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ONTWIKKELINGEN IN DE LANDSCHAPSBOUW; BEZIEN 1/ANUII BENADERINGSWIJZEN IN DE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN DE LANDSCHAPSECOLOGIE

M.C. van den B e r g

RBL"DeDorschkamp",Postbus23,6700AAWageningen
Tekst InleidinggehoudenopWlO-congresd.d.14mei1987

1.Inleiding
Deontwikkelingen indeLandschapsbouw-eentermdieisvoortgekomenuithet
landschapsverzorgingswerk bijhetStaatsbosbeheer -zijnvrijwelonopgemerkt
geblevenbinnendeWLO.DewerkersinhetveldvandeLandschapsbouwhebbenzich
ookweiniggeroerd indeWLO. Deindrukbestaatdathiertweebenaderingswijzen
-betrekkelijk losvanelkaar-hetlandschapalsonderwerpvanhunactiviteiten
(onderzoek,ontwerpenplanning),hebben.Eenbijkomendverschijnsel is,datde
onderzoeksresultaten dieerzijnmaarlangzaamdoorwerken indepraktijk vanhet
plannenmaken.
.
Delaatstetijdiserechterergveelinbeweging,zowel inhetonderzoekals
indepraktijk,zodathetzinvolisom-tenbehoevevaneengoedelandschapsbouwdedialoogtussendevakgebiedenvanlandschapsecologieenlandschapsarchitectuur
testimulerenenintegaanopdeovereenkomstenenverschillen.Bijhetonsvoorbereidenopeenzogrootvraagstukalsdatvandegevolgenenkansendiedeontwikkelingen indelandbouwmetzichmeebrengenvoor"natuurenlandschap"zalhet
nodigzijnomallekennisenvaardighedenaantesprekenvandevakgebiedendiezich
methetlandschapbezighouden.Inhetbestek vandezeinleidingzaldatmaarheel
globaalkunnen.Ikzalproberenomaanknopingspunten tebiedenvoorverdere
meningsvormingendiscussie.Hetgaathierbovendienomeeninterdisciplinaire
problematiek,zodateenuitputtendebeschouwing,dieaanalleaspectenrechtdoet,
geenéénmanswerkkanzijn.
2.Ontwikkelingen indelandschapsbouw invogelvlucht
Alswijhetlandschapdoorkruisendanrealiserenwijonsmeestalniet,datover
elkstukjeNederlandweleenplangeschiedenisvalttevertellen,enmisschienis
datookmaargoedzo.Hetzoueenspontanebelevingvanhetlandschapindeweg
kunnenstaan.Voormensendieinplannenzijngeïnteresseerd,wordthetlandschap
doordieplangeschiedenisboeiender.Voordebouwersaanhetlandschap,iskennis
vanvroegereplannennoodzakelijk,zekeralsdieplannennogopenigerleiwijze
vankrachtzijn.
Inanderverband isingegaanopalgmeeneaspectenvanhet landschapsbouwkundige
werk (vandenBergetal.,1984enLuitenetal.,1985).Aanhetwerkin
afzonderlijkegebiedenenprojectenzijnenkeleonderzoeksprojecten van"DeDorschkamp"gewijd.Erisveelbekend,maardezekennisisnognauwelijkstoegankelijk.
Het isdanookdringendgewenstdateraandachtwordtbesteedaandedocumentatie
enanalysevanplannen.
VanafhetbeginvandezeeeuwzijnlandschapsverzorgersbijhetStaatsbosbeheer
officieel ingeschakeldgeweestbijhetontwerpvanrijkswegenenkanalen.
Indedertigerjarenvolgtdebetrokkenheidbijdenieuwepoldersenindeeerste
ruilverkavelingen.Indevijftigerjarenontstaatereengeweldigeverbreding
vanhetlandschapsverzorgingswerk alsgevolgvandeopnamevanhetverplichte
landschapsplan inderuilverkavelingswetenvanwegedebetrokkenheidbijhetzogenaamde landschapsherstel inhetDelta-gebied,nadewatersnoodrampvan1953.
Indezestigerjarengevendeaardenomvangvandelandschapsverzorgingsactiviteitenaanleidingtotdeintroductievandetermlandschapsbouw.MetnamedeSoet
enBenthemhebbenhiervoordeideeënenargumenteninverschillendepublikaties
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uiteengezet. Soms lijkt het inhun beschouwingen ofhet nieuwe "te bouwen" landschap slechts op sommige plaatsen gestalte kan krijgen, naast monofunctionele
gebieden, waar de stedelijke en landbouwkundige ontwikkelingen de ruimte krijgen.
Twee benaderingen lijken hier door elkaar gevlochten, namelijk een benadering die
het nieuwe, "het ideale landschap", naast de functioneel-noodzakelijke veranderde
landschappen wil realiseren en een benadering die de functioneel-noodzakelijke
veranderingen wil accepteren en begeleiden. Benthem ziet de landschapsbouw als
decreatieve begeleiding van het "veranderend gelaat van Nederland", een verandering, die zich over dehele linie ontstuitbaar voltrekt, zowel vanuit de landbouw
als de verstedelijking. Het zou demoeite waard zijn om deontwikkelingen van nu
tespiegelen indeopvattingen over het landschap inde zestiger jaren.
Vernieuwingen werden toen inhet algemeen geaccepteerd en begeleid. Voorzover ze
werden tegengewerkt, leidde dat slechts tot gedeeltelijke successen in de vorm
van reservaten, landschapselementen en recreatiegebieden. De conceptie voor integraal behoud van denationale landschapsparken is inmiddels aan een roemloos einde
gekomen. Van concepties voor integrale vernieuwing zijn er,met uitzondering van
de polderplannen en deDeltaplannen, echter ook weinig voorbeelden. De landschapsstructuurplannen uit de zestiger jaren zijn waarschijnlijk het meest succesvol
geweest (bijv. Gooi-en Vechtstreek en Stroomdallandschap Drentse A,beide 1965).
Inde zeventiger jaren komt denatuur- en landschapsbescherming als aparte sector
opzetten. Ook demet de landschapsbouw verwante sector van de openluchtrecreatie
verzelfstandigt zich.We zien een toename van de "sectorale" benadering van het
landschap. Ook inde ruimtelijke ordening van de jaren zeventig overheerst deze
tendens, doordat de ruimtelijk belangrijke sectoren instructuurschema's hun eigen
planologische visies gaan ontwikkelen. Inde landinrichting vinden juist in deze
periode deeerste aanzetten voor een meer integrale benadering plaats in de herinrichtingsplannen voor Midden-Delfland en deGronings-Drentse veenkoloniën.
Aangezien deplannen uit de zestiger jaren, die op grote veranderingen waren gericht,
in de zeventiger jaren iuuitvoering komen en vele hectares eenlandschapsbestemming krijgen, overheerst toch de indruk van een sectorale benadering
van het landschap. Indepraktijk van deuitvoering van deze omvangrijke hoeveelheid landinrichtingsplannen zien wewel een toenemende zorg voor niet-landbouwkundige aspecten, die zich onder meer uit inpreciese afspraken tussen vertegenwoordigers van de landbouw en de natuur- en landschapsbescherming. De afspraken
over landschapsvernieuwing worden echter moeilijker, getuige de grote hoeveelheden
"flexibel groen" (Overmars,1986). Inde zeventiger jaren heeft ook de start van
het landschapsbouwkundig onderzoek en deoprichting van deWLO plaats.De
ecologische bandering van het landschap gaat op zoek naar een eigen identiteit. De
aansluiting van deze onderzoeksbenadering met demeer intuïtieve benadering inde
praktijk van de landschapsbouw moet inde tachtiger jaren gemaakt worden. Het
ismoeilijk om van deze tijd, waar wijmiddenin zitten, een globaal beeld te
schetsen. Ik zou deze tijd willen karakteriseren alseen zoeken naar integratie,
die tot uiting komt inde aanpak van geïntegreerde planvormen zoals landschapsstructuurplannen en landschapsbeleidsplannen, in geïntegreerde onderzoeksbenadering
zoals voor natuur- en landschapsbeheer en landschapsplanning en geïntegreerde
visies voor grotere gebieden, zoals de Randstadgroenstructuur. Bij deze activiteiten blijkt de noodzaak voor samenwerking tussen landschapsecologen en landschapsarchitecten.
Inons denken zijn wij al een eind op weg indenegentiger jaren.De realisering
van ideeën en plannen uit de tachtiger jaren zullen wij dan nog volop onder handen
hebben. Kansen voor straks zullen hun basishebben inplannen en benaderingen van
nu.
3.landschapsarchitectuur en landschapsecologie
De beoefenaren van het vakgebied van de landschapsarchitectuur houden zich bezig
met het ontwerpen van plannen. Op deeerste plaats ishet daarvoor nodig om inzicht
tekrijgen inde vraag, diede aanleiding vormt voor deontwerpopgave. Deze vraag
komt meestal voort uit een op handen zijnde ingreep inof verandering van het
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landschap.Op de tweede plaats ishet nodig om vanuit de gestelde opgav/ehet betrokken landschap meer ofminder diepgaand teonderzoeken, zodat het nieuwe op een
logische en zinvollewijze inhet bestaande kan worden ingevoegd of daaruit kan
worden opgebouwd. Inhet ontwerpprocesworden plaatsenopgave creatiefop elkaar
betrokken,waarbijbeeldvorming enplanvorming de instrumenten zijn. Tussentijdse
"concepten"enhet eindresultaat kunnen getoetst worden vanuit de gestelde opgave
en vanuit de "kenbare"gevolgen voor het bestaande landschap.Onderzoek kan hierbijeen ondersteunende rol spelen bijdeprobleemanalyse, dewaarneming van het
bestaande landschap en deontwerpmethode.Een apart veld van onderzoek vormen de
plannen zelf.Een bonte verzameling vanuit verschillende gezichtspunten belicht,
kunt u vinden inhet proefschrift vanMeeus (Meeus, 1984).
Debeoefenaren van de landschapsecologie richten zichop het landschap alseen
complex relatiestelsel van verschillende ecosystemen. Inhet boekje landschapstaai
(1982)van één van deWLO-werkgroepen wordt daarvan een uitvoerige weergave gegeven.Het isopmerkelijk, dat de landschapsarchitectuur daarin niet wordt genoemd.
Bijde indit boekje aangehaalde indeling van Schmithüsenwordt bijde omschrijving
van landschapsecologie als "de geïntegreerde studie van de ruimte,die gericht is
op bewuste 'Landschaftsgestaltung', waarin verschillende vakgebieden samenwerken"
door de auteurs vermeld, dat naar hunmening alléén dezeomschrijving de naam
landschapsecologie verdient. Landschapsarchitectuur en landschapsecologie zouden
dan zowel degeïntegreerde studie vanhet landschap alsde 'Landschaftsgestaltung"
gemeen hebben.De discussiegaat danom deinhoud vandebegrippen Landschap en
Gestaltung. Zouden definities helpen?
In landschapstaal wordt een definitie gegeven die vergelijkbaar ismet dedefinitie van landschap inde VisieLandschapsbouw (1977). Landschap is "een complex
van relatiestelsels, tezamen een herkenbaar deel van het terrestrische aardoppervlak vormend, dat gemaakt isen instand gehouden wordt door de wisselwerkingen
van levende enniet-levendenatuur, inclusief demens".Het iseen definitie van
het verleden enhet heden.De menswordt als landschapsvormer niet uitgesloten.
Landschapstaai isover de rol van mens echter niet helemaal helder.Op de -voor
Nederlandse begrippen nogal retorische vraag - "isdemens alsonderdeel vanhet
landschap tebeschouwen en moeten zijn activiteiten als behorend tot de landschapsecologieworden gezien?", (Landschapstaai,p. 12),blijft een duidelijk antwoord
uit. Inde landschapsecologie worden menselijke activiteiten benaderd als factoren,
die de natuurlijke (zelf-)ordening beïnvloeden en als zodanig zijn te bestuderen
en tebeoordelen.Demenselijke activiteiten zelfbehoren als bewust tot stand
gebrachte ordeningen tot het gebied van decultuurwetenschappen.Deze "afgrenzing"
hangt, volgensLandschapstaai, "samen met dewens van landschapsecologen de verschijnselen om onsheen tot een algemene natuurconceptie terug tebrengen".Mens
en landschapworden hiermee in feitegescheiden en,hoe legitiem ook als vakbeoefening, voor de praktijk kan deze benadering uitsluitend kansen voor de
natuur opleveren.
Tideman (1985)schetst in zijn afscheidsrede als hoogleraar inde toegepaste
landschapsecologie tweewegen, diehoofdzakelijk door landschapsecologische onderzoekersen landschapsplanners worden begaan.Via deweg van de landschapsecologen
wordt getracht uit een veelheid van gegevens,meer enmeer met behulp van modellen,
een geheel tekrijgen,waarvan wijverwachten dat het meer zal opleveren dan desom
der delen.De landschapsplanners werken meer vanuit de idee,het concept, dat zij
willen verwerkelijken. Zijbeschouwen "dezintuiglijke werkelijkheid alseen hulpmiddel voor hun ideeën. Indeogen van de landschapsecoloog gaan zijdaarbijop
eenhoogst onzorgvuldige wijze met de landschappelijke werkelijkheid om".Landschapsarchitecten en landschapsecologen hebben beiden een integratietaak. Zijkiezen
echter een verschillend vertrekpunt en kampen zomet verschillende eenzijdigheden.Alswijeenmeer complete mens-landschap benadering voor de toekomst willen
ontwikkelen, dan zal dat ineen samenwerking van landschapsarchitecten en landschapsecologen moeten.Bijdeze samenwerking zal spoedig denoodzaak blijken van
een sociaal-wetenschappelijke inbreng. Inhet onderzoek opDeDorschkamp isdaar in
enkele projecten ervaring mee opgedaan.
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Voorhetwerkensaneengemeenschappelijkeopgai/edoorlandschapsarchitectenen
landschapsecologen,wilikopbasisvanrecenteervaringen inhetlandschapsbouwkundigonderzoekenigevoorzettengeven.Opdetoekomstgerichtwerkdientmijns
inziensmetontwerpvoorstellen tebeginnen.Uiteraardgaathieraaneenpraktische
vraagstellingvooraf,maarnaaraanleidingvandezevrgt-çstelling-ennaeen
gezamenlijkepogingomdeontwikkelingsgeschiedenisvanhetbetrokkenlandschap
tedoorgronden-moetdelandschapsarchitect beginnenmetbeeldenteverzamelen
uithetveldvanhandelingom eeneersteontwerpteleveren.Dankandelandschapsecoloog-onderzoeker daaropinhakenmetonderzoeksvragen:welkesoortenenecotopen
zijnhierteonderscheiden,welkeontwikkelingenzijnteverwachten,welkerelatiesmetdeomgevingzijnvanbelangenhoezijndezeoperationeel temakenvoorde
verdereplanvorming?Inditlaatstezitookeenaanknopingspuntvooreenplanvormendeinbrengvandelandschapsecoloog.Ditproceskanenigemalenherhaaldworden,
waarbijdevraagstellingsteedsmeerwordttoegespitstendeplannenverderworden
uitgewerkt.Dezeaanpakleentzichgoedvooreenmethodologischeuitwerking.
Destappenzijninbeginselherhaalbaarennieuwegegevenskunneningebrachtwordenindatstadiumvanhetproces,waaropzehetmeestvaninvloedzijn.Inhet
stadrandonderzoek indeomgevingvanAmsterdamenHaarlem iseenmethodeontwikkeld,dieinfiguur1schematischisweergegeven (Petersetal.,1984).
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Inditonderzoekginghetinhetbijzonderomdemethode.Eenmeerprobleemoplossendeaanpakmeteensturenderolvanuitplanconcepten,isuitgewerktvoorhet
landinrichtingsgebied Groesbeek (VanNieuwenhuijzeetal.,1986).
Ineenthansbijnaafgeslotenonderzoeknaardeecologischebetekenisvannieuwe
bosseninhetkadervandeRandstadgroenstructuurisookeenwerkwijzegevolgd,
waarbijplanconceptenrichtinggevend zijnvoorhetlandschapsecologischonderzoek.
Ditiszoweloplandadeligealsopregionaleschaalgedaan.Oplandsdeligeschaal
zijnzesbosverdelingsconceptenontworpen,dielatermetbehulpvanlandschapsecologischenodellenzijngetoetst (ziefig. 2).

IOSVEROELINGBCONCEPTEN

I. AANBREIEN

H.DROGE VERBINDING

Hl. BIPOLAIRE BEÏNVLOEDING

V NATTE VERBINDING

Figuur2.BosverdelingsconceptenRandstad-groenstructuur.
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Opregionaleschaalzijnontwerpengemaaktmetbossenvanverschillendegrootteklassenenfunctiecombinaties.Eénvandetweeproefgebiedenopregionaleschaal
iseerderverkend indevormvaneenprijsvraag-inzendingvoordeprijsvraag
Bosna2000(MottoMetamorfose).Detweebosontwerpenvoorrespectievelijk 100en
30hazijnineenverschillendesamenwerking tussenlandschapsarchitectenenlandschapsecologenontstaan.V/oorhetbosvan100hakozenlandschapsarchitectenvoor
eenzodanigspanningsveld tussendriestedenensnelwegen,datdelandschapsecologennauwelijksaanknopingspuntenvooreeninbrengzagen.Voorhetbosvan30ha,
waarvooreengradiëntrijkeplaatsinhetlandelijkgebiedhetmeestkansrijkleek,
leverdenlandschapsecologeneeneersteontwerp,datdoor landschapsarchitecten
verderisuitgewerkt.Deproblematiek vandeverschillendebenaderingen issamengevatineenschema (fig.3). Erisaltijdsprakevandeproblematiek vaneen
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Figuur3.Benaderingswijzenvoorlandschapsonderzoek en-ontwerp.

bepaald landschap.Ditlandschap,waarvandeidentiteitwordtbeschouwdalsdatgene,waarinhetwezenlijk teonderscheidenisvananderelandschappen,iste
karakteriserennaartijd,plaatsenkwaliteiten.Onderdehorizontalestippellijn
zijnkennis,waarnemingenfunctie/opgave,alsingangenvoorrespectievelijkde
onderzoeker,deontwerperendeopdrachtgeveraangegeven.Alledriehebbenmettijd,
plaatsenkwaliteitentemaken,maardeaccentenliggenongeveerzoalszeinhet
schematenopzichtevanelkaarzijngetekend.Deaangegevenrelatiessprekenvoor
zichzelf,waarbijdeverticalekolomvanplaats,waarneming,beeldvormingenplanconcepthetmeesteigenisaandelandschapsarchitectuur.
4.Produktiebeperkinqindelandbouwenkansenvoornatuurenlandschap,
hoegaanwijermeeom?
Ikhebgetrachtomeenbeeldteschetsenvandebenaderingenvanuitdelandschapsecologieendelandschapsarchitectuur,zoalsdiebinnenhetveldvandelandschapsbouwzijnteonderkennen.Wezoudenbeidebenaderingenkunnenzienalsdetwee
bettenvandelandschapsbouwenafhankelijkvandeplan-ofonderzoeksopgaveonsin
elkstadiumkunnenafvragenwatnuonsbestebeentjeisomvóórtezetten:een
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ontwerp-vóórzet,eenlandschapsecologischekennis-inbrengnaaraanleidingvaneen
ontwerp-vraaqofalstoetsingvaneenplan-concept,ofeeneindsprintvande
ontwerpers.Bijeendergelijkeaanpakzouhetsamenspeleenheelaardigverloop
kunnenkrijgen.
Waarstaanwenümetdeproblematiek vandeproduktiebeperkinqendezogenaamde
kansenvoornatuurenlandschap?Indecongresfolderstondzofraai"nieuwe kansen
vanuithetperspectiefvandenatuur-enlandschapszorg".Naarmijnbescheiden
meningstaanwijnogmaarhelemaalaanhetbegin.Datwilzeggen,datwij-met
verwijzingnaarhetschemadatikover landschapheblatenzien-metkennis,waarnemingenfunctie/opgave,ophetpuntstaanvanformuleringvandeopgave,waarnemingvanlandschappen,vooraanknopingspuntenvoorplanvormingen inventarisatie
vandebeschikbarekennis.
Vanuitdelandschapsecologiekanmenverderaandegangmetdeverbandentussen
bodem,water,vegetatie,faunaenvormenvanlandgebruik.Uitgaande vanverschillendeontwikkelingenindelandbouw (scenario's)kunnen-metbehulpvanGIS-prugramma's-kansenwordenverkendvoornatuurontwikkeling enlandschapsontwikkeling.
Metdezebenaderingkunnenvoorverschillende landschapstypen indicatiesworden
gegevenvoordewenselijkheidomgrondenuitdecultuurtenemenen/ofhetlandbouwkundiggebruik teextensiveren.Samenmethetinkaartbrengenvanontwikkelingen inanderevormenvanlandgebruik,zoalsopenluchtrecreatie,houtteelten
drinkwaterwinning kunnendevervolgschetsenwandeNotitieRuimtelijkePerspectievenwordengetekend.Menzalzichdaarbijgoedmoetenrealiserenopwelke
schaalenopwelkplan-enbeleidsniveaumenuitsprakenwildoen.Geletopde
ervaringenmetdeplannenuitdezestigerjarenenmetderelatienota,lijkthet
mijverstandigomgetalsmatigeuitsprakenoverhectaresnogenigetijduitte
stelleneneerstaandehandvanscenario'salternatievenoptestellenendóór
terekenen.Vanuitdelandschapsarchitectuur kanopdezeproblematiekwordeningehaaktmetontwerpvoorstellenoplandsdeligenregionalniveau.DelandschapsarchitectengroepvanhetStaatsbosbeheer ishiermeebezig.Landschapsarchitectenvan
DeDorschkamphebbenrecenteenontwerpgeleverdvooreenscenariovandeStichtingNederlandNuAlsOntwerp innoordoostGroningen.Deontwikkelingeninde
landbouwwarendaarbijhetuitgangspunt.Erzalvoordebijdragenvanuitdelandschapsarchitectuurveelmeerinzichtnodigzijnindeprobleemstellingvoorde
landbouwomtoteenduidelijkeplanopgavetekunnenkomen.Watzijnderuimtelijke
enfunctioneleproblemenvandelandbouwzelf?Ishetuitproduktienemenvan
grondenofhet extensiverenvandeproduktieindeverschillende landbouwgebieden
eenechteoplossingvoorproblemenofeensymptoombestrijding diemisschienalleen
maartotnieuweproblemen leidt?Watisdeaardvandekansenvoornatuuren
landschap,uitgaandevandespecifiekemogelijkhedenvandeverschillendelandschapstypen?Watzijndereëelegrondbehoeftenvananderefunctiesenhoezullen
de/einwerkenopdestructuurvandelandbouw?Indehoofdlijnenuitdediscussie
overdeNotitieRuimtelijkePerspectievenvandeRaadvanAdviesvoordeRuimtelijkeordeningstaateeninsprekervermelddieeropwijst,dat"eenoverschotaan
landbouwproduktienietverwardmagwordenmetdevoorraadaanlandbouwgrondals
duurzaamproduktiemiddel".
Dezevragenmakentenminstedriezakenduidelijk:
a)vanuitdefunctionelebenadering vandeproblematiek vandelandbouw,zalernog
veelwerkgestokenmoetenwordenindeprobleemanalyseenhetstellenvande
opgave;
b)deproblematiekvandelandbouwmoetniet losgemaaktwordenvandeproblematiek
inanderefunctiesendesamenleving alsgeheel.Hetmoetgéénzaakblijven
van landbouwennatuurbescherming alleen,zekernietalshetgaatomlandschapsontwikkeling;
c)hetvraagstuk vandekansenvoornatuurenlandschapkannietbevredigendworden
aangepakt,zondernauwkeurig inzicht indemogelijkhedenenbeperkingenvan
runeietegebieden.
Het lijktmijdanooknauwelijksmogelijkominde lieNotaRuimtelijkeOrdening
hiervom eendeliniieveknersuit tezetten.Dezenotazalvooralkunnendienenom
eenb;..->inulIijkeenundei/utkendeaanpakvande/epioblematiekvoortebereiden
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entestimuleren.Hetontwikkelenvaneenopuitvoeringgerichtinstrumentarium
kostveel tijd.ErvaringenmetdeRelatienota,metlandinrichtinqsplannenenbusenrecreatieplannen indeRandstadgroenstructuur latenziendaterlangslijnen
vangeleidelijkheid gedachtengewerktmoetworden.
Eenanderbelangrijkpuntis,daterveelplannenonderwegzijndieals"kansrijk"voornatuur-enlandschapsontwikkelingkunnenwordenbeschouwd.Hetoverzicht
hiervanisnogonvoldoende.Wekunnenmisschienbetersprekenoveraanvullende
kansenófinsommigegebiedenzelfsherkansing. Inelkgevalzijnerkansenvoor
onderzoekendatisvooreenwerkgemeenschapdiezichmetonderzoekbezighoudt
tocheenbestaansvoorwaarde.
PrioriteitzaldaarbijgegevenmoetenwordenaangebiedsstudiesindebelangrijkstelandschapstypenvanNederland:deveenweidegebieden,dezandgebieden,het
rivierengebied,dezeekleigebiedenendestadsrandzones.Hierbijkanwordenaan'
geslotenbijrecenteontwikkelingen inCOAL-projecten(CommissieOnderzoekAangepasteLandbouw)enSWNBL-projecten(StudiecommissieWaterbeheerNatuur, Bos en
Landschap).Welzalleringgetrokkenmoetenwordenuitdeproblemenvaninterinstitutionelesamenwerkingsverbanden.Opgrondvanervaringenbinnenhetlandschapsbouwkundigonderzoekzieikhiereengroteuitdaging liggenvoornauwesamenwerking
tussenlandschapsarchitecten enlandschapsecologen.Maardanwelvanmeetafaan!
Bijhetschetsenvantoekomstbeeldenvoorhet landschapheeftdelandschapsarchitecthetinitiatief,waarbijalsvoorwaardebinnenhetonderzoekgeldt,dat
hijachterafeenmethodischeverantwoordingkangevenvandewegdiehijheeft
bewandeld.Alsvoorwaardegeldtookdatlandschapsecologendezeinbrengaccepteren
endaaropinspelenmethunonderzoeksbenaderingen.Eenopvoorhandverwerpen
vandeontwerpinbrengals"onwetenschappelijk"zalindemeestegevallenblijkente
berustenoponwilofonvermogenvananderedisciplines.Inelkonderzoeksproces
moetenonzekerestappenvooruitwordengezet,diepasachterafgetoetstkunnen
worden.
Totslotwiliknogwijzenophetplanniveaudatnaarverwachtinghetmeest
kansrijk isomkansenvoornatuurenlandschapteconcretiseren.Uitgaandevaneen
trapsgewijsonderscheid inplanniveausvanlandelijk,landsdelig,regionaal(met
streekplannenenlandschapsstructuurplannen)enhetniveauvanlandinrichtingsplannenenlandschapsbeleidsof-beheersplannen,zieikdebestekansenbijde
laagsteniveausliggen.Ophetregionaleniveau ligtdaneenzwaartepuntvoorideevormingenophetinrichtingsniveaueenzwaartepuntvooridee-uitwerkingenrealisering.Vooraldelandinrichtingsplannenbiedendemogelijkheidomplanvormingen
instrumentariumopeenevenwichtigemaniertecombineren.Erkanmetgrondenworden
geschovenendeinrichtingsfactorendieindelandinrichtingwordenbehandeld:
waterbeheersing,ontsluiting,verkavelingenbeplantingkunnenaangepastworden
aandenoodzakelijke functieveranderingen.Deproceduresgevenookgoedemogelijkhedenomdestreekbijhetplanvormingsprocestebetrekken.
Bijdezeplanneniserookeentraditieomoplandschapsniveauomtegaanmet
deeisenvanbedrijfsontwikkelingen. Indieneropgroteschaalaanpassingenzullen
komenvanteeltenenteeltwijzeninderichtingvanintensiveringofexensivering
ofwijzigingennaaropenluchtrecreatieofhoutteelt,zullennieuweinrichtingseisenwordengesteld.Hetniveauvaninrichtingsplannen isdanookhetgoede
niveauomdevraagtebeantwoordenofdelandschapsontwikkelingbegeleidofbijgestuurdmoetworden.Inhetverschiltussenbegeleidenenbijsturenzithetverschil
tussenlandschapsverzorgingenlandschapsbouw.
Ookhetvraagstukvanscheidingenverwervingvanfunctieskanopditniveauin
eenoperationeel kaderwordenaangepakt.Wijmoetendaarbijnietschromenomindien
nodigaangeheelnieuwe landschapsvormen tedenken.Deacceptatiedaarvanzalafhangenvandezorgvuldigheidvandeplanvormingendewijzevanbetrokkenheid
vandebevolking (Coeterier,1983).
Devraagnaardeveranderingsmogelijkhedenvanhet landschapendaarmeenaarde
kansenvoornatuuren landschap,zaldoormensenbeantwoordmoetenworden.Binnen
eenalsherkenbareeenheid teonderscheiden landschapzullenwedaarvoorook
dieper inmoetengaanopdeintrinsiekerelatiestussen landbouwenlandschap.
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DeCOAL-studiesnaarnatuur-enlandschapsbeheerdoor landbouwbedrijven (Vander
Haaretal.,1986)enrecentbegonnensociologischonderzoek (Volker,19B5) geven
daarvooreeneersteaanzet.Deagrariërspeeltnietalleeneenrolbijdenivelleringvanverschillen inhetlandschap,maarookbijhetcreëereneninstandhoudenvanverschillen.Hetrelatienota-instrumentarium kan,indienhetopeenbredere
leestwordtgeschoeidenmeerontwikkelingsgericht wordttoegepast,hierbijvan
grotebetekenisworden.
Mijnverhaalkomtsamengevatneeropkeuzevooreenregionaleengebiedsgerichteaanpak.Voordezeaanpakwilikeenpleidooihoudenvooreensamenspel
tussenlandschapsecologenenlandschapsarchitecten,waarbijdeontwikkelingvaneen
meerlandschapsarchitectonische landschapsecologieeneenmeer landschapsecologische
landschapsarchitectuur dringendnodigis.
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