1 therefore refers finally
to ‘organisations’, ‘plans’ and ‘actors’
within a particular planning context.
These substantive criteria should help to
clarify the institutional context of the
interests that are put on the table. Note
however, that this is not a technicalrational process that seeks to deal in
certainties. The actors’ interests have to
be balanced, and together they will
contribute towards an understanding of
the entire issue. However, the interests
need to be understood through the lens
of the wider institutional framework.
Consequently, the institutional
background of organisations,
represented by actors and presented
through their formal plans must be
analysed to gain a clear understanding
of the issue at hand.

Case Study
Housing policy by the province of
Drenthe is influenced mainly by the
relationship between the cities of
Groningen and Assen with their
surrounding area. The entire
Groningen-Assen area accommodates
more than half a million people, of
which many are employed in the two
main cities, but live in the surrounding
settlements. The out-migration of
higher income groups to the countryside
has exacerbated the depopulation of
Groningen’s high-density post-war
neighbourhoods, has adversely affected
the fiscal income of the city, and has
resulted in disproportionate growth and
development of surrounding villages
and towns. This process of sub
urbanisation has in turn caused a
deterioration of environmentally
sensitive areas such as nature parks and
water systems. In other words a range of
social, environmental and economic
problems have begun to build up due to
a lack of regional policy co-ordination.
The need for co-operation among the
actors in this region is framed within this
context.
The Province of Drenthe wished to
clarify its role in promoting sustainability
in its approach to housing policy,
accepting and appreciating a shift from a
government towards a governance
environment. Actor consulting was
employed to establish how the principles
of sustainability could be pursued
(Porter and Oste 2006). The research
methodology started with activities to
establish the present and desired
contributions of each of the crucial
actors involved in regional housing
policy. This in itself constituted a threestage process. Firstly, a contextual study
was carried out to establish the current
regulatory framework for housing
location and design, in terms of direct,
indirect, and self-regulation, along with
the historical context of current policy.
Secondly, an investigation of the
authority’s own perception of its policy
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environment was carried out to establish
their expectations for the roles of the
different parties, and their perception of
the balance of power among the various
actors. Thirdly, a questionnaire was
devised to explore each of the actors’
present and desired contributions to
housing location and design, and
interviews were carried out to explore
any discrepancy between the desired and
present contributions.
Direct regulation
Indirect regulation
Self-regulation
Organisation Plans

Actors

Desired
contribution
Present
contribution
Potential
contribution

Figure 1 The actor consulting model,
illustrating how present, desired and
potential contributions of crucial actors in a
planning issue could be analysed to produce
a framework of direct, indirect and selfregulation, within a given governance
environment denoted by organisation, plans
and actors (De Roo & Porter 2006)

After analysing the present and desired
contributions, research was carried out
to ascertain the potential contributions of
the actors. This was achieved in the first
instance by carrying out a comparative
study between Drenthe province and a
similar situation in other regions. This
enabled the researchers to establish what
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alternative solutions might exist. The
comparative study was then
supplemented by interviews with actors
to ascertain their views on how these
potential contributions might help to
achieve mutually beneficial objectives.
This provided a better understanding of
the advantages and disadvantages of
these solutions for each individual actor.
The outcome was an outline set of
policy instruments, or potential
contributions, which could be used as a
basis for a revised regulatory regime.
The final research activity sought to
obtain an insight into the way in which
parties might respond to the proposed
policy ideas. In an ideal world, the best
outcome would be complete agreement
among parties about the effectiveness of
the proposed policy. In reality though,
the outline policy ideas require
adjustment to obtain an optimum
balance. Consultation work was
therefore carried out to establish how
each actor might behave in response to
the proposed ideas for regulation. This
information was used to adjust the
proposed regulatory regime, to recognise
more fully the relationships between the
decision-makers and the executors of
the decisions.
Imagine the position of Drenthe
Province regarding sustainability and
housing. The province has no say how
to handle housing programmes and how
to make them more sustainable. In the
Netherlands, this is the responsibility of
municipalities, which are in no way
interested in being pushed or bullied by
a higher authority. Nevertheless the
actor-consulting model has been very
helpful in supporting the province’
sustainability intentions on housing,
while leaving the integrity untouched of
those municipalities involved. The
municipalities were willing to make local
housing programmes more sustainable.
For this however, the cooperation of
project developers is desired.
Unfortunately but not unexpected, those

developers being requested to cooperate
showed no interest. Through the actormodel another light was shed upon the
matter: Project-developers were not
willing to cooperate individually.
However, in case an agreement could be
made for an entire region or province to
build in a more sustainable way, all
project developers were willing to
contribute. Sustainability would no
longer be a competing issue, neither
among the project-developers nor
among the municipalities. And as such,
the province was needed to facilitate this
agreement on a higher level.
Reflections
From the perspective of the provincial
planning department, the research
succeeded in formulating some outline
ideas of how regional housing policy
might be framed to produce a more
sustainable outcome, and how such
reframing of policy could affect (and be
supported by) the main actors. By using
actor consulting to explore a wider
spectrum of issues among both the
government and crucial public and
private sector actors who are affected by
government policy, governance
processes can be more thoughtfully
constructed which would lead to a more
effective balance between housing
supply and demand.
This demonstrates that the actor
consulting model can be useful in
learning how policy could be analysed
and subsequently framed more
effectively, by exploring how the fuzzy
concept of sustainability can be
unpacked. The model deconstructs the
idea that sustainability is well understood
and consequently will lead to predictable
and obvious actions and ends. In
planning practice, the contrary is too
often true, resulting in disappointments.
The model has characteristics of both
rational and communicative planning
systems, but is strongly embedded
within an inter-subjective line of
reasoning. It has a role to play in solving

issues with a limited number of actors
playing a crucial role, all embracing a
sort of common understanding
regarding the issue, actions to be taken
and a desired end. Under these
conditions, substantial fine-tuning is still
a necessity. Actor-consulting is a means
supporting this necessity to work
together to implement for example a
more realistic conception of the notion
of sustainability.

Literatuur
De Roo, G. and Porter, G (Eds), 2006, Fuzzy
Planning: The role of actors in a fuzzy
governance environment, Aldershot: Ashgate
European Commission (2001) Directive
2001/42/EC on the assessment of the effects of
certain plans and programmes on the
environment, Official Journal of the EC,
21.07.2001, Brussels (BE)
Kaiser, E.J., D.R. Godschalk, F.S. Chapin (1995)
Urban Land Use Planning, University of Illinous
Press, Chicago
Kosko, B. (1994) Fuzzy thinking: The New
Science of Fuzzy Logic, Flamingo, An imprint of
Harper Collins Publishers, London

Samenvatting

Soms zijn begrippen die veel in de
ruimtelijke planning worden gebruikt niet
zo helder als we denken. Duurzaamheid is
hier een goed voorbeeld van. In dit artikel
wordt het actor consultancy model
geïntroduceerd om in planningsprojecten
met vage doelen meer duidelijkheid te
krijgen. Door de wensen en motieven van
verschillende sleutelactoren in kaart te
brengen kan worden toegewerkt naar
meer realistische doelen. In een casestudy
in Noord Nederland is onderzocht hoe met
behulp van dit model, het woningbouwbeleid op een duurzame en realistische
manier kan worden vormgegeven.
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Ice age

Thirty years of experimentation
The following collection of
images spans over thirty years
of work with ice in the form of
personal research projects,
constructed landscape
architecture projects, and
several key influences on this
body of work.
Working with such an
ephemeral material has
presented a number of
technological challenges over
the years, but has also yielded
some stunning
phenomenlogical effects.
From the ice “doodles” of the
1980’s to the complex
mechanical systems inside of
the Teardrop Park Ice W		
all, each ice project touches
upon an essential revelatory
aspect of landscape
architecture: allowing one to
see the transformation of
natural phenomena as an
aesthetic, personal, or even
psychological experience.

1960s

Michael Van Valkenburgh’s father makes
snow for skiing at Hunter
Mountain, NY

1981

Ice Wall Study I
Cambridge, MA

This first ice experiment was
made the year before I began
teaching at Harvard. Using “Y”
shaped hose splitters, dendritic
structures were built on the
fence between my apartment
building at the time and the
local hospital. The water was
supplied by a hose running out
of the basement.

1983
Ice Wall Study II
Cambridge, MA

Michael Van Valkenburgh
Principal and founder
Michael Van Valkenburgh Associates
mvva_ny@mvvainc.com
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In these small studies, also done
in my backyard, I constructed
a vertical misting system that
emitted a fine spray of water.
Metal grids of varying sizes
caught the mist, gradually forming accretions of ice.

Cornell University: 1969
“Earth Art” exhibition, includes seminal work by artist
Robert Smithson

Cornell University:
Michael Van Valkenburgh
receives Bachelor of Science in
Landscape Architecture

1973

Dr. Isaac’s Ice Wall
Cambridge, MA

Inspired by the rain chains on
Japanese homes, this copper water/ice wall collected water from
the roof of this private residence. With time, the cumulative
effects of rain, snow, and ice
etched a fine patina into the wall.

1984

Norwegian artist Carl Nesjar.
Ice fountain at State University
College. Buffalo, NY

Postcard from early 20th
Century showing ice fountain.
Source unknown.

St. Paul Square

St. Paul, Minnesota

This proposal for a public
square was one of the first
competitions entered by MVVA.
The firm’s entry received an
honorable mention. In this
post-modern version of Paley
Park, bronze fish gargoyles
spew water along a curving
fountain wall. The frozen
fountain would create a seasonal
attraction during the long and
harsh Minnesota winter.

1985
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Harvard Ice Walls
Cambridge, MA

These temporary ice walls were
sponsored by the National Endowment for the Arts and built
on the Harvard campus. The
research investigated factors
that affect the accumulation of
ice. Beginning with the assumption that water speed is inversely
proportional to the amount of
ice accumulation, my research
assistants and I tested methods
of slowing water with stepping,
projections, and mesh. Nearly
15 years later, I drew upon the
knowledge gained from these
experiments in the development
of the Teardrop Park Ice Wall.

1987

Harvard Ice Walls chosen for
inclusion in MoMA exhibition,
“Light Construction,” curated by
Terrence Riley.
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1988

Radcliffe Ice Walls
Cambridge, MA

As a follow-up to the 1987
Harvard ice walls, the HarvardRadcliffe Office for the Arts
commissioned an installation of
ice walls in Radcliffe Yard. The
design constructed of three arcing metal mesh walls, each measuring fifty feet long and seven
feet high. An irrigation pipe ran
along the top of each structure,
slowly emitting water that would
freeze and create walls of ice.

1988
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Krakow Ice Vine
Cambridge, MA

MVVA was asked to create a
structure that would have a
strong presence in the winter
landscape, and also perform the
mundane task of protecting the
client’s vegetable garden from
deer. This elliptical ice wall
supports a light sheet of ice
during the winter and annual
vines during warmer months.

1990

MVVA Office Ice
Experiments
Cambridge, MA
The MVVA Cambridge office
once required walking outside
to access different parts of the
studio. Using a hose and metal
mesh, a temporary ice wall was
installed in one of the exterior
walkways.

1995
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Chilmark Ice Wall
Martha’s Vineyard, MA

Like the Krakow Ice Vine, these
ice walls were constructed on a
fence surrounding the owner’s
flower garden. Rather than use
a drip irrigation system integral
to the fence structure, a regular
lawn sprinkler was used to
coat the metal mesh fence with
water.

2004

MVVA Office Ice
Experiments II

Cambridge, MA

These experiments were conducted by MVVA staff in the
backyard garden of the Cambridge office. In one study, bent
strips of translucent plastic and
wire were coated with water to
create a troupe of “dancing” ice
ribbons. In another study, hexagonal wire mesh was formed
around an existing arborvitae,
then misted with water.

2004
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Teardrop Park
New York, NY

This 27-foot high, 168-foot
long bluestone wall anchors a
1.8 acre public park in lower
Manhattan. Although inspired
by geological formations found
in upstate New York, the ice
wall forges a link between art,
nature, and technology. A series
of pumps inside the wall weep
water throughout the winter,
creating striking ice formations
in this small urban oasis. The
wall makes no effort to hide its
artifice, yet is unabashed in its
relationship to the rugged landscape of the greater region.

2006

Water pump room inside the ice wall
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Interview
Gevraagd en ongevraagd advies
Yttje Feddes over haar functie als Rijksadviseur van het Landschap
Sinds 2004 heeft Nederland
naast een Rijksbouwmeester
ook een Rijksadviseur voor het
Landschap. Dirk Sijmons
vervulde deze functie tot 2008,
waarna hij opgevolgd is door
landschapsarchitecte Yttje
Feddes. Samen met
Rijksadviseur voor de
Infrastructuur Ton Venhoeven,
Rijksadviseur voor het
Cultureel Erfgoed Fons
Asselbergs en
Rijksbouwmeester Liesbeth
van der Pol vormen zij het
College van Rijksadviseurs. De
TOPOS redactie was benieuwd
welke (kraak)heldere visie Yttje
Feddes op het Nederlandse
landschap heeft en wist een
afspraak met haar te regelen
op haar bureau Feddes/Olthof
landschapsarchitecten in
Utrecht.

Yttje Feddes
Rijksadviseur van het landschap
info@feddes-olthof.nl

door:

Sanne Broekhof
Msc studente Ruimtelijke Planning
sanne.broekhof@wur.nl

Linda Fritschy
Msc studente Landschapsarchitectuur
linda.fritschij@wur.nl
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Yttje is door de voormalig Minister van
LNV gevraagd om Rijksadviseur voor
het Landschap te worden. Zij is daarmee
de tweede Rijksadviseur voor het
Landschap van Nederland. Buiten de
functie van Rijksbouwmeester (VROM),
die al tweehonderd jaar bestaat, bestaan
de Rijksadviseur voor het Landschap
(LNV), voor Infrastructuur (VenW) en
voor het Cultureel Erfgoed (OCW) pas
sinds 2004.
Rijksadviseur voor het Landschap
De Rijksadviseur voor het Landschap is
nu twee keer achter elkaar een
landschapsarchitect geweest. Is dit ook
een voorwaarde voor de functie, vragen
wij ons af? Hoewel Yttje deze vraag niet
met zekerheid kan beantwoorden, denkt
ze wel dat het belangrijk is dat de
Rijksadviseur van het Landschap een
ontwerper en iemand vanuit de praktijk
is. Dat is ook wel de algemene gedachte
achter het College van Rijksadviseurs.
Het zijn zeer ervaren mensen uit de
praktijk. Vanuit deze ervaring geven zij
de verschillende Ministeries advies. “Het
geluid vanuit de praktijk in het beleid.”
Rijksadviseurs denken inhoudelijk mee
over grote veranderingen in Nederland
en zorgen ervoor dat de grote projecten
ook voldoende (architectonische)
kwaliteit hebben.
Officieel is het Rijksadviseurschap een
functie voor 16 uur in de week. “Dat is
natuurlijk altijd een beetje een spaghaat.
Je besteed er natuurlijk wel meer tijd aan
dan 16 uur in de week, maar ook geen
60 uur”. Het idee achter de functie is dat
je het voor een afzienbare tijd van vier
jaar doet, maar dat je gedurende die vier
jaar niet voortdurend in het “Haagse
circuit” rondloopt. Juist de afwisseling
tussen beleid en praktijk houdt de
functie scherp.
College van Rijksadviseurs
De vier adviseurs hebben een nauwe en
goede samenwerking; ze zien elkaar eens
in de twee weken in Den Haag voor
overleg over project- en subsidie
aanvragen, advies en eigen projecten.
Voor de Ministeries heeft het een grote
meerwaarde om advies vanuit

verschillende vakgebieden te krijgen.
Voorheen bestond dit advies eigenlijk
niet. De Rijksbouwmeester gaf
aanbevelingen over puur
architectonische vraagstukken, dat is nu
deels nog steeds zo, maar het gehele
College kan nu ook belangrijke adviezen
geven voor grote planologische
vraagstukken. De Rijksadviseurs hebben
aan het begin van hun ‘dienstperiode’
een werkplan gemaakt, met een aantal
gezamenlijke doelen erin (zie www.
rijksbouwmeester.nl). Één hiervan is
bijvoorbeeld om de verschillen in het
Nederlandse landschap nog beter
zichtbaar te maken. Een rapport over
verdichting van de stad is een voorbeeld
van de uitwerking van dit doel. Het
rapport laat zien hoe je in het stedelijk
gebied nog goed kunt verdichten,
zonder dat de woonkwaliteit hiermee
verminderd. Een ander onderwerp dat
in het werkplan aan bod komt, is het
doortrekken van de A8/A9, die onder
andere door de Stelling van Amsterdam
heen snijdt. Iedere adviseur kijkt hier
vanuit zijn eigen deskundigheid naar. Je
kunt je voorstellen dat dit tot conflicten
zou kunnen leiden, maar doordat de
Rijksadviseurs het hier intern al over
hebben, komen ze er meestal samen
goed uit.
Eens in de twee à drie maanden bezoekt
het College een project in de regio,
gebieden buiten de Randstad. Veel
vragen komen automatisch uit de
Randstad en op deze manier willen de
adviseurs ook het contact met de rest
van Nederland niet verliezen.
Contact met bewoners
Het College van Rijksadviseurs heeft
over het algemeen geen direct contact
met lokale bewoners. Wat de
Rijksadviseurs wel doen is bijvoorbeeld
meedenken over manieren waarop in de
ruimtelijke ordening beter naar
bewoners geluisterd kan worden. “Maar
ik heb hier op het bureau veel directer
met participatie te maken”. Aan de
andere kant kan het ook zo zijn dat
Feddes advies geeft, waar bewoners het
niet mee eens zijn, “wij zijn er natuurlijk
niet per se voor om het landschap op

conserverende wijze op slot te zetten”.
Verder geeft Feddes aan dat het verschil
maakt op welk schaalniveau je bezig
bent. Wanneer je bijvoorbeeld werkt aan
het Groene Hart, “dan zijn bewoners
toch eerder geïnteresseerd of er nu bij
hun dorp een nieuwe rondweg komt, of
dat die boeren daar een nieuwe stal gaan
bouwen, dan dat ze zo geïnteresseerd
zijn in het respecteren van de grenzen
van het Groene Hart of dat het plan wel
voldoende recreatieve invulling krijgt.
Terwijl je daar toch ook over na moet
denken”.
Contact met ‘Den Haag’
Door de functie van Yttje krijgt ze
langzamerhand een steeds beter
overzicht in wat er binnen de ruimtelijke
ordening van Nederland speelt. Dat is
iets wat uiteindelijk ook voor haarzelf
een toegevoegde waarde heeft. Verder
zitten er in Den Haag veel ambtenaren,
die met name veel kennis van
regelgeving, beleid en implementatie
hebben. De proceskant hebben zijn
beter onder de knie. Daarentegen is het
College van Rijksadviseurs sterk in het
inschatten hoe dingen in de praktijk
kunnen lopen. Yttje geeft een voorbeeld
van een bijdrage die ze heeft geleverd
aan de regelgeving voor het Nationaal
Waterplan.
“Als in het Nationaal Waterplan regels
worden ontwikkeld voor het IJsselmeer,
dan weet ik wel vanuit mijn ervaring met
projecten die ik daar gedaan heb wat
zinnige en onzinnige regels zijn. Dat het
bijvoorbeeld onzinnig is om te zeggen:
Als je nieuw land maakt dan moet het
zoveel mogelijk aan de dijk vastzitten.
Dat lijkt mij geen goede regel, IJburg is
ook niet aan het nieuwe land
vastgemaakt, maar juist als eilanden
ontwikkeld. En juist dat geef heel veel
extra kwaliteiten”.
Wanneer er dergelijke inzichten worden
gegeven, wordt er vaak blij verrast
gereageerd door beleidsmaker. Het zijn
vaak dingen waar niet (direct) aan
gedacht wordt door een andere manier
van kijken, maar zo’n regel wordt zo
uiteindelijk wel aangepast.
Het contact met de Ministeries kan op

verschillende manier verlopen. Vaak
komt de Minister met een vraag bij het
College van Rijksadviseurs, maar het
College kan ook ongevraagd advies
leveren. Verder heeft Yttje veel contact
met het Ministerie van LNV om te zien
waar ze mee bezig zijn. Yttje heeft het
idee dat het College en het advies dat ze
leveren zeker serieus wordt genomen in
Den Haag. “Ik moet zeggen dat in ruim
het jaar dat we bezig zijn, er niet heel
veel kwesties zijn geweest, die de
departementen volkomen naast zich
neer hebben gelegd”. Vaak kunnen
ambtenaren zich zelf ook goed in het
advies vinden, en vormt het een extra
ondersteuning voor ze om de rug recht
te houden.
De Overheid
De Minister van LNV moet onder
andere de kernkwaliteit van het Groene
Hart bewaken. In de inspectie, die de
Minister hiervoor onder zich heeft,
zitten vrijwel geen
landschapsarchitecten. Eigenlijk zitten er
bij de hele rijksoverheid nog weinig
landschapsarchitecten. Wel bij DLG

(Dienst landelijk Gebied), daar werken
op dit moment ongeveer 40
landschapsarchitecten, bij VROM nog
een enkele ontwerper. Dat is iets wat
heel erg veranderd is in vergelijking met
vroeger, toen de overheid zelf nog veel
ontwerpers in dienst had. Nu worden er
vaak architectenbureaus ingehuurd om
opdrachten uit te voeren.
We vragen Feddes wat ze van deze
ontwikkelingen vindt. “Op rijksniveau
moet natuurlijk op zijn minst voldoende
expertise zijn om opdrachten uit te
kunnen zetten, dus ik vind het
behoorlijk ver doorgeschoten. Eigenlijk
wel te ver.” Yttje heeft het idee dat er
hier momenteel wel aan gewerkt wordt.
“Bij het Ministerie van VROM vinden
ze ontwerpend onderzoek in een vroeg
stadium van een plan steeds belangrijker.
Ook in de architectuurnota staat
duidelijk ontwerp voorop. De
Commissie Elverdink heeft bij de aanleg
van verkeerswegen geconstateerd dat je
beter in een vroeg stadium van een
project goede ontwerpstudies kan doen,
omdat je dan beter alle kansen in de
vingers hebt en al vrij snel weet, wat je
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echt beter wel of niet kunt doen of
moet willen. Dat scheelt in een latere
fase heel veel tijd en geld. Dat besef is
wel heel sterk doorgedrongen, en
daarvoor zou het toch nodig zijn om bij
de overheid ook meer ontwerpers te
hebben”.
Het probleem van de huidige
organisatiestructuur is vooral dat bijna al
de kennis en expertise bij de
ontwerpbureaus ligt. Van daaruit sijpelen
er minder makkelijk dingen door naar
projectleiders en beleid dan, wanneer er
ontwerpers intern bij de overheid
zouden zitten. Het gaat nu via veel
grotere omwegen. “Maar aan de andere
kant is het ook goed dat er een cultuur
van architectenbureaus is in Nederland.
Dat kan je ook niet meer terugdraaien,
daar is de samenleving niet naar”.
Eigenlijk hebben het Ministerie van
LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat
elk op een andere manier te maken met
het landschap. Hoewel ze elk ook hun
eigen terrein een eigen invalshoek
hebben, heeft Feddes toch het idee dat
er werk dubbel wordt gedaan. “De
samenwerking tussen de Ministeries is
op een aantal vlakken prima, maar op
het gebied van landschap doen ze veel
dubbel”.
Ontwikkelingen
Het landschap is niet meer zo maakbaar
zoals het vroeger was. De grote vragen,
die de komende jaren voor
landschapsarchitectuur zullen spelen,
zijn toch wel het water en de stedelijke
herstructurering.
Water en natuur meer combineren,
zodat verschillende functies samen
kunnen komen in verrassend ontwerp.
Natuur op zichzelf moet niet alleen een
doel zijn. Wanneer natuurontwikkeling
bijvoorbeeld gecombineerd kan worden
met waterberging en –zuivering kan een
meerwaarde ontstaan. Iets van deze tijd
is verder om het grondoppervlak steeds
efficiënter te gebruiken. “Ik denk dat
onderzoek en onderwijs zich ook veel
meer moeten richten op die
combinatiemogelijkheden”.
Beleid van voorgangers
Het beleid dat de afgelopen jaren door
Dirk Sijmons is gevoerd, wordt voor een
groot deel door Yttje doorgezet. Toch
zijn er ook wel verschillen tussen de
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twee Rijksadviseurs. Feddes beschrijft
deze als “Dirk is meer dan ik een denker,
echt op dat meta niveau en ik ben meer
een praktiserend ontwerper, dus dat is
wel een verschil. Ik ben iets eerder
geneigd om vanuit het ontwerp, de
ruimtelijke vormgeving en oplossingen
te denken en Dirk zit vaak iets meer op
theoretisch niveau. We zijn gewoon
andere mensen”.
Missie
We vragen Yttje of ze in de vier jaar dat
ze Rijksadviseur is, een bepaalde missie
heeft. Iets dat ze graag wil bereiken of
iets waar ze voor staat. Een van de
dingen die ze graag zou willen
veranderen is dat er veel meer rekening
wordt gehouden met het landschap bij
grote afwegingen. “Het lijkt altijd zo
alsof de aanleg van bijvoorbeeld
snelwegen een ijzeren logica heeft, van
dat moet zo en dat kan niet anders.
Terwijl er te weinig rekening wordt
gehouden met de logica vanuit het
landschap.”
Een samenhangend plan voor grote
gebieden zoals het Groene Hart of de
Zuidwestelijke Delta, is ook iets waar
Feddes voor pleit. Op een dergelijk
schaalniveau kan je nog overzicht
houden en het is een landschappelijke
schaal waarop het nog zinvol is om een
plan te maken. Het ontwerp zou dan op
regionale schaal vastgelegd worden,
waarna lokale partijen het verder kunnen
uitwerken. De Hollandse Waterlinie en
Ruimte voor de Rivier zijn hier goede
voorbeelden van, vindt Yttje. Er is dan
een kwaliteitsteam dat overzicht houdt
over de doelstellingen en de kwaliteit
van het gehele plan, maar er zijn ook
allerlei deelgebieden, die door
projectgroepen worden uitgewerkt tot
een lokaal schaalniveau.
Toch is het vaak zo dat de lokale
overheid zich in zo’n geval opgezadeld
voelt met taakstellingen en plannen van
bovenaf, die ze zelf niet zien zitten.
Wanneer we Yttje vragen wat ze hiervan
vindt, zegt ze dat het niet vreemd is dat
gemeentes zelf niet achter bijvoorbeeld
de taakstellingen van Ruimte voor de
Rivier staan. De gemeente heeft zelf
geen enkel belang bij om bijvoorbeeld
een dijk te verleggen, maar het gaat wel
om het nationale belang van de
veiligheid. Bovendien, zegt Feddes,
hebben de gemeentes de ruimte om de

taakstellingen op hun eigen manier uit te
voeren.
Favoriet project?
Feddes houdt van alles wat met water te
maken heeft, Ruimte voor de Rivier is
hier natuurlijk een van de bekendste
projecten van, maar ook het
Deltaprogramma is een van haar
favorieten voor de komende jaren.
Daarnaast is een visie op nationale
schaal voor 100 meter hoge
windturbines en de landschappelijke
inpassing hiervan hard nodig.
Wat Yttje verder boeiend vindt is het
advies geven aan relatief klein projecten.
Zo heeft ze onlangs geadviseerd over de
lokatie van een golfbaan in Amstelveen.
“Dat is leuk, omdat je dan ook je rol
kunt gebruiken om een soort padstelling
te doorbreken. Er waren allerlei partijen
bij het probleem betrokken, en de
Minister van VROM had bezwaar
aangetekend”.
Boodschap aan de studenten
Landschapsarchitecten moeten
ontwerpers zijn. De ontwerpopleiding
moet goed en inspirerend zijn.
Studenten moeten ook plezier krijgen in
het vakgebied en waar ze mee bezig zijn,
en moeten zich daar zeker in voelen.
“Vanwege het ontwerpen moet je
natuurlijk ook goede kennis hebben van
het systeem, je moet goed kunnen
analyseren. Daarnaast moet je ook een
soort ideeën rijkdom ontwikkelen en
hoe je dan een idee kan combineren met
hoe iets werkt, met de objectieve
gegevens van een systeem”.
“Wat ik een rare ontwikkeling vind voor
de landschapsarchitecten van nu is dat
Wageningen zich heel erg op het
landelijk gebied richt, terwijl Delft (die
bezig is te onderzoeken of er daar ook
een volwaardige afstudeerrichting in
landschapsarchitectuur kan komen) zich
heel erg op de stad richt. Terwijl beiden
natuurlijk niet los van elkaar te koppelen
zijn in Nederland. Het is heel moeilijk
om een beroepspraktijk te hebben,
waarin je je alleen maar in het stedelijk
of alleen maar in het landelijke gebied
werkt.“ Je kunt je natuurlijk best tijdens
je studie ergens in specialiseren, maar
het fundament in de opleiding zou breed
moeten zijn en niet te specifiek op een
onderwerp gericht.

Schijnbaar goed of zelfs onontbeerlijk, is transparantie datgene
waar wij om roepen als de gemeente er weer een absurd plan
doorheen drukt, als we het woord ‘achterkamertjes’ horen of als
opeens banken failliet gaan en ons spaargeld meenemen in hun
graf. Bij veel dingen die misgaan, kan men natuurlijk een schuldige
aanwijzen. Het is echter hypocriet om in eerste instantie weinig
interesse te tonen in gemeentelijke besluitvorming, in politiek en
in wat een bank met ons geld doet, en dan zodra het misgaat een
grote mond op te zetten. Transparantie is een werkwoord en we
moeten er zelf iets voor doen.
Transparantie als werkwoord kan in het kader van planning
geïllustreerd worden aan de hand van het not in my backyardfenomeen. Nimby is de reactie van mensen die in hun leefomgeving
de nadelen ondervinden van een plan. Ze zijn om begrijpelijke
redenen tégen, maar worden ook vaak pas laat door middel van
inspraak bij de planvorming betrokken. Daarbij ontstaat geregeld
een sfeer van zij tegen wij. De formalisering van inspraak via de
wet, in eerste instantie bedoeld om de bevolking te beschermen
tegen imperialistische overheden, gaat nu tegen de algemene
sfeer werken doordat inspraak tegen wil en dank plaatsvindt,
omdat het moet, vaak te laat in een planvormingsproces. Alle
motivatie voor bewoners om zich ook in proactieve zin betrokken
te voelen bij hun omgeving, wordt ontnomen door het procedurele
karakter van ruimtelijke planning op alle niveaus. Echter, dit moet
niet alleen als een kritiek op het systeem gezien worden, maar ook
als een oproep aan burgers. Vanzelfsprekend voelen zij zich niet
serieus genomen door inspraakavonden die hen in feite vaak al
voor een voldongen zaak stellen. Vanzelfsprekend is het snel
gedaan met de betrokkenheid als blijkt dat zij alleen nog mogen
stemmen over de kleur van de lantaarnpalen, terwijl de rest van
het programma al vast ligt. Vindt men dat kwalijk, dan betekent
dat dus dat burgers moeten eisen om eerder en intensiever
geïnformeerd te worden en dat zij zichzelf eerder en intensiever
moeten informeren over wat er in hun omgeving speelt. Ook de
liefde tussen stad en burger moet van twee kanten komen.
Transparantie wordt vaak ingezet als populistische succesterm,
maar als generieke norm heeft dat geen betekenis. Elk proces dat
wij ongeïnteresseerd laten plaatsvinden – politiek, planning, maar
ook wetenschap – creëert zijn eigen black box. Een black box
belichaamt een eigen wereld die pas transparantie krijgt wanneer
hij van buitenaf wordt geopend. Het snijdt geen hout om
verschillende processen alleen te beoordelen op hun output.
Transparantie behelst juist de actieve interesse voor wat er in de
black box gebeurt. Transparantie is zelf een proces, een continue
verantwoordelijkheid om de black box open te houden.

Joren Jacobs
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De idylle van een SLOAP
Space Left Over After Planning
Krakers wonen vaak op de
meest fantastische plekken,
zoals oude forten,
monumentale panden, oude
boerderijtjes, oude kloosters,
treinloodsen. Het komt ook
voor dat krakers zich nestelen
in minder fantasievolle plek als
een jaren ’80 flat, maar er lijkt
wel een voorkeur uit te gaan
naar ‘plekken met karakter’.
Hoe zit dat nou toch?

Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer
het wetsvoorstel dat kraken strafbaar
stelt aangenomen. Over nut en
noodzaak daarvan verschillen de
meningen. Wat in ieder geval in het
verweer van de tegenstanders van het
wetsvoorstel naar voren kwam
betreffende de relatie krakers en hun
plekken, was de bijdrage die
krakersplekken leveren onder andere op
cultureel en toeristisch gebied. Krakers
en hun plekken, dat is waar dit artikel
over gaat. Daarbij wordt ingegaan wordt
op verschillende stromingen, hoe
motivaties gekoppeld zijn aan de
specifieke locaties en hoe krakers
omgaan met plekken die zet bezetten en
wat nu eigenlijk de charme van die
gebieden is.
Krakers in soorten en maten
Opstandige jongeren, dreadlocks,
anti-kapitalisten, werkschuw, tegen alles,
dat zijn vaak de labels die krakers door
de buitenwereld opgeplakt krijgen. En
ondanks dat er ook door krakers zelf
wordt verwezen naar ‘de’ kraakscene
alsof deze eenduidig is, zijn er toch wel
degelijk verschillende stromingen te
herkennen. Volgens Pruijt (2004) zijn er
vijf motieven om te kraken, die
onderscheiden kunnen worden in vijf
configuraties: (1) Kraken vanwege
deprivatie. Hierbij kraken mensen uit
armoede: alleen via kraken kunnen ze
een woning betrekken. Deze vorm
kwam veel voor eind jaren ‘60 en komt
nu nog wel voor bij groepen migranten.

(2) Kraken als een alternatieve
woonstrategie. Hierbij kiezen mensen
niet uit nood voor het kraken, maar
omdat ze door te kraken op een manier
kunnen wonen die dichter bij hun
woonidealen komt. Bij deze configuratie
speelt zelforganisatie een belangrijke rol
en willen mensen met name met rust
gelaten worden door de overheid. (3)
Ondernemend kraken. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om met eenvoudige middelen en zonder
bureaucratie iets te ondernemen. Het
kan gaan om uiteenlopende zaken zoals
een restaurant, een bakker of
feestruimtes. (4) Conserverend kraken.
Hierbij is het kraken een strategie om
bepaalde gebouwen, stadsgezichten of
landschappen te behouden, en (5)
Politiek kraken. Hierbij staat het verzet
tegen de dominante maatschappelijke
orde centraal.
Pruijt noemt ook nog de mogelijkheid
van een andere configuratie, nl. die van
toerist of ‘crash squatting’. In
verschillende onderzoeken naar
zelforganisatie1 (o.a. Van Dam et al.,
2008) waarbij krakersgroepen in
Amsterdam (Amsterdamse Doe-het-zelf
Maatschappij [ADM], Amersfoort
(Wagenwerkplaats Amersfoort) en
Lingewaard (Fort Pannerden) als cases
dienen, blijken de krakersgroepen
internationaal van samenstelling en
internationaal georiënteerd.
‘Ook heel veel buitenlanders, heel veel
travelers hebben we gehad. In het begin gingen

Rosalie van Dam
Bestuurskundig Onderzoeker,
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rosalie.vandam@wur.nl
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Onder zelforganisatie wordt verstaan: (groepen) mensen die hun eigen leefomgeving vormgeven

we daar ook voor, we willen mensen hebben
die trekken. Die bijzondere idioten die op een
gegeven moment een rugzakje pakken en de
wereld intrekken. Zij mogen bij ons komen
en hoeven niet een duur hotel te betalen. Dat
zijn de mafkezen die we willen zien. En daar
zijn er inderdaad heel veel van geweest, ja.’
(kraker Fort Pannerden)
Plekken om idealen te verwezenlijken
De motivaties van krakers zijn ook
gerelateerd aan de mogelijkheden die de
plekken bieden. Er zijn namelijk op
plekken als een oude scheepswerf (het
ADM), een fort uit 1871 op de landtong
waar de Rijn zich splitst in de Waal en
het Pannerdens kanaal (Fort Pannerden)
en een gebied met loodsen waarin
voorheen treinen en goederenmaterieel
werden onderhouden (Wagenwerkplaats
Amersfoort) dingen mogelijk die elders
vanwege ruimtegebrek, regelgeving of
sociale druk niet mogelijk zijn. Veel
mensen zijn letterlijk aan iets aan het
bouwen, bijvoorbeeld aan kachels,
huizen, Mongoolse tenten of
kunstwerken. Bouwen in de brede zin
des woord lijkt belangrijk bij de
krakersgroepen op het ADM, de
Wagenwerkplaats en Fort Pannerden. Zij
geven hun leven vorm zoals zij het
willen en voor dat leven hebben zij
ruimte nodig. Het lijkt dat krakers niet
veel geld nodig hebben om te kunnen
leven. In krakersgemeenschappen heerst
vaak een heel andere economie, waarin
veel geruild wordt, vriendendiensten
over en weer worden geleverd en
arbeidskracht goedkoper is. Veel krakers
vinden dat het ‘in de buitenwereld’
teveel om geld draait en dat alles duur is.
Zij vinden het juist leuk om dingen
gratis te verzorgen. Zo organiseerden ze
op de Wagenwerkplaats een antilowlandsfestival, een gratis-festival dat
als alternatief moet dienen voor
Lowlands omdat dat zo duur is
geworden. En een ander voorbeeld zijn
de weggeefwinkels die door krakers in
verschillende steden zijn geïnitieerd.
Voor veel krakers op het ADM,
Wagenwerkplaats en het fort gaat het

om een manier van leven. Zij verwijzen
naar zichzelf als ‘andersdenkenden’ en
‘vrijbuiters’. Een bewoner legt uit
waarom hij graag op het ADM woont:
‘Die vrijheid. Die vrijheid om dingen uit te
vinden. Om te experimenteren. Toen ik de
huur opzegde, kreeg ik financiële vrijheid.
Maar dat is niet interessant dus toen kreeg ik
tijd-vrijheid [de vrijheid om meer tijd ergens
aan te besteden ook al levert dat geen
financiële winst op].Dat is heel anders dan in
de grote, bekende buiten-het-hek-economie.’
(kraker ADM)
Een levensstijl die naar eigen zeggen
ook wordt gekenmerkt wordt door
zelfredzaamheid, leven in het nu, dingen
die op je pad komen, jezelf ontwikkelen,
en waar principes van duurzaamheid een
rol spelen. De officiële term
‘Amsterdamse Droogdok Maatschappij
werd niet voor niets omgedoopt tot
‘Amsterdamse Doe-het-zelf
Maatschappij. Krakers geven weinig om
nieuwe materiële zaken. Ze zijn eerder
actief in het verzamelen en hergebruiken
van mooie oude dingen, zoals oude
auto’s. Ze knappen auto’s en boten op,
brengen ze voor zover mogelijk weer in
originele staat, allemaal voor zover het
geld reikt. De principes van
duurzaamheid en hergebruik zijn ook
terug te vinden omgaan met eten. Zo
werd op fort Pannerden altijd
vegetarisch gekookt en veel krakers

hebben ook langere tijd aan ‘skippen’ en
‘containeren’ gedaan. Dit houdt in dat ze
goederen die over de datum waren uit de
containers van supermarkten visten en
opaten. Niet alleen uit economische
redenen, maar ook omdat ze tegen
overconsumptie en ze het zonde vinden
dat ‘goed eten’ verkwist wordt.
Ook bieden de plekken krakers een
toevluchtsoord, als (tijdelijk) alternatief
voor buitenwereld:
‘Mensen die het in de stad niet bolwerken die
komen hier. […] Dit is een SLOAP. Space
Left Over After Planning.….’
(kraker ADM)
En:
‘Het is voor heel veel mensen een plek geweest
die echt heel belangrijk voor ze is geweest
omdat ze in de buitenwereld geleefd worden en
daar kon je leven, denk ik.’
(kraker Fort Pannerden)
Maar de plekken zijn niet altijd alleen
een toevluchtsoord vanuit de reden dat
krakers niet willen meegaan in de
‘ratrace’ die in de buitenwereld geldt.
Het komt ook voor dat krakers (tijdelijk)
geen identiteitspapieren bezitten,
problemen met justitie hebben, op de
vlucht zijn voor stalkende ex-en of
psychische problemen hebben.
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Voor het ADM is dat een reden dat ze
niet iedereen toelaten. Nieuwkomers die
wetten overtreden kunnen voor
autoriteiten een reden zijn om in te
grijpen en het terrein te ontruimen.
Daarom laten de ADM-ers bijvoorbeeld
geen verslaafde daklozen toe en staan er
net buiten het hek van het ADM een
aantal caravans en trailers waar de
zogenaamde stadsnomaden wonen.
Deze mensen mogen dus niet op het
ADM wonen. Andere redenen voor hun
‘toelatingsbeleid’ -die overigens niet
altijd heel stringent wordt uitgevoerdzijn beperkte ruimte en behoud van
sfeer en identiteit. Veel bewoners van
het ADM hebben activiteiten die relatief
veel ruimte vergen, zoals het repareren
van bussen of boten, of het bouwen
van decors voor theater en alhoewel het
ADM 45 ha beslaat is uiteindelijk de
ruimte dus beperkt. De huidige
bewoners bouwen aan mooie dingen, of
dat nu artefacten voor theaters zijn,
oude boten of brommertjes uit 1960.
Om de kunstzinnige en restauratieve
identiteit van het ADM te behouden wil
men nieuwkomers die bijdragen aan
deze identiteit.
Behoud door bewoning
Plekken zijn zeker van betekenis voor
krakers, maar hoe gaan ze met hun
plekken om? Er zijn vele voorbeelden
van uitgewoonde panden, onder andere
als gevolg van het houden van feesten,
maar ook het omgekeerde komt voor.
Initieel was Fort Pannerden ook als
feestlocatie bedacht maar bij het
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verkennen van de locatie bleek de locatie
‘te mooi’ om te gebruiken voor een
feestje:
‘Toen zijn we stiekem erin geklommen, op het
dak en de boel verkend, toen hadden we zoiets
van, zoveel ruimte en in zo’n goede staat, het
staat zo lang leeg maar het is helemaal niet
vochtig en niet vies en het is gewoon een
prachtige plek. Volgens mij kunnen we hier
gewoon gaan wonen. Toen stop, niks geen
feest, want dan worden we eruit geknikkerd,
we gaan er gewoon wonen, en met elkaar een
leuke tijd tegemoet en dingen organiseren en
dingen doen. Dat waren vrienden een groep
mensen die dus met elkaar dat wel zagen
zitten om daar te gaan wonen.’
(kraker Fort Pannerden)
Voorafgaand aan de kraak hebben de
krakers zich verdiept in de vroegere en
meer recente geschiedenis van het fort.
Zij hebben precies uitgezocht wat en
wanneer er allemaal gebeurd was, en
welke mensen betrokken waren. Dat
maakte het mogelijk dat ze op de dag
van de kraak met een brief naar buiten
konden komen gericht aan de
buurtbewoners, gemeente en pers,
waarin ook melding werd gemaakt dat
het fort elke eerste zondag van de
maand opengesteld zou zijn voor

publiek (het fort was tot dan toe
ontoegankelijk). Deze blijk van goede
voorbereiding en openheid leidde ertoe
dat de gemeente een beetje overdonderd
was en er bij een aantal buurtbewoners
vertrouwen werd gewekt.
Het fort wordt door de krakers gezien
en behandeld als monument en hun
motto luidde heel toepasselijk: ‘behoud
door bewoning’ (variant op Belvedere
slogan ‘behoud door ontwikkeling’). De
bewoners maakte het fort bewoonbaar
en zetten zich in voor het natuurgebied
waarin het fort ligt, maakten het
toegankelijk voor publiek en
organiseerden er kleinschalige
activiteiten. Ze hadden daarbij oog voor
de oorspronkelijke staat van het fort.
Dat uitte zich ondermeer in het feit dat
zij bewust geen spijkers in de muren
sloegen en niet in de muren boorden,
maar werkten met houten klemmen om
het fort niet te beschadigen Ook werd
het natuurbeheer op ambachtelijke wijze
uitgevoerd:
‘Jammer dat iedereen tegenwoordig met een
bosmaaier en een bladblazer langsgaat terwijl
je dat in principe in een handeling met die zeis
ook kan doen. Waarom moeten we het dan

met zo’n apparaat doen? Terwijl je
natuurlijk op een fort woont en je hebt geen
bosmaaier, dan doe je dat omdat je moet
maaien en je hebt een zeis. En het is ook heel
moeilijk om op het fort te maaien met een
bosmaaier want je staat de hele tijd zo, dat is
best wel gevaarlijk. Als je valt lig je in de
gracht. Dat is meer praktisch gericht,
uiteindelijk is het toch leuk om te doen.’
(kraker Fort Pannerden)
Eind 2006 is het fort ontruimd door
leger en ME omdat het geen
woonbestemming heeft.
Kijkend naar de andere cases dan valt op
dat de krakers in de Wagenwerkplaats
‘het geld dat ze hebben in de panden
stoppen’ en iedereen, afhankelijk van
kundigheid en specialisme, werk verricht
aan de panden. Soortgelijk principe is
ook op het ADM in werking. Wat
betreft het gebied zelf (het ADM
bestaat uit ca. 45 ha), laten ze de natuur
de vrije loop. Een ADM-kenner zegt
dan ook over het ADM:
‘De plek is een industriële dump met
prachtige visuele kenmerken. De natuur heeft
zich ondertussen een beetje gevormd. De plek
heeft een heel eigen karakter. Van
scheepswerf tot heel apart ecologisch milieu.’

Krakers als culturele avant-garde?
Krakers lijken locaties uit te zoeken, die
hun levensstijl mogelijk maken en
waarin ze hun opvattingen kunnen
uitvoeren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het
feit dat de plekken - in ieder geval in het
geval van de Wagenwerkplaats, ADM en
Fort Pannerden - letterlijk de ruimte
hebben om zich te ontplooien en te
bouwen. Daarnaast bieden deze plekken
‘een plek die anders is dan elders in de
maatschappij’, in enige mate op afstand
staat en waar de zelfredzaamheid van
krakers tot uiting kan komen. Ook de
voorkeur voor hergebruik van oude
dingen wordt manifest door hun keuze
voor oude plekken, plekken die voor
andere geen directe gebruikswaarde
hebben. Maar laat dit nu ook de ‘plekken
met karakter zijn’ die inspelen op de
romantische gevoelens van heel veel
mensen. En dan gaat het niet alleen om
panden, maar ook soms om gebieden of
wijken. NDSM-eiland en Ruigoord in
Amsterdam, Christiana in Kopenhagen
en Hafenstrasse in Hamburg zijn daar
voorbeelden van. De laatste twee zijn
uitgegroeid tot toeristische trekpleisters
en dragen in belangrijke bij aan het
imago van de stad.
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Summary

Since 2010 squatting is illegal in the
netherlands. This decision evoked a lot of
discussion; opponents claim that squatting
leads to cultural enrichment. In this article
Rosalie van Dam deals with squatters, their
diversity and the places they choose to live
at. Though there are different reasons to
squat, these are usually combined with
ideals. One of them is to maintain valuable
buildings, like Fort Pannerden. This ford is
treated by its squatters like a monument.
They restored the building and organised
guided tours and open days for the local
residents. Squatters seem to look for places
with ‘character’, to express their ideas and
to be different. Yet these places could also
contribute to the image of a city; like Fort
Pannerden does, or Christiania in
Kopenhagen and Hafenstrasse in
Hamburg.

[fotoverantwoording Rosalie van Dam]
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Niets is wat het lijkt
Hoop en twijfel bij artist impressions
Op zijn website beschrijft
D
columnist Julius Pasgeld de
toekomst van het Haagse
bedrijventerrein Binckhorst. De
lucht van het nieuwe woon- en
werkgebied is altijd wolkeloos.
De mensen lopen in modieuze
kledij en keuvelen op de vele
terrasjes. Het lommerrijke
groen werpt schaduwen op de
strakke gazons waar jongelui
zorgeloos vertoeven. Auto’s
zijn nergens te bekennen en de
ranke torenflats in zacht blauw
en transparant grijs voegen
zich moeiteloos tussen de
volwassen bomen. Een
overvliegende meeuw kijkt
tevreden op het tafereel neer.

Mark Hendriks
journalist en redacteur, Tekstlandschap
tekstlandschap@gmail.com

Marc Nolden
freelance landschapsarchitect,
FREELANdSCHAP
marc@freelandschap.nl
Door; E
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De Artist Impression
Aan het eind van zijn beschrijving geeft
Pasgeld toe dat hij ook had kunnen
schrijven dat met het wegnemen van
veel groen, veel ruimte, een heleboel zon
en een heleboel menselijkheid op de
Binckhorst straks alleen voor een
enkeling veel geld te verdienen valt.
Maar omdat iedereen dat stiekem al
weet, koos de columnist ervoor zijn
lezer een artist impression voor te
schotelen. Want, zo schrijft Pasgeld, met
een artist impression weet je tenminste
zeker dat je bij de neus genomen wordt.
Het is niet dat de columnist twijfelt aan
de goede bedoelingen van
plannenmakers, investeerders en
bestuurders om de Binckhorst te
transformeren tot een levendig
stadsdeel. Hij vraagt zich eerder af hoe
realistisch en maakbaar de
voorgeschotelde ideaalwereld is.
We mogen aannemen dat deze scepsis
ontstond na het zien van de gelikte en
fraai getekende impressiebeelden van de
nieuwe Binckhorst die in kranten,
tijdschriften, jaarboeken,
planpresentaties, posters en
beleidsstukken circuleerden. Op deze
bedwelmende tekeningen wordt de
Binckhorst inderdaad voorgesteld als het
Haagse paradijs, met mooi weer, knappe
mensen, veel bloeiend groen, knusse
winkeltjes en een boel gezelligheid. Het
is eigenlijk niet meer dan normaal dat
columnist Pasgeld oprechte vraagtekens
plaatst bij dit soort ideale plaatjes – al
was het in het geval van de Binckhorst
maar omdat het paradijselijke en
ambitieuze plan voor onbepaalde tijd in
de koelkast is beland wegens politieke en
financiële tegenvallers.
De artist impression is sinds het
computertijdperk een loot aan de
instrumentenboom van ruimtelijk
ontwerpers. Nog maar vijftien jaar
geleden tekenden ontwerpers hun
plankaarten, doorsneden en impressies
met potlood, pen en liniaal op
kalkpapier –opgewerkt met speciale
stiften en bijgestaan door maquettes. In
rap tempo kwamen daarna

tekenprogramma’s als AutoCAD en
VectorWorks, gevolgd door Illustrator,
Photoshop, Indesign, SketchUp en 3D
Studio Max. Sinds kort wordt gebruik
gemaakt van de uit de film- en gameindustrie overgewaaide software Maya
– wat ‘illusie’ betekent in het Sanskriet.
Het ontwerpinstrumentarium was nog
nooit zo groot.
Landschapsarchitecten en
stedenbouwkundigen hebben hiermee
de mogelijkheid hun platte ontwerpen
om te zetten in prachtig getekende
werelden, driedimensionaal en op het
gewenste abstractieniveau. Tegelijkertijd
leidt het gebruik van deze verbeeldingen
ertoe dat steeds minder mensen in staat
hoeven te zijn een ruwe schets of de
technische plankaart te lezen. De kijker
kan immers van achter zijn beeldscherm
door het plan ‘vliegen’ of er doorheen
lopen. Hij wordt het plan ingezogen,
kan het alvast ervaren, zich tussen de
mooie gebouwen en blije mensen
wanen, het weelderige groen
aanschouwen, de vogels horen tjilpen.
De digitale presentatietechnieken
openden deuren die voorheen gesloten
bleven. Eindelijk beschikten ontwerpers
over tekeninstrumenten waarmee een
groter en ander publiek bereikt kon
worden. Niet alleen blijken de
visualisaties een uitkomst bij interne
ontwerpoverleggen, ook bij
planpresentaties doen de blitse beelden
het bijzonder goed. Op inspraakavonden
en tentoonstellingen vergapen bezoekers
en toehoorders zich aan de prachtige
3D-modellen en computeranimaties.
Het stedenbouwkundig
verkavelingsplan, het nieuwe
straatprofiel, de conceptschets en de
sobere analysetekening laat men links
liggen. Op die kleurrijke plaat, die
schitterende vogelvlucht, dat spannende
filmpje, daar pas zie je echt hoe het
wordt. Tenminste, dat zou je denken.
Sinds enkele jaren stuit het succes van de
artist impression op weerstand. Wie de
laatste jaarboeken
‘Landschapsarchitectuur en stedenbouw
in Nederland’ doorbladert stuit op

prachtige en overtuigende voorbeelden.
Maar wie deze als vakbeoefenaar goed
bestudeert moet te vaak concluderen dat
de beelden niet alleen tekort schieten
omdat ze een illusie zouden
voorschotelen. De beelden blijken met
regelmaat onnauwkeurig. Wie de breedte
van een straat of plein in een impression
vergelijkt met de eigenlijke plankaart zal
zien dat de maatvoering in veel gevallen
niet overeen komt. En op veel beelden
zijn de voorgenomen ingrepen niet eens
af te lezen. Bovendien tonen artist
impressions veelal eindsituaties en lijkt de
factor tijd te worden genegeerd: bomen
zijn altijd groot, openbare ruimten
volledig ingericht en gebouwen in
gebruik. De platen tonen slechts een
moment – met zonneschijn, vrolijke
mensen, volle pleinen, bomen in bloei
– terwijl regen, winter en leegte niet
worden afgebeeld.
Steeds meer impressions vervallen in
trucjes, waarmee in de verbeelding van
een herstructureringsproject in de
Westelijke Tuinsteden mensen uit de
grachtengordel zijn geprojecteerd. Het
onderschrift verhaalt over een nieuw
plein in Osdorp, maar nergens is een
vrouw met hoofddoek te zien, of
Turkse kinderen die spelen. En om een
of andere reden duiken er steeds vaker
zwevende objecten op, alsof er altijd
groepen ganzen overvliegen of
heteluchtballonnen opstijgen.
Na deze kanttekeningen rijst de vraag:
waarom maken steeds meer
ontwerpbureaus gebruik van artist
impressions? En belangrijker: voor wie? In
de meeste gevallen zijn dat
opdrachtgevers – een overheid, de
projectontwikkelaar – burgers en andere
belanghebbenden. Zij zijn met
visualisaties een stuk makkelijker te
verleiden. Hoewel sommige ontwerpers
opwerpen dat zo’n visual een goed
middel is om te zien hoe bepaalde
ontwerpingrepen in een ruimte
uitpakken, overheerst het gevoel dat
ontwerpers artist impressions inzetten om
hun plannen aan de man te brengen.
Wat in een groeiend aantal gevallen

Randstad; Wereldstad

Randstad; Kuststad

Randstad; Buitenstad
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betekent dat mensen een ideaal krijgen
voorgespiegeld, dat in realiteit niet na te
streven valt.
Toch heeft de tekenmethode voordelen
die op de juiste manier en de juiste
momenten moeten worden benut.
Wanneer moet de artist impression worden
ingezet? En: wat teken je dan? Om deze
vragen te beantwoorden gaan we een
stap terug, naar de constatering dat het
vak van landschapsarchitectuur – en
stedenbouw – de afgelopen twintig jaar
veranderd is van een pure ontwerp- en
maakdiscipline – ik teken een landgoed
en zo wordt het gemaakt – tot een
strategisch vakgebied waarmee
langetermijnvisies worden gecreëerd en
onderzoek wordt gedaan naar
ruimtelijke ontwikkelingen voor de
komende vijftig jaar. De nieuwe rol van
het vak heeft gevolgen gehad voor het
tekeninstrumentarium. De plantekening
als definitief ontwerp voor een
stadspark heeft een ander karakter dan
de plantekening van een mogelijk
scenario voor de Noord-Brabant in
2050.
De keuze voor een bepaald beeld op een
bepaald moment in een bepaald proces
bij een bepaalde opdracht wordt steeds
belangrijker. De mogelijkheden zijn
immers het probleem niet. Daarmee zijn
planvisualisaties terug te brengen naar
de essentie van communicatie: het
overdragen van een boodschap – een
visie of ontwerpingreep – van het ene
voorstellingskader – de zendende
ontwerper – naar het andere – de
ontvangende opdrachtgever of bewoner.
En dit dan door het gebruik van een
informatievorm – schets, collage,
impression, film – die past bij de aard van
de boodschap – visie, scenario, plan –
die voor beide partijen te snappen is en
het liefst zonder interpretatieverschillen.
We beschouwen drie rollen van de
landschapsarchitectuur: ontwerpend
onderzoek, visies en masterplannen en
uitvoeringsgerichte ontwerpen.
Ontwerpend Onderzoek
Steeds vaker wordt het ruimtelijk
ontwerp – architectuur,
landschapsarchitectuur en stedenbouw
– ingezet als onderzoeksmiddel om
toekomstperspectieven te schetsen.
Ontwerpers zijn namelijk in staat
onwaarschijnlijke, onverwachte en
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niet-kenbare toekomsten inzichtelijk te
maken. Zo vroeg voormalig minister
Cramer landschapsarchitect Yttje
Feddes, stedenbouwkundige Hilde Blank
en architect Matthijs Bouw drie
ontwikkelingsbeelden te maken voor een
Randstad in 2040. In 2008 verkenden de
drie de mogelijke ruimtelijke inrichting
van de West-Nederlandse regio.
Schetsend en ontwerpend, discussierend
en mijmerend, twijfelend en
experimenterend zochten zij naar
alternatieve scenario’s waarin de
Randstad kan functioneren als een
‘duurzame Europese topregio’. Het
ontwerpend onderzoek leidde tot
spraakmakende ontdekkingen. Van
specialistische clusters rond Amsterdam,
via een gemengd conglomeraat aan zee
tot gespreide woon- en werkmilieus op
de flanken. Drie ontwikkelingsbeelden
voor de Randstad in 2040: Wereldstad,
Kuststad en Buitenstad.
De wijze waarop de drie
ontwikkelingsbeelden gepresenteerd
moesten worden, was tijdens het
intensieve ontwerpproces regelmatig
onderwerp van gesprek. Hoe teken je
een mogelijke toekomst van de
Randstadregio zonder te vervallen in
schematische weergaven? Maar ook: hoe
zorg je dat de beelden niet als
blauwdrukken worden gelezen, maar
gezien als scenario’s waarmee de
discussie over de ruimtelijke inrichting
van de Randstad een stap verder moet
worden gebracht. In het bestuurlijke,
beleidsmatige en maatschappelijke
krachtenveld lopen discussies over dit
soort lange termijnbeelden namelijk het
gevaar dood te slaan. Na het zien van de
kaartbeelden gaan gesprekken al snel
over financiële plaatjes, gevolgen voor
de korte termijn en of zo’n
toekomstbeeld organisatorisch wel
mogelijk is. Politici vinden
ontwerpmodellen pas interessant,
wanneer er overeenkomsten zijn met de
doelstellingen die zij voor hun
ambtstermijn hebben gesteld. En
burgers zijn niet snel gegrepen door
platte kaartbeelden.
Primair tonen de drie ontwikkelingsbeelden de ruimtelijke consequenties
van de wijzen waarop in ieder model
wordt toegewerkt naar een duurzame
topregio. Het gevaar van alleen
ontwerpbeelden is dat de achterliggende

keuzes, principes en gedachten voor een
breder publiek niet zichtbaar zijn. De
kaartbeelden tonen de eindbestemming,
terwijl de reis ernaartoe onbesproken
blijft. Daarom is besloten de
ontwikkelingsbeelden te voorzien van
sectorkaarten, ontwikkelingsstrategieën
en gebiedsuitwerkingen. De ontwerpers
kozen ervoor – na verzoeken van
toehoorders – de gebiedsuitwerkingen
als impressiebeelden weer te geven. In
Wereldstad werd gekozen voor een
vogelvluchtperspectief, Kuststad werd
getekend door een collage vanaf het
maaiveld en Buitenstad – dat gaat over
een bottom-up planning – werd
geïllustreerd met een kaart van lokale
projecten. Het goede aan deze
verbeeldingen was het abstractieniveau,
waardoor de kijker nooit het idee kreeg
met een realistische verbeelding van een
gebied in de Randstad van de toekomst
te maken te hebben.
Visies en Masterplannen
Landschapsarchitecten worden steeds
meer gevraagd visies of masterplannen
te maken als overkoepelend document
voor ontwerpprojecten en uitwerkingen.
Revolutionair was Plan Ooievaar uit
1985. Dit was een visie op het
rivierengebied, waarin niet de exacte
plaats van een boom of de maatvoering
van de ruimte aan de orde kwam. De
plankaart toonde schematische kleuren
waarin met referentiebeelden
aangegeven werd hoe het landschap
eruit zou gaan zien. Het ontwerp was
naar een hoger en strategische
abstractieniveau getild. Inmiddels heeft
Ooievaar op vele manieren navolging
gekregen, in stad en land. Strootman
Landschapsarchitecten ontwierp de
Landschapsvisie Drentsche Aa en een
ruimtelijke visie voor de
Bloemendalerpolder, Berdie Olthof
tekende het masterplan voor Park
Lingezegen. In Nijmegen maakte
Lodewijk Baljon het masterplan voor de
vernieuwing van het Waalfront, terwijl
Michael van Gessel de supervisie voert
over de IJ-oevers.
Bij masterplannen en visies is de vraag
wat wel en wat niet getekend wordt. Aan
de ene kant moeten de visie of het
masterplan laten zien waar de ontwerper
met zijn ingrepen heen wil, aan de
andere kant moet de tekening ruimte

laten voor varianten en uitwerkingen. De
legenda speelt hierin een belangrijke rol.
Is de legenda een actielijst of een
verklaring van de gewenste eindsituatie?
Bij visies en masterplannen – die veelal
voor de regionale schaal gemaakt
worden – krijgen ontwerpers te maken
met de wens dat opdrachtgevers,
belangenorganisaties en burgers toch
graag een idee willen hebben van hoe
een effect van de visie er in werkelijkheid
uit gaat zien. Daarom gaan sommige
visies gepaard met referentiebeelden,
voorbeelduitwerkingen en artist
impressions. Het is hierbij van belang dat
de kijker weet dat het een
voorbeelduitwerking betreft en geen
precieze weergave van een ingreep. De
impressies uit de ruimtelijke visie voor
de Bloemendalerpolder zijn wat dat
betreft een goed voorbeeld. De beelden
zijn zodanig schematisch – een bij elkaar
geplakte fotocollage van mensen,
huizen, gras, vijver en bos – dat duidelijk
is wat de ontwerper bedoeld met ‘wonen
in moerasnatuur’, maar ook dat het er
niet precies zo uit gaat zien.

Uitvoeringsgerichte ontwerpen
Tot slot de klassieke rol van
landschapsarchitectuur, het definitieve
ontwerp van een plein, wijk, park of
landgoed. Hierbij is het van belang goed
rekening te houden met de tijdsfactor.
Het publiek moet niet de indruk krijgen
dat de getoonde impressie direct na
aanleg realiteit is. Een goed voorbeeld
hiervan is het plan voor een
landschapspark op vervuild bagger in de
Haarlemmermeer.
Landschapsarchitecten Gerwin de Vries
en Alexander Herrebout tonen in een
serie kaarten de natuurlijke
reinigingsproces van de bagger en
schetsen telkens de nieuwe ecologische
stadia waar het parkgebruik op inspeelt.
Het park is in wording, tussenfases zijn
geen toeval maar bewust ontworpen
scènes.
In deze fase is het bovendien belangrijk
dat de artist impression zo nauwkeurig
mogelijk is. Dat betekent dat maten
moeten kloppen, ingrepen zichtbaar en
materialen leesbaar. De impressies die
het bureau Juurlink + Geluk gebruikt
voor de verbeelding van hun

stedenbouwkundig ontwerp voor de
Eindhovense wijk Waterrijk slaan de
plank mis. De beelden geven een indruk
van de sfeer in de wijk, maar tonen niet
de werkelijke situatie. Bomen zijn
willekeurig in het gras geplaatst, de
overgang tussen publiek en privaat
terrein is niet goed uitgetekend en maten
en profielen zijn – vergeleken met de
precieze plankaart – onnauwkeurig
weergegeven.
Summary

In artist impressions the sky is always blue,
the people walk around without fear of
cars, carefree and happy. The greenery in
the picture gives some needed shadows
on well-filled squares in the city, where
there are no problems. Recent digital
presentation techniques give designers
better tools to make convincing examples
of their plans. But the more these artist
impressions are used, the more they meet
with resistance. People in the trade are
learning to punch through the false tricks.
Who are using these artist impressions and
why? The author evaluates the artist
impression tool, and compares the type of
designs when an artist impression can be,
although carefully, used.

Haarlemmermeerpark van machine naar park
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Spatial planning as ‘co-evolution’:
linking expectations, uncertainties, and conflicts
A case study of supra-local plans in the Catalan Pyrenees (Spain)
In his master thesis, Ignasi
Domingo analysed three
case studies about regional
planning in Catalonia
(Spain). The focus of the
thesis was on the planning
process, which is gaining
importance in planning
research due to the
increasing complexity of
making plans. The
theoretical approach used
focuses on the concepts of
expectations, uncertainties,
and conflicts (EUCs). The
aim was to provide a better
understanding of these
concepts, their
relationships and changes
drawing on real planning
practices. To achieve this, a
new idea is introduced:
‘planning as co-evolution’.
The concept stimulates
reflections about the
importance of interactions
to deal with EUCs in spatial
planning.

Ignasi Domingo Pastó
Master student Spatial Planning
idomingop@gmail.com
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Introduction
Spatial planning professionals, as those
working in other disciplines, have to
deal with the complexity of the world
in which we live. In today’s society,
knowledge is partial, situations change
rapidly and satisfactory outcomes in
planning processes are difficult to
achieve (Hillier, 2008). Traditional
top-down planning approaches,
sometimes known as ‘blueprint
planning’, have a limited capacity to
deal with complexity. In the present
context, the planning process is gaining
more attention in planning research and
practice. The process becomes a goal in
itself, not only a means to elaborate a
plan. Planning in complex situations
involves dealing with multiple
expectations, a high level of uncertainty,
and always a certain degree of conflict.
Thus, the understanding of actors’
expectations, uncertainties, and conflicts
(EUCs) is essential to reflect about the
way to improve current planning
practices.
The case studies analysed in my thesis
are about regional (or supra-local)
planning in the Catalan Pyrenees
(Spain). The cases are exceptionally
complex, thus, exceptionally interesting.
First, the case study area is very
sensitive to changes because of the

singular environmental conditions and
the particular socio-economical context
of a mountainous area. Second, the
spatial planning experience at regional
level in Spain is still poor, compared to
other European countries. The latter
also applies to research about planning
practices. And third, the selected plans
are one of the first developed under a
new planning philosophy in Catalonia
(see figure 1).
Expectations, uncertainties, and
conflicts (EUCs)
People have a lot of expectations about
plans, but little notions about how plans
work, what plans are, and what can they
accomplish (Hopkins, 2001).
Expectations about plans are different
between actors (Healey, 1997), and
usually based on their previous planning
experiences, and on implicit frames of
reference (de Roo and Porter, 2007). For
instance, Forester (1989) is particularly
concerned with the role of communication to shape expectations during the
planning process. The author argues that
unrealistic expectations are a barrier to
effective communication. Innes (2004)
also argues that negative expectations
can be fixed by the sharing of
knowledge and interests to discover
mutual benefits.

Figure 1. Catalonia within Spain and its regional planning division (adapted from
DPTOP, 2009)

Another important aspect to be solved
by planners is the presence of
uncertainty. Uncertainty related to
planning can be defined as ‘a perceived
lack of knowledge, by an individual or
group, that is relevant to the purpose or
action being undertaken’ (Abbott, 2005,
p. 238). Friend and Hickling (1987)
argue that against the longly established
planning norms of ‘linearity, objectivity,
certainty and comprehensiveness’, we
must learn to work with ‘ciclicity,
subjectivity, uncertainty and selectivity’
to deal with complex situations. The role
of the plan is to be a guide for decisionmaking rather than a rigid document to
be implemented.
Trying to coordinate expectations and
reduce uncertainty is not sufficient for
conflict resolution. Disagreement may
persist, and this requires different ways
to deal with it (Forester, 1989). Conflicts
can be seen as related to framing
differences between participants, which
are a result of peoples’ convictions,
values, norms, knowledge, and interests
(Te Velde et al., 2002, p. 206).
Interactions are necessary to enhance
the ‘reframing’ of conflicts, understood
as individuals moving from their own
frames to a common frame through
interaction (Dewulf et al., 2009). This
ideas are similar to those from
collaborative planning advocates

(Healey, 1997, Innes, 2004). Other
approaches emphasize the idea of
conflict as something permanent and
legitimate, which can not be addressed
(Flyvbjerg and Richardson, 2002). It is
true that planning deals most of the
time with conflicting actors and
discourses articulated in adversarial ways.
Yet, planning needs arenas where, at
least, antagonistic conflicts can be
managed to achieve positive agreements
(Hillier, 2003).
A first conclusion from the literature
review is the importance of
communication to correct false
expectations about plans. Second,
uncertainties are increasingly perceived
as something that can not be fully
addressed, and has to be ‘accommodated’ in the planning process. In the
same line, conflicts tend to persist but
communication can generate agreements
and new frames of reference during the
planning process. When discussing the
concepts of EUCs, evident connections
can be observed between them. The way
these concepts are connected to each
other is not sufficiently explored in the
planning literature. To provide a better
understanding of the planning process,
it is important to explore the links
between the concepts drawing on real
practices.

Case studies
The first comprehensive regional plan in
Catalonia was approved in 1995,
establishing the current planning
framework in the region (see figure 2). It
included the mandate to elaborate a
series of sub-regional plans (PTPs) and
other related plans with a more sectoral
character. The formal planning system is
completed by two other types of plans
at a lower scale: PDUs, which are
elaborated to solve specific problems at
a supra-local scale; and POUMs, which
are local land use plans with a
compulsory character.
‘PTP Alt Pirineu i Aran’
The first case deals with the first plan
elaborated under a new regional
planning philosophy in Catalonia (see
Nel-lo, 2007), which was initiated in
2003.
The main goal was to regulate the
excessive urban expansion in the
Pyrenees due to the construction of
touristic second homes (see figure 4). The
regional planning authorities tried to
define the type of plan they wanted
before talking with the local people in
the area. In the plan coordinator’s
words: they spent a year ‘behind closed
doors’ to ‘invent the product’ because
they wanted to be sure about ‘what the
plan could say’ to avoid problems later
on.
The first version of the plan generated
many uncertainties and conflicts among
local people. Local authorities
complained about the excessive
regulations in the plan: ‘they want to
freeze our villages’. Instead, they
expected investments to enhance the
economic and social development in the
area. Yet, some pressure groups and
local institutions agreed with regulations
to urban growth, and demanded even
stricter ones

Figure 2. The formal system of regional and urban plans in Catalonia
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The dialogue between planning
authorities and local authorities was seen
as positive to change the initial
perceptions about the plan and to
generate a general ‘acceptance’. It was
valuable to ad clarity to the plans, which
reduced uncertainties. The introduction
of flexibility and a strategic character
were important to avoid frictions and to
leave room to local plans. The planners
stated that they have achieved a sort of
‘equilibrium’ by defining regulations
while respecting the local autonomy.
Local authorities still expressed certain
distrust about future interpretations of
the plan. Local groups complained
about the lack of citizen participation
and also expressed scepticism about the
real implementation of some of the
proposals in the plan. The planning
authorities, acknowledging these
difficulties, refused to ‘solve all the
problems in a single plan’. Nonetheless,
they expressed satisfaction to ‘start
walking in the good direction’.
‘PDU Pallars Sobirà’
The problems experienced in the second
case are similar to the previous one, with

Figure 4. Row of touristic second homes in the Pyrenees during an off-season period

the plan affecting only a single county
(Pallars Sobirà) within the Pyrenees area
(see figure 5).The main differences were
that the plan was initiated as an answer
to local pressure groups, and that it was
elaborated with the participation of
external spatial planners.

Figure 3. Map of the PTP ‘Alt Pirineu i Aran’ area
(elaborated from ICC, 2009)
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The planners’ intention
was to elaborate a plan
with a ‘multisectoral’ and
‘horizontal’ character,
involving other administration departments.
Their idea was to generate
a plan with a lot of
information through
which ‘everything’ could
be decided. Despite their
high ambitions, they
expressed many initial
uncertainties due to the
lack of previous
experiences. The planners
showed openness to
dialogue with local people
from the beginning. As a
member of the team said,
they offered to local
people a ‘blank sheet’ in a
perhaps ‘naïve’ attitude.
From the local

perspective, the reactions to the plan
were similar to the first case. One of the
relevant differences was the proactive
role of local groups during the process.
These groups were disappointed with
the citizen involvement in the first case,
and they asked the planning authorities
to coordinate the participatory sessions
themselves. The process was
acknowledged as a ‘positive’ and
‘pedagogical’ experience, although the
discussions were limited to early stages
of the plan.
The general evolution of the process
resulted in lowered expectations, but
also in the general perception of a ‘good
participation’ and the generation of
common understanding. This idea can
be better illustrated with an example of
‘reframing’. The main discussion in the
area was between the need to limit urban
development in small settlements and
the need to respect local autonomy to
develop. As a result of the discussions, a
new idea was generated: ‘the villages
should grow as villages’. This idea
generated common understanding about
how urban development should take
place in the small urban settlements in
the Pyrenees. Although this major
conflict was partly solved through

dialogue, the outcome did not achieve
the high initial ambitions of the
planners. Thus, the implementation of
many of the proposals in the plan
remained highly uncertain.
‘PDU Cerdanya’
The third case is analogous to the
previous one, but affecting a different
county in the Pyrenees area (see figure 6).
In this case, the plan was not elaborated
as an answer to local demands but as a
governmental initiative.
The planners conceived the plan as a
reinterpretation of the ‘PTP Alt Pirineu
i Aran’ (first case), and its development
at a lower scale. Soon, they faced a
context of uncertainties and conflict,
which limited their ambitions. In the
face of these problems, the planners’
strategy was to accomplish the specific
mandate from the planning authorities
and to focus on the less conflicting
aspects of the plan, such as the
regulation of open spaces.
The reactions to the plan from the local

perspective differed. On one hand, the
local authorities perceived the plan as a
threat to their own capacity to develop
and they started a ‘counterplan’ to avoid
that ‘everything was decided from
Barcelona’. They saw both plans
competing with each other in a ‘bargaining’ process. On the other hand, the
perception of local institutions and
pressure groups with an ‘environmentalist’ character was different. They
showed distrust to local authorities and
had the conviction that regulations from
‘above’ were necessary: ‘if only local
people could decide, this county would
look like Manhattan’.
The evolution of the planning process
was dominated by the conflict between
regional and local authorities. The
‘competition’ between plans created
certain adaptation, but the controversial
aspects remained unsolved. The
involvement of the public and other
local actors was limited to the formal
public consultation period. As occurred
in the previous case, citizen participation
could have brought other opinions,

Figure 5. Map of the PDU ‘Pallars Sobirà’ area (adapted from DPTOP, 2009)

enhancing the opportunities to generate
common understanding. The outcome
of the planning process was a
‘compromise’ solution, which did not
seem to satisfy any of the actors. Thus,
the future implementation of the plan
and, particularly, the impact of the
regulations to urban growth are highly
uncertain.
Discussion and conclusions
The case studies showed different
strategies to deal with the presence of
multiple EUCs in planning practices.
The discourses of the different actors
showed different perceptions about
EUCs regarding the planning process.
The perception of the actors, though,
changed during the process. The
planners’ communicative strategies were
essential to enhance this evolution.
The idea of ‘planning as co-evolution’
developed in the thesis pretends to
illustrate the way actors’ perceptions
change through interactions within the
planning process. Actors relate to each
other in different ways during the
planning process. Interaction provokes
that the different perceptions of EUCs
become visible. Co-evolution implies
adaptation to others’ perceptions and
the recognition of mutual dependence.
Expectations are corrected and shaped
through interaction. Interaction is a way
to deal with uncertainties, providing
understanding and generating trust.
Interaction can generate new frames of
reference and is necessary to deal with
conflicts. It does not imply the
convergence to the same ideas or the
elimination of conflicts, but at least, the
possibility to acknowledge others’
perceptions as a first step to agreement
Going beyond the planning process,
interaction creates stronger relationships
between stakeholders. Plans at regional
level need a flexible character, and
continuous interaction is essential during
the ‘implementation’ phase. However,
effective interactions depend on many
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Figure 6. Map of the PDU ‘Cerdanya’ area (adapted from DPTOP, 2009)

factors. In the research context, the lack
of experience and methodological
problems were mentioned as
shortcomings to participation. There is
still a tendency to disregard the role of
communication and participation among
planners. The knowledge from experts
and technicians is often seen as more
important than local knowledge.
Planners tend to perceive interactions as
threatening their ideas, and lowering
their ambitions to achieve the ‘ideal
plan’. Only in the second case study, the
planners showed a proactive and open
attitude towards interactions with local
people. The research showed how this
attitude was successful in changing some
of the negative perceptions about the
planning process. The effort was not
enough, though, because the different
expectations regarding the plan were not
coordinated and uncertainty remained.
Therefore, planners seeking for
interactions, instead of avoiding them,
are more likely to deal successfully with
the presence of multiple EUCs.
More information on;
http://www.lup.wur.nl/UK/Education/
thesis+showcase/Domingo+Pasto/

44

TOPOS / 03 / 2009

Literature
Abbot, J. (2005) Understanding and Managing the
Unknown: The Nature of Uncertainty in Planning.
Journal of Planning Education and Research, 24,
237-251.
Dewulf, A., Gray, B., Putnam, L., Lewicki, R.,
Aarts, N., Bouwen, R. & Van Woerkum, C. (2009)
Disentangling approaches to framing in conflict
and negotiation research: A meta-paradigmatic
perspective. Human Relations, 62, 155-193.
DPTOP (2009) Plans del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, [online] Barcelona,
Generalitat de Catalunya, Departament de Política
Territorial i Obres Públiques. Available at: http://
www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/
index.jsp (Accessed: 17 July 2009).
Flyvbjerg, B. & Richardson, T. (2002) Planning and
Foucault: In Search of the Dark Side of Planning
Theory IN Allmendinger, P. & Tewdwr-Jones, M.
(Eds.) Planning Futures: New Directions for
Planning Theory. London, Routledge.
Forester, J. (1989) Planning in the face of power,
Berkeley u.a, Univ. of California Pr.
Friend, J. K. & Hickling, A. (1987) Planning under
pressure : the strategic choice approach, Oxford
[Oxfordshire]; New York, Pergamon Press.

Nel-lo, O. (2007) La nueva política territorial de
Cataluña (2003-2006). IN FARINÓS, J. &
ROMERO, J. (Eds.) Territorialidad y buen
gobierno para el desarrollo sostenible: nuevos
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Summary

This paper analyses three case studies
about regional planning in the Catalan
Pyrenees (Spain). The cases are used to
reflect on the role of interaction and
planners’ communicative strategies
during the planning process. Particularly,
interactions are observed to be essential
in dealing successfully with the presence
of multiple expectations, uncertainties,
and conflicts regarding the plans. In the
context of the research, planners did not
acknowledge correctly the importance of
communication to change the perceptions
about the plans, particularly from the local
level. Examples from the case studies
illustrate different planners’ attitudes
towards interaction and the related
positive and negative consequences in the
evolution of the different case studies.

Communiceren met doelsoorten
en andere beesten
Een klein fabel

MOOI

Communicatie met en door dieren gebeurt eigenlijk alleen in fantastische fabels en schitterende
sprookjes. Heel af en toe, in donkere tijden en op momenten dat niemand erop rekent, komt het
nog voor. Dit fabel verhaalt van de legendarische zwemtocht van een witte walvis. Een zwemtocht
die een ommekeer in gang zette in de milieupolitiek in Duitsland en daarna de rest van Europa.

Aan het begin van de zomer van 1966 verschijnt uit de Rijn ter hoogte van Millingen een wit gevaarte
dat naar lucht hapt. Een nietsvermoedende visser belt vol verbazing met de politie, wanneer hij
een reusachtige witte walvis uit de vieze Rijn ziet opduiken.
Al gauw blijkt dat het dier ontsnapt is uit een transport over water, van de dierentuin van Duisburg
naar de dierentuin van London. Tijdens een storm sloeg de witte walvis overboord en verdween uit
het zicht. Wekenlang zwemt het dier over de Rijn, achternagezeten door de directeur van de
dierentuin te Duisburg. Dierenbeschermers weten Moby Dick bijna tot in de Noordzee te loodsen;
het dier zwemt tot de Afsluitdijk, maar keert daar om en zwemt langzaamaan weer terug het
Ketelmeer af, de IJssel op, terug naar de Duitse grens.
Tegen die tijd is Moby Dick een ware mediahype geworden. Journaals doen dagelijks verslag, en
iedereen lijkt zich ermee te bemoeien. Ondertussen zwemt het dier tot aan Bonn, op dat moment
de hoofdstad van West-Duitsland. De stad loopt uit naar de kades van de Rijn. Politici leggen hun
werk neer, want ook zij willen een glimp van het beroemde dier opvangen. Ook daar duikt het dier
af en toe op, zwart van de drek uit de rioleringen en de lozingen van de fabrieken van het
Ruhrgebied.
Telkens wanneer de witte walvis
opduikt -gehuld in een zwarte
waas- beseffen huisvrouwen
langs de kant dat dit ook het
water was waar zij dagelijks de
was in doen en dat dit ook het
water is dat vele mensen van
drinken. Als de walvis bij Bonn
omkeert, laat hij een geschokt
publiek achter. Achteraf gezien
is het dier kilometers teruggezwommen om het publiek
en de politiek iets de duidelijk
te maken: de Rijn is vies.

[Foto van: Bill Linao]

De mythe verhaalt dat deze wekenlange zwemtocht meer goodwill heeft gekweekt bij politici voor
een betere milieu dan welke Greenpeace-actie dan ook. Niet lang erna werden namelijk de eerste
internationale verdragen gesloten om de Rijn schoner te maken en volgden eveneens de eerste
groene politieke partijen.

Zoals gebruikelijk bij sprookjes en fabels, is de scheiding tussen feiten en fictie moeilijk te achterhalen,
maar heeft het in ieder geval een moraal: dieren zijn nuttig als communicatiemiddel en kunnen als
symbool boodschappen overbrengen. Daar maakt menigeen dankbaar gebruik van, denk maar aan
de herten aan de Rijn, de zalmen in het IJsselmeer en de wolf op de Veluwe. In sommige gevallen
is de doelsoort te hoog gegrepen, maar roept het in elk geval enthousiasme op om aan de slag te
gaan. En juist die moraal is wat ik zo mooi vind!

Peter Davids
Msc student Ruimtelijke Planning
peter.davids@wur.nl
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Healing Urban Landscapes
Helder over helende landschappen

Bodemvervuiling, ontstaan
door industriële activiteiten, het dumpen van afval,
agrarische activiteiten en
urbanisatie, is een enorm
milieuprobleem. Het
resulteert in restricties in
landgebruik en bij hoge
concentraties zelfs in een
gevaar voor plant, mens en
dier. Huidige technieken
die worden ingezet om
bodemvervuiling tegen te
gaan zijn kostbaar, niet
duurzaam en beperken zich
vaak tot het verbergen of
verplaatsen van de vervuilde bodem. De techniek van
fytoremediatie, waarbij
planten worden ingezet om
verontreiniging aan de
bodem te onttrekken, biedt
een mogelijk alternatief.
Dit artikel geeft een kort
overzicht van de belangrijkste resultaten uit ons
afstudeeronderzoek naar
de mogelijkheden om
fytoremediatie toe te
passen in post-industrieel,
stedelijke ontwerp.

In Buiksloterham in AmsterdamNoord, een verouderd en vervallen
industriegebied met veel braakliggende
kavels, speelt bodemverontreiniging een
grote rol. Een groot deel van het 100
hectare grote gebied is vervuild met
vooral zink en oliën. Dit komt doordat
het gebied gebruikt werd als stortplaats
voor vervuilde bagger. Latere
industriële activiteiten hebben het
gebied meer en meer vervuild. Het
langzame en onvoorspelbare
transformatieproces van Buiksloterham,
dat transformeert van een haven- en
industriegebied naar een woon-werk
gebied, biedt ruimte en tijd voor een
alternatieve manier van bodemzuivering
door middel van fytoremediatie.
Fytoremediatie technieken vormen de
insteek van het ontwerp dat rekening
houdt met programma en regulering,
terwijl het tegelijk ruimtelijke
problematiek en milieu problematiek
aanpakt.
Referentiestudie
Het doen van een referentiestudie heeft
geleid tot een stevig gefundeerde basis
voor ons verdere onderzoek. Het
inventariseren van verschillende
voorbeeldprojecten, tegelijk met het
schrijven van de theoretische
beredenering, is erg verhelderend

gebleken in het proces. Het heeft ons
gebracht naar natuurlijk productieve
stedelijke landschappen, waarin
natuurlijke processen worden ingezet in
het ontwerp van de publieke ruimte.
Voorbeelden hiervan zijn
waterzuiveringlandschappen, voedsel- en
plantproductielandschappen en
energielandschappen. Later hebben deze
verkennende onderzoeken geleid tot een
diepgravend onderzoek naar de, in de
landschapsarchitectuur onderbelichte,
techniek van fytoremediatie.
Fytoremediatie
Onder de noemer fytoremediatie vallen
meerdere technieken, die allemaal
hetzelfde doel dienen, namelijk het
verwijderen van vervuiling door middel
van planten. De drie belangrijkste
toepassingen van fytoremediatie in
Buiksloterham zijn Phyto-hydraulics,
Phyto-extraction en Rhizofiltration.
Phyto-hydraulics houdt in dat planten
een grote hoeveelheid vervuild water
aantrekken om de (regionale) stroming
hiervan te controleren. Bij Phytoextraction wordt vervuiling direct door
de plant uit de bodem opgenomen en
opgeslagen in de plant. Rhizofiltration
zorgt voor de opname van vervuiling in
een aquatische omgeving.

Pieter Theuws
Master student Landschapsachitectuur
pietertheuws@hotmail.com

Mark Wilschut
Master student Landschapsachitectuur
markwilschut@hotmail.com
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Ruïne met zwaar vervuilde grond en fytoremdiatie beplanting introduceert
zuiveringsproces in de dagelijkse leefomgeving

Datascaping
Naast de analyse van de techniek van
fytoremediatie is ook het
transformatieproces van Buiksloterham
uitgebreid onderzocht. Uit een eerste
inventarisatie bleek al snel dat het
transformatieproces van Buiksloterham
een ingewikkeld en onzeker proces zal
zijn. Om enigszins grip te krijgen op dit
gecompliceerde proces, om niet te
‘verdrinken’ in de enorme hoeveelheid
data en om te zorgen dat de door de
gemeente definieerde regels en
voorwaarden in acht zouden worden
genomen, is deze data behandeld
volgens de methode van ‘datascaping’.
In deze methode worden allerlei soorten
van informatie (sociale, historische,
economische en ecologische) verzameld,
in kaart gebracht en gevisualiseerd om
inzicht te krijgen in de vele interne en
externe factoren die mogelijk een rol
spelen in het transformatieproces.
Het kwantificeren en bijeenbrengen van
data in visuele representaties bleek erg
nuttig. Het leidde tot verassende,
vernieuwende en verhelderende
inzichten. Deze grafieken en de analyse
methode van ‘datascaping’ waren dan
ook verhelderend in het proces voor de
ontwerpers, meer dan voor het publiek.
Het verschafte een heldere kijk op de
transformatie van Buiksloterham in de
tijd. Dat de uiteindelijke grafieken
gecompliceerd zijn geworden en niet
helder zijn voor de lezer in het algemeen
is een bijkomend voordeel gebleken,
omdat dát juist het ingewikkelde
transformatieproces communiceert .
Ruimtelijke problematiek
De transformatie van haven en
industriegebied naar een hoogwaardig
woon- en werkgebied biedt ook
aanleiding ruimtelijke problematiek aan
te pakken. Buiksloterham is niet goed
verbonden met haar context, het gebied
ligt geïsoleerd en blokkeert de toegang
tot het IJ voor de bewoners van
Amsterdam-Noord. Omdat de meeste
bedrijfspanden hun voorkant gericht
hebben op de weg, zijn de kanalen en
scheepshellingen die zo karakteristiek

zijn voor dit gebied, een achterkant
geworden die niet beleefbaar is. Een
ander belangrijk ruimtelijk probleem is
dat er veel menging van snel en
langzaam verkeer is wat resulteert in
verkeersconflicten. Onderzocht wordt in
hoeverre fytoremediatie technieken
kunnen bijdrage aan een oplossing voor
deze problematiek.
Conflict
Door het ontwerpend onderzoeken aan
en het demonstreren van de potenties
van fytoremediatie in Buiksloterham,
legt ons afstudeeronderzoek de
mogelijke rol van deze techniek in de
landschapsarchitectuur bloot. Het
implementeren van fytoremediatie in het
transformatieproces van Buiksloterham
bleek echter niet gemakkelijk, vanwege
het feit dat de overwegend lange
tijdsduur die fytoremediatie nodig heeft,
conflicteerde met de hoge
ontwikkelingsdruk in een gebied als
Buiksloterham. Echter, door
fytoremediatie te combineren met
waterzuivering en biomassa productie,
het onderscheiden van een laag- en
hoogdynamisch systeem en het
innovatief omgaan met vervuilde grond
kan fytoremediatie een belangrijke rol

gaan vervullen in het transformatie
proces van Buiksloterham en
soortgelijke post-industriële gebieden.
Drie categorieën
De vervuilingsgraad van de bodem in
Buiksloterham is dermate hoog gebleken
dat het verwijderen van alle vervuiling,
door middel van fytoremediatie, wel tot
200 jaar kan duren. Dit heeft geleid tot
een onderverdeling van drie categorieën
van vervuiling. Middelmatig vervuilde
grond is grond, die kan worden
schoongemaakt binnen 60 jaar. Dit getal
is afgeleid van de levensduur van de
hydraulische buffer die om een vervuild
gebied moet worden aangelegd om de
vervuiling te beperken tot het omsloten
gebied. Andere categorieën zijn zwaar
vervuilde grond, die niet kan worden
schoongemaakt binnen 60 jaar en
schone grond. Deze categorieën van
vervuiling, met bijbehorend ontwerp,
worden gecommuniceerd naar de
bewoners en bezoekers om hen bewust
te maken van het verleden van het
gebied, wat dat heeft aangericht en de
potenties ervan. De drie categorieën
worden onderscheiden door verschil te
maken in toegankelijkheid, landgebruik,
schaal en beplanting.

Landschappelijk raamwerk waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden
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Landschappelijk raamwerk
Fytoremediatie planten hebben een
lange tijd nodig om de zwaar vervuilde
gronden in Buiksloterham te zuiveren.
Omdat de stedelijke ontwikkelingen in
dit gebied sneller gaan dan de tijd die
nodig is om zwaar vervuilde gronden
schoon te maken, kan deze grond niet
worden gezuiverd op de kavel. Daarom
moeten deze zwaar vervuilde grond
verplaatst worden naar plekken binnen
het gebied waar het de tijd krijgt om
behandeld te kunnen worden. Deze
plekken worden onderdeel van een
flexibel maar robuust landschappelijke
raamwerk. Dit raamwerk, dat het begin
vormt van het transformatieproces van
Buiksloterham, bestaat uit de
hoofdwegen in het gebied met daarnaast
een hydraulische buffer van populieren,
langzaam verkeer routes, kanalen en
wetlands.
De vervuilde grond van de kavels kan
ook worden verplaatst naar duwbakken,
die normaal gebruikt worden voor het
vervoer van (bulk)goederen over water.
Deze drijvende bakken krijgen een
nieuwe functie doordat fytoremediatie
planten de vervuilde grond in deze
bakken zuiveren gedurende een langere
periode van minimaal 60 jaar. Hierdoor
wordt de industriële geschiedenis van
het gebied gecombineerd met het
schoonmaken van Buiksloterham voor
toekomstig gebruik. Andere
mogelijkheden voor het verplaatsen van
zeer vervuilde grond binnen het gebied
zijn verplaatsen naar wegbermen, in, op
of naast gebouwen, in containers of het
ophopen van de grond op een bepaalde
plek, waardoor een permanente (semi)
openbare ruimte kan ontstaan die,
naarmate de zuivering vordert, steeds
toegankelijker wordt. Zo’n permanente
(semi)openbare ruimte is bijvoorbeeld
een ruïne van een industrieel gebouw,
waarin zwaar vervuilde grond wordt
beplant met fytoremediatie planten.
Hierdoor wordt de geschiedenis van
plek en het gebouw gecombineerd met
een nieuwe functie.
Kavels
Binnen het landschappelijke raamwerk
kunnen de snelle veranderingen en
onzekere ontwikkelingen van
Buiksloterham in de tijd plaatsvinden.
Zwaar vervuilde grond op kavels wordt
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alleen verplaatst naar het raamwerk
wanneer er behoefte is aan stedelijke
ontwikkeling op zo’n kavel. Wanneer er
geen behoefte is aan ontwikkeling wordt
de geheel of gedeeltelijk braakliggende
kavel beplant met wilgen met korte
omlooptijd, omdat deze vervuiling
opnemen en zo het niveau van
vervuiling verlagen en tevens een hoge
biomassa opbrengst hebben. Uit de
geoogste biomassa wordt elektriciteit
gewonnen door deze te verbranden in
een verbrandingscentrale in AmsterdamWest.
Middelmatig vervuilde gronden op
kavels kunnen worden gezuiverd binnen
60 jaar. Dit gebeurt door het aanleggen
van een tijdelijk semi-openbaar
fytoremediatie park, dat een dergelijk
gebied zuiver maakt in 40 tot 60 jaar.
Rijen van monoculturen fytoremediatie
planten refereren aan een kwekerij en
benadrukken zo het productieve
karakter van deze zuiveringsparken.
Deze parken zijn omsloten door een
prikkende hulst haag, die zuiverende
capaciteit heeft en wilgen die zorgen
voor hydraulische controle van vervuild
grondwater. Een verhoogd pad met aan
beide zijden brandnetels, die ook
vervuiling aan de bodem onttrekken,
maakt dit een semi-openbaar park op
middelmatig vervuilde grond. Wanneer
deze grond gezuiverd is, kunnen allerlei
(stedelijke) ontwikkelingen plaatsvinden.
Mocht er in de tussentijd behoefte zijn
om een dergelijke kavel te ontwikkelen,
dan kan dat gemakkelijk door de
beplanting en paden weg te halen en de
vervuilde grond te verplaatsen naar het
landschappelijk raamwerk of

mechanisch te saneren.
Schone kavels worden beplant met
Chinees Reuzenriet, omdat dit een zeer
hoge biomassa opbrengst heeft. Om
verschil te maken met de andere
categorieën van vervuiling wordt dit op
grote schaal aangeplant. Deze schone
gebieden worden volledig toegankelijk.
Ruimtelijke oplossingen
Fytoremediatie technieken worden niet
alleen ingezet om vervuiling aan de
bodem te onttrekken. Gebleken is dat de
toepassing van fytoremediatie in een
gebied als Buiksloterham tevens
ruimtelijke problemen kan oplossen.
Een verbinding tussen het IJ en de
Klaprozenscheg, die ten noorden van
het gebied wordt gecreëerd door
langzaam verkeer routes en een
fytoremediatie park te combineren,
waardoor verbinding met de context tot
stand komt. Door het aanleggen van
waterzuiveringssystemen en deze te
koppelen aan de langzaam verkeer
routes wordt water, wat kenmerkend is
voor een havengebied als Buiksloterham,
weer beleefbaar. Ook worden met het
zuiveren van dit gebied toekomstige
verkeersconflicten voorkomen doordat
fytoremediatie beplanting in het
wegprofiel langzaam en snel verkeer van
elkaar scheidt.
Conclusies
Onderdeel van het ontwerpend
onderzoeken was het bewust opzoeken
van conflicten tussen het
wetenschappelijke en het ruimtelijke.
Tussen de functie en de vorm. Iets wat
zuiverend optimaal werkt, werkt niet per

Hoofdweg als onderdeel van het landschappelijk raamwerk met aan weerszijde
mogelijke ontwikkelingen

Semi-openbaar fytoremediatiepark dat steeds toegankelijker wordt

definitie ruimtelijk ook optimaal. Het
opzoeken van deze conflicten in plaats
van ze uit de weg te gaan leverde
verassende ontwerpoplossingen op. In
het onderzoek wordt de esthetische
kwaliteit van de fytoremediatie
beplanting benadrukt, waardoor het
anders omgaan met vervuiling een
meerwaarde wordt voor dit gebied.
Esthetische kwaliteit komt niet voort uit
picturale, statische landschappen, maar is
het resultaat van een directe ervaring van
de post-industriële transformatie van dit
gebied. Door de schalen heen is gezocht
naar verbondenheid met de context en
de (toekomstige) bewoners.
De verschillende onderdelen van
fytoremediatie; namelijk extractie van
vervuiling, waterzuivering en
biomassaproductie, kunnen afzonderlijk
van elkaar functioneren. Optimaal
resultaat wordt bereikt wanneer de
verschillende onderdelen van
fytoremediatie worden gecombineerd.
Afhankelijk van de vervuilingsgraad kan
het lang duren om zwaar vervuilde
gronden te zuiveren door middel van
fytoremediatie. De lange vervuilende
geschiedenis van Buiksloterham
rechtvaardigt de tijdsduur die nodig is
om het gebied te zuiveren. Na ongeveer
150 jaar vervuilen is het nu tijd om te
beginnen met schoonmaken. Echter, in
een gebied als Buiksloterham, met een
snelle stedelijke ontwikkeling, kan
fytoremediatie niet worden toegepast
zonder gedeeltelijke traditionele
mechanische sanering.
Fytoremediatie representeert een nieuwe

manier van omgaan met ons industrieel
verleden. Het kan worden geïntegreerd
in de ruimtelijke en historische identiteit
van een post-industrieel gebied,
waardoor deze communiceert kunnen
worden. Bewoners en bezoekers worden
hierdoor gewezen op de geschiedenis
van de plek, terwijl ze het toekomstig
gebruik verder definiëren. Gebleken is
dat fytoremediatie kan worden
geïntegreerd in het transformatieproces
van stedelijk, post-industrieel gebied als
Buiksloterham, waarbij letterlijk en
figuurlijk helende stedelijke
landschappen ontstaan.

Summary

Buiksloterham in Amsterdam-North is a
heavily polluted, outdated and deprived
harbour area with a lot of vacant parcels,
that is being transformed into a mixed
residential/ commercial and industrial
area. By combining phytoremediation
with water purification and biomass
production, distinguishing a low- and high
dynamic system and dealing with polluted
soil innovatively, phytoremediation
strategies can become a useful tool in the
transformation process of Buiksloterham.
Phytoremediation techniques are the
starting point for the design, which
embraces the program, rules and
regulations, while solving spatial- and
environmental problems. The quality of
the phytoremediation plants, that improve
public space, is emphasized. The process
of cleaning the soil is communicated to
the inhabitants and visitors of Buiksloterham by distinguishing three categories of
degree of pollution, with corresponding
design: heavily polluted areas that are
inaccessible, medium polluted areas that
are semi-accessible and clean areas that
are fully accessible.
TOPOS / 03 / 2009
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Participatie in ontwerpprocessen

De werkwijze van
landschapsarchitecten in
Nederland ondergaat een
transformatie. Steeds meer
ontwerpers wagen zich aan
het participatieve ontwerpproces. Een poging tot
meer ‘Genius Loci’ en
minder tegenspraak van
bewoners. Het lijkt een
goede ontwikkeling. Een
moeilijkheid is wel dat er
meer aandacht is voor het
ontwerpproces, wat het
ontwerp zelf niet altijd ten
goede komt. Waar er in de
vorige eeuw nog werd
toegewerkt naar een
evenwichtig ontwerp met
de driedeling van Vitruvius
(firmitas, utilitas en
venustas) aan de zijlijn, is
het voor huidige ontwerpers in een participatief
ontwerpproces moeilijk
deze driedeling in
evenwicht te houden. Een
grote wensenlijst zorgt
voor een belemmering in
creativiteit. Hoe kunnen
ontwerpers hier op
inspelen zodat door het
gebruik van deze
interactieve methode het
ontwerp versterkt wordt?
Carlotte Cruijsen
Master student Toegepaste
Communicatiewetenschappen
carlotte.cruijsen@gmail.com
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Landschapsarchitecten en bewoners
kijken op een totaal andere wijze naar
het landschap. Bij een samenwerking is
het daarom van groot belang hier
duidelijkheid over te krijgen. Er zal veel
gecommuniceerd moeten worden. Het
vertrouwen in elkaars argumenten en
waarden is erg belangrijk. Door het
falen van vele pogingen ‘burgerparticipatie’ tot stand te brengen is het
vertrouwen van bewoners in
landschapsarchitecten gedaald. Iedere
architect die zich met deze ‘nieuwe’
werkvorm wil bezighouden zal deze
vertrouwenskwestie onder ogen moeten
zien. Er is dus werk aan de winkel!

Interactieve werkvormen
Er bestaan een aantal interactieve
werkvormen. Van top-down tot bottomup onderscheidt Pretty (1995) zeven
vormen. De passieve participatie is een
werkvorm die afgelopen jaren goed is
terug te zien in veel gebiedsontwikkelingsprojecten. De focus ligt hierbij op
het informeren van bewoners over de
werkwijze van professionals en over
gemaakte beslissingen. Vooral als het
gaat om grote transformaties lijkt door
deze werkvorm de weg van de minste
weerstand te zijn gekozen. In een aantal
situaties pakt dit goed uit, maar het
gevaar bestaat dat bewoners gewezen

Passive Participation: People participate by being told what is going to happen or has
already happened. It is a unilateral announcement by an administration or project
management without any listening to people’s responses. The information being
shared belongs only to external professionals.
Participation in Information giving: People participate by answering questions posed
by extractive researchers using questionnaire surveys or similar approaches. People
do not have the opportunity to influence proceedings, as the findings of the research
are neither shared nor checked for accuracy.
Participation by consultation: People participate by being consulted, and external
agents listen to views. These external agents define both problems and solutions,
and may modify these in the light of people’s responses. Such a consultative
process does not concede any share in decision-making, and professionals are
under no obligation to take on board people’s views.
Participation for material incentive: People participate by providing resources, e.g. labour,
in return for food, cash or other material incentives. Much on-farm research falls in this
category, as farmers provide the fields but are not involved in the experimentation
or process of learning. It is very common to see this called participation, yet people
have no stake in prolonging activities when the incentives end.
Functional Participation: People participate by forming groups to meet predetermined
objectives related to the project, which can involve the development or promotion
of externally initiated social organization. Such involvement does not tend to be at
early stages or project cycles of planning, but rather after major decisions have been
made. These institutions tend to be dependent on external initiators and facilitators,
but may become self-dependent.
Interactive Participation: People participate in joint analysis, which leads to action
plans and the formation of new local institutions or the strengthening of existing
ones. It tends to involve interdisciplinary methodologies that seek multiple objectives
and make use of systematic and structured learning processes. These groups take
control over local decisions, and so people have a stake in maintaining structures or
practices.
Self-Mobilisation: People participate by taking initiatives independent of external
institutions to change systems. Such self-initiated mobilisation and collective action
may or may not challenge existing inequitable distributions of wealth and power.
Verschillende participatievormen, Pretty (1995)

worden op het feit dat ze geen
zeggenschap hebben over de ruimtelijke
ontwikkelingen. De gevolgen hiervan
zijn nu zichtbaar in het vertrouwen dat
burgers over het algemeen hebben in
hún rol in ontwerpprocessen.
De laatste tijd werken steeds meer
landschapsarchitecten met een meer
gebalanceerde methode: consultatieprocessen. Deze werkwijze is voor
ontwerpers goed te gebruiken vanwege
het beslisrecht dat in eigen hand wordt
gehouden, maar waarbij wel de nadruk
wordt gelegd op het belang van
bewoners. In een consultatieproces kan
men ervoor kiezen de bijeenkomsten te
concentreren in verschillende fasen van
het ontwerpproces, zodat er puur
‘geconsulteerd’ wordt. Een andere optie
is om bewoners gedurende het gehele
ontwerptraject bij het proces te
betrekken, waardoor het leerproces van
bewoners optimaal is. Het voordeel van
dit laatste is dat landschapsarchitecten en
bewoners elkaar beter kunnen begrijpen
omdat ze vaker overleggen. Tevens is de
informatie na bijeenkomst beter
verwerkbaar vanwege de geringe
hoeveelheid. De geïnvesteerde tijd vindt
zijn rendement in de tevredenheid van
beide partijen achteraf.
De werkwijze die gekozen wordt en de
invulling van de werkvorm moet goed
aansluiten bij de omstandigheden en
staat daarbij in nauw verband met de
slagingskans van dergelijke
ontwerpprocessen.
Omgevingsfactoren
Er bestaan een aantal factoren die een
landschapsarchitect kunnen stimuleren
of juist beperken in zijn/haar
creativiteit. Factoren die te maken
hebben met de planning van een
ontwerptraject, factoren die direct met
de ontwerper zelf te maken hebben, en
omgevingsfactoren. Amabile (Amabile,
1996) heeft van deze laatste een
overzicht gemaakt om weer te geven hoe
creativiteit gestimuleerd kan worden.
Deze lijst kan tijdens een ontwerpproces

gebruikt worden om te kijken waar
problemen ontstaan. Juist bij interactieve
ontwerpprocessen is het van belang dat
er gelet wordt op het creatieve aspect (in
vormgeving), omdat creativiteit in dit
soort processen vaak minder ruimte
krijgt.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bewoners
Voor bewoners spelen herinneringen
een grote rol bij het beoordelen van hun
omgeving. Nu zullen enkele individuele
herinneringen voor een ontwerper
misschien weinig toegevoegde waarde
hebben; als zo’n herinnering gedeeld
wordt door een groep bewoners kan dit
van groot belang zijn voor een ontwerp.
Tijdens participatieve bijeenkomsten is

Freedom: freedom in deciding what to do or how to accomplish the task; a sense
of control over one’s own work and ideas.
Good Project management: a manager who serves as a good role model, is
enthusiastic, has good communication skills, protects the project team from
outside distractions and interference, matches tasks to workers’ skills and
interests, and sets a clear direction without managing too tightly.
Sufficient resources: access to necessary resources, including facilities,
equipment, information, funds, and people.
Encouragement: management enthusiasm for new ideas, creating an atmosphere
free of threatening evaluation.
Various Organizational characteristics: a mechanism for considering new ideas,
a corporate climate marked by cooperation and collaboration across levels and
divisions, an atmosphere where innovation is prized and failure is not fatal.
Recognition: a general sense that creative work will receive appropriate feedback,
recognition, and reward.
Sufficient Time: time to think creatively about the problem, to explore different
perspectives rather than having to impose an already-determined approach.
Challenge: a sense of challenge arising from the intriguing nature of the problem
itself or its importance to the organization (internalized by the individual as a
personal sense of challenge).
Pressure: a sense of urgency that is internally generated from competition
with outside organizations or from a general desire to accomplish something
important.

Stimulerende omgevingsfactoren voor creativiteit, Amabile (1996)
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dit een inhoudelijk aandachtspunt,
waarnaast nog drie aandachtspunten te
noemen zijn aan de hand van Rogers’
criteria voor innovaties (Rogers, 1995).
In de tabel zijn deze criteria vertaald
naar de betekenis voor een ontwerp.
Deze drie criteria zijn geformuleerd
voor de adaptatie van een innovatie bij
gebruikers. In ons geval zijn de
gebruikers de bewoners van een gebied,
en zullen we deze criteria bekijken om te
zien hoe ze gerelateerd zijn aan een
participatief ontwerpproces (de
innovatie).
Het eerste criterium is dat een innovatie
een duidelijk voordeel moet hebben
voor gebruikers. Om mee te doen in een
participatief ontwerpproces is het voor
bewoners dus van belang dat ze gehoord
worden. Actief luisteren door ontwerpers speelt hierbij een grote rol. Voor de
opzet van het ontwerpproces betekent
dit dat er duidelijk reflectiemomenten
worden gepland, waarin bewoners de
mogelijkheid krijgen om te reageren op
plannen.
Het tweede criterium is dat het mogelijk
moet zijn voor gebruikers om nieuwe
ideeën uit een innovatie te combineren
met bestaande waarden, herinneringen
en behoeften. Voor een ontwerpproces
betekent dit dat de opzet zo moet
worden gekozen dat er voldoende tijd is
voor bewoners om informatie te
verwerken. Er is een bepaalde
incubatietijd voor de adaptatie van
veranderingen. Daarbij is tussentijdse
informatievoorziening van groot belang.
Nieuwe opvattingen verwerkt men niet
van de een op de andere dag en het
komt nog te vaak voor dat beslissingen
te snel op elkaar volgen.
Het derde criterium is dat de innovatie niet
te complex moet zijn. Voor
ontwerpprocessen betekent dit dat er
voor bewoners een duidelijk
aanspreekpunt moet zijn, duidelijkheid
over de organisatie, de planning,
etcetera. Als organisatorische aspecten
voor verwarring zorgen kan dit direct
van invloed zijn op de samenwerking
tussen ontwerpers en bewoners.
Deze criteria zijn niet alleen belangrijk in
een ontwerpproces, maar ook in het
ontwerp zelf. Als het nieuwe ontwerp als
de innovatie wordt beschouwd, wijst dit
derde criterium op de helderheid tussen
ontwerpers en bewoners.
Landschapsarchitecten kijken naar
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andere aspecten van het landschap dan
bewoners. Na een gebiedsanalyse kan
het voor een ontwerper duidelijk zijn dat
er een verbinding gelegd moet worden
tussen twee natuurgebieden, maar een
bewoner zal het verband niet zien tussen
de geplande houtwallen in zijn wijk en
het natuurgebied tien kilometer
verderop. Door goed te communiceren
over de situatie kan er veel weerstand
vermeden worden. Bewoners zullen ook
beter in staat zijn mee te denken over
mogelijkheden, omdat ze begrijpen
welke uitgangspunten gehanteerd
worden.
Aandachtspunten bij interactieve
ontwerpprocessen
Na een literatuurstudie zijn er twee
ontwerpprocessen geanalyseerd waarbij
bewoners geconsulteerd werden. Er ging
veel goed, maar er zijn ook lessen
geleerd waar de volgende keer rekening
mee gehouden kan worden.
Om het overzichtelijk te houden zijn de
conclusies van deze twee projecten
verdeeld in drie groepen: 1) de inhoud
van een interactieve bijeenkomst; 2) het
proces in een interactieve bijeenkomst;
3) het totale ontwerpproces.
1. De inhoud van een interactieve bijeenkomst
Het NIMBY-concept wees er al op, en
uit de twee veranderingsprocessen bleek
het ook weer: bewoners kijken

voornamelijk naar de ruimte om hun
huis. Als er kaarten worden getoond zijn
bewoners geïnteresseerd in de
veranderingen die zich voordoen om
hun woning, terwijl een sterke mening
over overige plaatsen vaak uitblijft.
Voor de effectiviteit van conversaties
over nieuwe ontwerpen is het nuttig de
gesprekken zo gericht mogelijk te
houden en goed te overwegingen welke
bewoners belang hebben bij het
ontwerpproces en dus erbij betrokken
dienen te worden. Hierdoor hebben
betrokkenen meer inspraak en kan er
beter gereflecteerd worden op de
argumenten van bewoners.
Als het eerste gesprek met bewoners
plaatsvindt na een landschapsanalyse van
het gebied heeft dit meerdere voordelen.
Bewoners horen graag betrokkenheid
van ontwerpers, dit heeft een positieve
invloed op de samenwerking. Daarnaast
kunnen ontwerpers ideeën geven,
toekomstbeelden schetsen. Dit was in
één casus erg interessant: het gaf
bewoners een denkrichting. Mede
hierdoor kon er helder en gericht
gecommuniceerd worden over het
veranderingsproces.
Bewoners hebben er baat bij niet te lang
te moeten wachten op de toekomstvisie
van ontwerpers. In een project waren er
veel bijeenkomsten zonder dat bewoners

Innovatie

Participatief
ontwerpproces

Nieuw ontwerp

Een duidelijk voordeel
voor gebruikers

Er wordt actief geluisterd
naar bewoners,
argumentatie is hierbij
belangrijk

Argumenten van
bewoners worden
gebruikt in het nieuwe
ontwerp

Het kunnen combineren
van nieuwe ideeën
metbestaande waarden,
herinneringen en
behoeftes

De planning van
het project moet
rekening houden met
de incubatietijd voor
acceptatie van nieuwe
ideeën en beelden voor
bewoners

In het ontwerp wordt
er rekening gehouden
met herinneringen, en
waarden die bewoners
aan het landschap
hechten

Niet complex

De organisatie en
planning van het project
moet duidelijk zijn voor
bewoners

Criteria voor ontwerp en ontwerpproces

Openheid: geen
onduidelijkheden tussen
ontwerpers en bewoners

duidelijkheid kregen over het
toekomstbeeld van hun omgeving. Het
bleek hieruit dat bewoners die komen
voor een bijeenkomst voor een
ontwerpproces gericht zijn op het
ontwerp. Voorfasen of analysefasen met
bewoners zullen kort gehouden moeten
worden om verwarring te voorkomen.
2. Het proces in een interactieve bijeenkomst
Duidelijkheid over de planning van een
ontwerpproces is vaak een cruciaal punt.
Tijdens het ontwerpproces kan hier
rekening mee worden gehouden door
verschillende personen aan te stellen
voor het planningsgedeelte en het
ontwerptraject. Het planningsgedeelte
hoort bij een veel groter transformatieproject (hierbij horen regelingen en
grondaankopen e.d.) terwijl een
ontwerper in een kleiner gedeelte van
het project meedraait. Om het
vertrouwen van bewoners te krijgen is
het handig een onderscheid te maken
tussen het ontwerpproces en de rest van
het project. Het bleek een groot
voordeel dat er tijdens interactieve
bijeenkomsten naast de ontwerper ook
mensen van het projectteam aanwezig
waren. Vragen werden verdeeld in
procesvragen en ontwerpvragen,
hierdoor kon er gericht gesproken
worden.
Ook werd op deze manier een scheiding
gecreëerd tussen de ontwerpers en
projectteam zodat het eventueel verloren
vertrouwen in het projectteam minder
uitwerking vond in het ontwerpproces.
Voor het leerproces is het van belang dat
ontwerpers aan het begin van een
bijeenkomst weten welke vragen
bewoners hebben en wat voor
informatie ze verwachten. Men kan zo
gefocust zijn op het ontvangen van
bepaalde informatie dat alle andere
details niet opgenomen worden. Hier zal
rekening mee gehouden moeten worden.

Boeren in het plangebied zullen ingelicht
moeten worden voordat het interactieve
ontwerpproces start. Alle regelingen,
procedures en rechten van hen zullen
duidelijk moeten zijn. Tevens zullen
deze regelingen voor boeren bij
bewoners bekend moeten zijn. Mensen
vormen meningen over de stand van het
project alvorens het ontwerpproces is
gestart. Als er in het gebied een
negatieve toon heerst doordat boeren
“geen zeggenschap zouden hebben”
duurt het lang eer mensen bereid zijn
om mee te denken in een
ontwerpproces.
De opzet van het interactieve proces
hangt nauw samen met de informatie
die de landschapsarchitect tijdens het
traject kan verwerken. Regelingen en
procedures die afgerond zijn bepalen
mede het kader waarbinnen de
ontwerper kan werken. Met duidelijke
informatie richting bewoners kunnen
ontwerpers op verschillende momenten
in het ontwerpproces specifieke vragen
stellen aan deze groep. Hierdoor kunnen
wensen (met argumentatie) van
bewoners onder een bepaalt onderdeel
worden geplaatst en is een omvangrijke
wensenlijst nagenoeg uitgesloten. In de
planning zal daarom vooraf al duidelijk
moeten zijn wanneer bepaalde
informatie beschikbaar komt, omdat dit
grote invloed heeft op de planning en
invulling van bewonersbijeenkomsten.
De reden waaróm mensen bepaalde
aspecten in het landschap belangrijk
vinden is voor ontwerpers interessanter
dan de landschappelijke elementen an

sich. Toch wordt er nog veel aandacht
gevestigd op de wensenlijst van
bewoners. Door met argumenten van
bewoners te werken vestig je minder
aandacht op het strakke programma van
eisen. Zo kunnen bewoners in een park
graag bomen willen, terwijl ze bedoelen
dat ze op zonnige dagen in de schaduw
kunnen verblijven. Door deze focus op
argumentatie blijven er meer opties over
voor invulling en kunnen ontwerpers
meer creativiteit gebruiken. Het biedt
meer flexibiliteit en het komt de
tevredenheid van beide partijen ten
goede.
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Summary

This paper is a summary of research that
has been done on participation processes
in landscape architecture. Within these
processes seven main types of interactions
can be distinguished. If designers want to
work together with inhabitants in a design
process they should be aware of the
choice of interaction they make. This
choice has consequences for their way of
working. More and more designers choose
to work with one of these interactions: the
consultation process. Two of these
processes have been observed in the field,
which has lead to a number of conclusions
which could well be of value to landscape
architects.

3. Het totale ontwerpproces
Projectmedewerkers zullen bereikbaar
moeten zijn tijdens een ontwerpproces.
Dit om te voorkomen dat
landschapsarchitecten het aanspreekpunt
worden voor alle organisatorische
vragen. Een werkruimte van ontwerpers
in het gebied zelf werd als zeer positief
ervaren. Voor bewoners werd de stap
om even contact op te nemen met de
ontwerpers een stuk kleiner.
TOPOS / 03 / 2009
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Boeken

Archiprix International Montevideo
/ 2009; World’s best graduation projects: Architecture, urban design,
landscape architecture
Henk van der Veen (redactie)
010 publishers (2009)
ISBN 978-90-6450-690-1
Prijs € 29,50
144 p., incl. DVD
Iedere twee jaar nodigt Archiprix
International universitaire
ontwerpopleidingen op het gebied van
architectuur, stedenbouw en
landschapsarchitectuur van over de hele
wereld uit om hun beste
afstudeerplannen te selecteren. In 2009
werden er 218 projecten uit 66 landen
ingezonden voor deelname aan deze
prestigieuze prijs.
In deze uitgaven zijn 60 inzendingen
gebundeld, typerend voor de oogst van
dit jaar. De selectie laat een breed scala
aan ontwerpen en hun geografische
distributie over alle continenten zien.
Uiteraard zijn alle genomineerde en
winnende projecten te bewonderen. De
kern van het ontwerp wordt gevangen in
een spread van 2 pagina’s [250-300
woorden, enkele afbeeldingen]. De
overige projecten moeten het doen met
een enkele pagina. Helaas blijft het
rapport van de internationale,
onafhankelijke jury bij een algemene
conclusie; een oordeel per project blijft
uit [in contrast met de uitgaven over de
nationale Archiprix]. De bijeenkomst
werd gehouden in Montevideo, Uruguay.
Echter, in het boek overstijgt de stad de
rol van decor nauwelijks. Een beknopte
introductie en pagina grote foto’s als
schutbladeren schetsten samen de
omgeving waarin het congres plaats
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vond, terwijl er expliciet voor een land in
Zuid-Amerika werd gekozen. Veel extra’s
bevat het boek niet. Het is dan ook
precies waar het zich voor uitgeeft: een
overzicht van projecten die deelname
aan de competitie. De bijgevoegde DVD
bevat alle projecten, maar de organisatie
is onduidelijk en niet gekoppeld aan het
boek. Dat maakt het opzoeken van een
specifiek plan moeilijk. Het is beter
achterover te leunen en de projecten
1-voor-1 voorbij te laten komen op het
scherm.
Desalniettemin is het boek een bron van
inspiratie: het toont een verscheidenheid
aan ideeën, werkwijzen en grafische
illustraties van aanstormende talenten,
waaraan de internationale ontwikkeling
van de 3 vakgebieden af te lezen is.
Meer info over de archiprix?
Zie www.archiprix.org
Miranda Schut

Maakbaar landschap; Nederlandse
landschapsarchitectuur 1945-1970
Vesselina Nikolaeva
NAi Uitgevers (2009)
ISBN 978-90-5662-700-3
Prijs € 69,95
148 p.
Een boek uit de reeks van
standaardwerken uit de roerige
naoorlogse periode van de
landinrichting, zou je denken. Het werk
hoort zeker thuis in het rijtje met ‘Een
halve eeuw landschapsbouw’ en
‘Kneedbaar landschap’. Echter, dit werk
beschrijft niet louter ruilverkaveling als

opgave voor de landschapsarchitectuur,
maar laat zien hoe de planmaker vaak
haast ‘reageerde’ op maatschappelijke
ontwikkelingen in hun ontwerpen.
Met de overheid als sterke speler in de
tijd van de wederopbouw werd de
landschapsarchitectuur ontwikkeld als
onderdeel van de verzorgende rol die de
overheid vervulde. Het verbeeldt de
euforie van de veronderstelde
maakbaarheid van de omgeving en de
leidende rol van landschapsarchitecten
daarin. Vaak gedreven door opvattingen
over hoe een maatschappij zou moeten
functioneren, en vooral hoe die er
(ruimtelijk) uit zou moeten zien.
Maakbaar landschap is naast een
beschouwende en theoretische
beschrijving van een generatie
ontwerpers met een grote invloed op
het vakgebied, vooral een boeiende
beeldsequentie. De foto’s omhelzen de
breedte die het vakgebied van de
landschapsarchitectuur kenmerkt. De
beelden tonen 25 jaar plannenmakerij
op verschillende schalen, gestuurd
vanuit verschillende opvattingen. Juist
de beschrijving van een veranderende
maatschappij, vaak gestuurd door
idealistische denkbeelden, laat zien hoe
sterk het vakgebied aan verandering
onderhevig is. De thematische
benadering met kernbegrippen als
‘landbouw’, ‘stadsgroen’, ‘recreatie’,
‘verkeer’, ‘natuur’ en ‘tuin’ vat de
bandbreedte van de werkveld helder
samen.
Het werk verbeeldt de worsteling die de
professional in de evolutie van zijn
vakgebied haast continu mee lijkt te
maken. Het laat zien hoe de
landschapsarchitect van haast
onzichtbare ‘stoffeerder van de
omgeving’ veranderde tot een
planmaker en ‘landschapsmanager’ op
regionale en soms zelfs nationale schaal.
En tevens hoezeer het vakgebied
verweven lijkt met stedenbouw en, meer
op kleine schaal, tuinarchitectuur.
Het boek bevat grote afdrukken van
foto’s en affiches die haast zonder de
tekst het verhaal van vakgebied onder
invloed van een veranderende
maatschappij kunnen vertellen. Daarmee
is het voor ontwerpers naast een heerlijk
‘bladerboek’ een uitgebreid naslagwerk.
Maar ook doet het je beseffen, dat in de
ruimte die ‘landschap’ heet, dynamiek
onvermijdelijk is. En dat de mensen die
er aan ontwerpen steeds moeten
reageren op maatschappelijke

ontwikkelingen. Het is daarom niet
verwonderlijk dat vele van de genoemde
voorbeeldprojecten vandaag de dag
opnieuw op de tekentafel liggen.
Jorrit Noordhuizen

door het landschap. Alsof er echt nooit
iets is gebeurt. Dit beeld zie je niet alleen
afwisselend terug in de foto’s (hoewel er
naar mijn mening iets te veel
boslandschappen zijn), maar ook in de
essays die rondom de fotoserie zijn
geschreven. Het tweede, geschreven
door Georgi Gospodinov, maakt het
boek meer dan de moeite. De eerste en
de laatse, geschreven als in- en
uitleiding, hadden uit het boek gelaten
mogen worden. Gospodinov werkte zelf
als grenswacht en beschrijft zijn
ervaringen, dat je op alles wat bewoog
mocht schietten, de eenzaamheid en
onbeholpenheid van de wachten. Nu is
Gospodinov een gevierd Bulgaars
schrijver.
Een aanrader? Ja, ik denk het wel.
Landschap is meer dan wat je voor je
ziet. Juist een thema als
grenslandschappen laat zien dat er een
verhaal bijhoort, dat je soms wel en soms
niet aan het landschap af kan lezen. In
deze publicatie is dat op een prachtige
manier uitgewerkt.
Marlies Meijer

Simply a line; het niemandsland tussen Bulgarije en Turkije
Vesselina Nikolaeva
Nai Uitgevers (2009)
ISBN 978-90-5662-699-0
Prijs € 34,50
144 p.
“This is my journey to the unspoken past
of Bulgaria and a story of an empty strip
of land that once was the external border
of the Warsaw Pact and now is the new
outer limit of the European Union.” Wat
dit boek zo bijzonder maakt had
Vesselina Nikolaeva niet treffender
kunnen verwoorden.
Grenslandschappen krijgen steeds meer
aandacht. Binnen de Europese Unie
vervagen grenzen, daarbuiten lijken ze
te verscherpen.
Simply a line is meer dan een gewoon
fotoboek met desolate landschappen,
het is een documantaire dat de nog niet
uitgewiste geschiedenis van Bulgarije
laat zien. Tijdens haar zoektocht werd
Nikolaeva zich langzaam bewust van de
geschiedenis van haar land. Haar
generatie is van na het communistische
tijdperk en alles wat daar nog aan
herrinderd wordt zorgvuldig
weggestopt. Alleen de bomen, het
prikkedraad en wachttorens herrinneren
nog aan wat er ooit heeft afgespeeld in
deze zone. En ook die worden, als ze niet
zijn weggehaald, langzaam opgenomen

De zachte atlas van Amsterdam
Jan Rothuizen
Uitgeverij Nieuw Amsterdam (2009)
ISBN 978-90-3513-086-9
Prijs € 18,50
128 p.
Regelmatig worden in Topos ‘harde’
atlassen gerecenseerd; atlassen waarin
maten, oppervlakten en soms
statistische gegevens centraal staan. Jan

Rothuizen (beeldend kunstenaar)
besloot het anders aan te pakken,
geïnspireerd na het lezen van ‘the soft
city’. In ‘the soft city’ betoogt Jonathan
Raban dat een stad zich manifesteerd
daar waar de ‘harde’ concrete stad van
gebouwen en asfalt botst met de
‘zachtere’ subjectieve ervaringen en
verwachtingen van de gebruikers van de
stad.
Het resultaat van deze aanpak is een
zachte atlas van Amsterdam. Nog steeds
zien we in de tekeningen van Rothuizen
de wereld van bovenaf, en min of meer
op schaal. Alleen zijn de plattegronden
nu ingevuld met belevenissen en
gedachtenspinsels. Dus geen groen waar
we in het echt een plantsoen zien maar
kreten als: “kromme boom”, “hier spelen
meisjes in roze jurkjes onschuldige
spelletjes, hun ouders zijn daar op het
terras” en “vijver met eenden die zich
vervelen”.
Het is een heerlijke atlas om doorheen te
bladeren en jezelf in te verliezen, ook als
je niet uit Amsterdam komt. Maar het
biedt ook een andere blik op de ruimte
om ons heen en hoe wij daar als
proffesionals mee omgaan. Want wij
planners en ontwerpers geven de wereld
weer in met harde of vloeiende lijnen en
kleuren die iets betekenen, maar
waarmee de gebruiker zich vaak moeilijk
kan identificeren. Deze atlas biedt op
een orginele en ongedwongen manier
een blik in de wereld van de gebruiker.
Niet alleen de gedachtenspinsels van Jan
Rothuizen staan centraal, hij heeft ook
wandelingen gemaakt met de meest
uiteenlopende mensen (van Job Cohen,
tot blinde man, van Chinese illegaal, tot
de zelfbenoemde burgemeester van de
Amsterdamse volkstuintjes) en hun stad
opgetekend. Op deze manier krijgt de
gebruiker een veelzijdig gezicht en
worden planners en ontwerpers zich
hopelijk des te bewuster van degene
voor wie ze uiteindelijk alle moeite
doen… of zoals Rothuizen zegt: “Ik hoop
dat je door deze atlas beter leert kijken”.
Mij lijkt dit niet alleen een mooi streven,
maar ook een uitdaging voor
toekomstige plannen en ontwerpen.
En misschien ga je dan ook het
vondelpark als volgt zien: “metalen
platen op de grond (geheim homo
monument)”, “het blauwe theehuis,
vorige uitbater is vermoord. De plek is er
wel leuker op geworden.”, “regen op
asfalt ruikt naar zomer”.
Marlies Meijer
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ziet als een altijd verbeterend en
zelfevident proces. Daarnaast
interpreteert hij het begrip cultuur
uitsluitend als individualistisch, waaruit
blijkt dat hij er een liberale opvatting van
heeft. Dit brengt uiteindelijk een
politieke conclusie, geen
wetenschappelijke.
Diederik van der Loo

Het verlangen naar cultuur
Sjaak Koenis,
Uitgeverij Van Gennip (2008)
ISBN 978-90-5515-906-2
Prijs € 22,50
296 p.
Het hoofdonderwerp van ‘Het verlangen
naar cultuur’ is het begrip cultuur, en de
rol dat dit begrip speelt in het
hedendaagse politieke debat. In eerste
instantie niet iets wat planologen en
landschapsarchitecten aangaat, zou je
zeggen. Maar het tegendeel blijkt waar:
Het politieke landschap bepaalt hoe er
naar een ruimtelijk probleem wordt
gekeken, en het debat over cultuur
bepaalde volgens Koenis de afgelopen
tien jaar de politieke agenda. Dit werd in
vakliteratuur van de afgelopen jaren niet
zo uitdrukkelijk genoemd, maar de
auteur weet zeer kundig dit te
reconstrueren. De eerste helft van het
boek rafelt Koenis de dominante
politieke stromingen van de jaren 80 en
90 uiteen. Voor planologen kan dit deel
heel verhelderend zijn, omdat dit de
voorwaarden schept waaronder het
ruimtelijk beleid van de afgelopen tijd
werd ontwikkeld. De worsteling hoe
inhoud te geven aan het begrip cultuur
in de politiek komt in het tweede deel
aan bod, maar daar gaat de auteur toch
wel erg kort door de bocht. Met
zevenmijlslaarzen worden nog enkele
sleutelbegrippen zoals leefbaarheid,
volkscultuur en gelijkwaardigheid aan de
kant gezet. Zo wordt duidelijk dat hijzelf
ook een modernistisch standpunt
inneemt. Hij blijkt zelf ook aanhanger
van een vooruitgangsgedachte in het
feit dat hij de evolutie van cultuurdenken
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MVVA: Reconstructuring urban landscapes
Vesselina Nikolaeva
Yale University Press (2009)
ISBN 978-0-300-13585-5
Prijs € 55,99
320 p.
“Reconstructuring urban landscapes” is
een verzameling van ontwerpen voor
publieke ruimten en parken in
Amerikaanse steden ontworpen door
Michael Van Valkenburgh Associates, een
beroemd landschapsarchitectenbureau
in New York. Het bureau is bekend door
zijn vernieuwende blik op de ontwerpen
van Frederick Law Olmsted. Van
Valkenburgh “is distilling nature down to
a set of abstract forms”. Hij haalt
daarvoor zijn inspiratie uit de parken van
Olmsted, maar gaat op een andere
manier te werk. Waar Olmsted probeert
te verbergen dat Central Park wel
degelijk door mensenhanden gemaakt
is, benadrukt Van Valkenburgh dit juist.
Daarmee omschrijft Van Valkenburgh
zijn werk als “something more akin to the
‘technical sublime’ than a rus in urbe”. Hij

beschouwt het park niet als natuurlijk
godsgeschenk, maar iets dat door
mensen is gemaakt en dat mag, in
technisch opzicht, gezien worden. Het is
dan ook niet gek dat veel van zijn werk
woeste rotsen, klaterend water en
geheimzinnige doorgangetjes bevat net
als in Central Park. Beide ontwerpers
creëren sublieme sprookjesachtige
parken, echter de ontwerpen van MVVA
ogen niet zo natuurlijk als die van
Olmsted. Zo ontwierp Van Valkenburgh
voor Teardrop Park een bijzondere muur
opgetrokken uit rotsen die een directe
verwijzing zijn naar de rotspartijen in
Central Park, maar in Teardrop Park heeft
de muur een surrealistisch onnatuurlijke
vorm gekregen.
Na het lezen van het boek mag duidelijk
zijn dat Michael Van Valkenburgh een
bijzonder landschapsarchitect is,
welhaast een goochelaar van
landschappen. Maar is dit boek dan het
volgende plaatjesboek waarin een
beroemd landschapsarchitect vol trots
zijn ontwerpen tentoonspreidt? Het lijkt
erop van niet.
Er is bewust gekozen slechts enkele
projecten te behandelen. Deze projecten
worden besproken door verschillende
hoogleraren landschapsarchitectuur uit
Amerika en Europa. De technische
aanpak van Van Valkenburgh in de
ontwerpen zijn terug te vinden in het
boek. Deze projecten worden op
verhalende wijze door professoren
beschreven en tot in detail uiteengezet
met technische tekeningen , de
inpassing van het ontwerp in het
landschap in vergelijking met de oude
situatie, en natuurlijk ook fraaie schetsen
en schitterende bladvullende foto’s.
Hoewel ook deze goochelaar niet zijn
geheimen verklapt, weten de
professoren het danig te ontrafelen. Al
met al is dit boekwerk een prachtige
inspiratiebron voor ontwerpers van de
stedelijke ruimte.
Peter Davids
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