
De Stichting NHBos – genoemd naar mw. N.H. Bos, medewerker van hoogleraar 
landschapsarchitectuur in Wageningen, J. Bijhouwer - kent eens in de drie jaar 

de Bijhouwerprijs toe aan een Nederlandse landschapsarchitect wegens 
bijzondere verdiensten. De prijs van 2020 is voor Yttje Feddes, oud-

rijksbouwadviseur voor het landschap. Bij de uitreiking – die vanwege corona in 
2021 - nodigde het bestuur mij uit om de bijbehorende Bijhouwer-lezing te 
geven. Waar staat het vak van de landschapsarchitect in dit tijdperk van 

ongekende uitdagingen? 
 

 
 

Het vak van de landschapsarchitect:  
van inkleuren tot aanhelen 
 

Tracy Metz 
 
Dank jullie hartelijk voor de uitnodiging om vandaag hier te reflecteren op jullie 

vak. Het is natuurlijk weel beetje gek, dat ik hier als niet-landschapsarchitect en 
niet-Nederlander sta. Des te groter de eer. 

 
Ook wil ik Yttje feliciteren met deze mooie prijs. Zéér verdiend, als 
landschapsarchitect en als oud-Rijksadviseur voor het Landschap én als vrouw. 

Toen zij in dit vak begon was dat bepaald niet vanzelfsprekend. Daarom ben ik – 
ook als vrouw – blij dat ze voor deze gelegenheid het mooie boek ‘Vakvrouwen: 

in veertig jaar landschapsarchitectuur’ heeft gemaakt voor de uitreiking in 2020. 
Nu alsnog – en het was het wachten waard. 
 

Ik laat een reeks foto’s zien van Siebe Swart. Er is een nieuw boek van hem uit 
met de titel Time and Tide wait for no man, met een tentoonstelling in Panorama 

Mesdag. De foto’s en mijn verhaal gaan beide over het man-made landschap dat 
zo kenmerkend is voor dit stukje delta. 
 

Ik ga eerst wat vertellen over wat mij opgevallen is in de jaren dat ik in 
Nederland woon aan onze omgang met dat landschap en hoe die omgang 

veranderd is. De beleving, de verwachting, de wensen – allemaal veranderd. Het 



vak van landschapsarchitect is ook enorm veranderd – ten goede. Daar wil ik het 
met jullie over hebben.  

 

 
Hoofdstuk 1: Modes in het landschap 
 

Als kind wilde ik marinebioloog worden, of vrachtwagenchauffeur. De geheimen 
van de diepe zee fascineerden mij eindeloos, en nog steeds. Maar de exacte 
wetenschappen liggen mij niet zo, ik ben een echte alpha en ik word ook nog 

snel zeeziek. En ik had toch wel snel door dat de romantiek van het vrachtrijden 
in de great wide open spaces van Amerika niet meer was dat dat – romantiek.  

 
Zoals jullie vast weten ben ik in de journalistiek terechtgekomen. Maar als ik in 
een volgende leven opnieuw kon kiezen, dan denk ik dat ik ook 

landschapsarchitect was geworden. Anders dan alle andere disciplines op het 
gebied van onze ruimtelijke omgeving, denkt de landschapsarchitectuur 

holistisch. Dít is het vakgebied waarin alles samenkomt. Van bodemgesteldheid 
tot economie. Van governance tot cultuur. Van natuur tot technologie. Alles.  
 

Dat vind ik zelf juist zo interessant aan het ruimtelijke domein: alles komt bij 
elkaar om antwoord te geven op de vraag: waarom ziet er hier uit zoals het eruit 

ziet? Het ziet er hier anders uit dan in de VS, onder andere omdat wij accepteren 
dat we belasting moeten betalen. We hebben ook heel andere verwachtingen 

van onze overheid, we vinden het vanzelfsprekend dat de overheid het land 
inricht en droog en dus bewoonbaar houdt. Dat zijn zaken in de Nederlandse 
cultuur die enorm veel invloed hebben op onze gebouwde en natuurlijke 

omgeving. Het landschap is immers een verlengstuk van de mensen die erin 
wonen, het is mede-vormend voor onze identiteit. En andersom projecteren wij 

onze verwachtingen en wensbeelden op onze omgeving – en zetten die naar 
onze hand. 
 



Juist aan de culturele kant zijn er opeenvolgende golven van modes in het 
denken over het landschap. Het landschap is immers een spiegel van onze 

waarden, en die willen nog weleens wisselen.  
Een sterk voorbeeld 

vind ik het denken 
over natuur en de 
‘functie’ ervan. 

In 1990 werd de nota 
‘Nieuwe natuur’ 

aangenomen, die 
budget en mankracht 
vrijmaakte voor echte, 

autonome natuur. 
Soms was dat een 

postzegel tussen 
woonwijk en spoor, of 
een beek die weer aan 

het meanderen werd 
gebracht. Als 

Amerikaanse vond ik dat wel heel grappig, het idee dat als je te weinig natuur 
had, je die gewoon kon ‘maken’. Natuur was voor mij juist datgene wat níet door 

de mens gemaakt was. Daarom schreef ik in 1998 het boek ‘Nieuwe natuur: 
Reportages over veranderend landschap’.  
 

Nog nooit ben ik als journalist en schrijver zo argwanend bekeken als toen. De 
boeren enerzijds, de ecologen anderzijds – beiden wilden weten in wie z’n 

opdracht ik dit deed.  
 
Het debat werd pas vurig toen jaren later de Konikspaarden in de 

Oostvaardersplassen aan hun hongerige lot werd overgelaten, omdat … ja 
waarom eigenlijk, omdat de natuur wreed is en dieren soms sterven. Jullie 

weten vast nog hoe fel het debat oplaaide, met demonstraties en 
doodsbedreigingen. Rot op met je ‘echte’ natuur, je gaat die beesten toch niet 
onder die droom laten lijden?  

 
Die nieuwe natuur is bij uitstek een cultuurdaad. Maar het was de ecologen 

kennelijk niet gelukt om de brede bevolking tot overtuigen van het 
bestaansrecht van een Nederlandse wildernis, met alle nare beelden van dien. 
Nu laait een vergelijkbaar belangenconflict op over de wolf. En de bever! Die is 

nu zo succesvol dat ie wordt afgeschoten, net als de herten in de 
Oostvaardersplassen. 

 



 
 
Hoofdstuk 2: Van inkleuren naar aanhelen 
 

Ons denken over het landschap, ons idee over wat ie moet zijn, wat we ervan 
verwachten, is enorm veranderd. Eeuwenlang stond het landschap de mens ten 

dienste. Om hier droog te kunnen wonen, en om de voedselvoorziening veilig te 
stellen legden we polders aan, eerst kleintjes en daarna gigantische, de 
IJsselmeerpolders. Op het boerenland beheersen we het waterpeil tot op de 

centimeter, we slepen het water in buizen van hot naar her, we bouwden 
ontzagwekkende keringen en sluizen. Het was vanzelfsprekend dat we het 

landschap naar onze hand zetten – zo doen de Nederlanders dat, toch? Het 
landschap was ondergeschikt aan écht belangrijke zaken, zoals de 
voedselproductie. Vandaar ook de IJsselmeerpolders en de ruilverkaveling. Alles 

stond in het teken van de efficiëntie en de productiviteitsverbetering.  
 

Zoals Yttje tegen me zei toen ik haar sprak naar aanleiding van vandaag: ,,Het 
boerenbelang stond voorop. De landschapsarchitecten mochten andermans 
plannen inkleuren.” Oei! En in de steden mochten ze de groenstroken en de 

parkeervakken intekenen. 
En in de woorden van Dirk Sijmons: “Wat wij deden was serving the broccoli 

around the steak.” 
 
Dat nou is enorm veranderd. Het landschap is de broccoli én de steak. Zeker 

sinds de Tweede Wereldoorlog heeft dit vak een andere rol gekregen en heeft 
het gewonnen aan belang, en aanzien, en gezag. We zijn getuige van de coming 

of age van deze discipline. 
 



Van landbouw en voedsel 
naar een bredere agenda 

met natuur, water, klimaat, 
energie. Juist de 

uitdagingen van het klimaat 
– hittestress, waterberging, 
droogte, urban heat islands 

– zullen het vak verdiepen 
en verbreden, volgens de 

laureaat. ,,We moeten zo 
gaan ontwerpen dat de 
lange adem van het 

landschap wordt versterkt”, 
schrijft ze in haar boek. Een 

prachtig en noodzakelijk 
voornemen. 
 

Van inkleuren naar concipiëren. En, heel belangrijk, van ingrijpen naar 
herstellen. Ik hoorde Peter de Ruyter het laatst zeggen op een symposium in het 

Groningse Ezinge. Hij zei: de landschapsarchitectuur is van interruptie en 
interventie gegaan naar het aanhelen van natuurlijke systemen.  

 
Aanhelen, wat een mooi woord, en een mooie gedachte. Overigens vergt herstel 
toch ook vaak interventies. In de Noordwaard was er heel wat gegraaf voor 

nodig om de dijken te verlagen en het fijnmazige krekenstelsel te herstellen 
zodat het hoogwater van de Merwede naar het Hollands Diep kan stromen, 

zonder schade aan te richten. En dat is intussen ook al gebeurd! Ik had het 
graag gezien. 
 



 
 
Hoodfstuk 3: Nieuwe opgaven 

 
Er kom nog veel spannende nieuwe opgaven op ons af. Ik noem er een paar. 

 
- Energietransitie. Nederland bungelt al jaren onderaan de Europese lijstjes 

als het gaat om duurzame energie. Maar het verzet tegen windturbines 

neemt alleen toe. Ze zijn ook heel groot en opvallend, nog meer dan 
hoogspanningsmasten omdat ze bewegen, en ze zijn van een afstand van 

20 to 40 kilometer zichtbaar. Om te voorkomen dat ze lukraak zouden 
worden neergezet, en dus nóg meer verzet oproepen, ontwierp Yttje als 
Rijksadviseur een ‘choreografie voor 1000 molens’. Het idee was ze neer 

te zetten daar waar ze de ontginningsgeschiedenis van Nederland tot 
expressie zouden brengen: de oude en nieuwe kustlijnen, de nieuwe 

landaanwinningen, de havens, de grote verdedigingswerken tegen de zee. 
Dat heeft gelukkig wel geleid tot een beleid om de grootschalige 
windenergie te concentreren. Nu worden er de Regionale Energie 

Strategieën ontwikkeld, we zullen zien wat dat oplevert. 
 



- De zonneweiden vind ik zelf 
een van de meest vreselijke 

ontwikkelingen in het 
landschap nu. Spuuglelijk, 

bovendien wordt daarmee 
landbouwgrond verkwanseld 
die we juist nodig hebben wil 

het met de extensivering van 
de landbouw ooit lukken. 

Laten we eerst alle platte 
daken van Nederland van 
zonnepanelen voorzien! 

 
- Woningbouw. Eén miljoen woningen erbij. Mijn god, waar te beginnen. 

Maar als ik Frits Palmboom mag geloven, is dit net als klimaatverandering 
een blessing in disguise. In het boek Denken +Doen + Laten over 30 jaar 
HNS, zegt hij dat óp de woningbouwopgave – waarvan de urgentie nu 

echt breed wordt gevoeld – andere opgaven kunnen meeliften, zoals de 
waterhuishouding en de energietransitie.  

 
- De landbouw. Het is jammer, op z’n zachtst gezegd, dat veel boeren 

vinden ze dat als ondernemers God op eigen erf zijn. Terwijl de grootste 
inrichtingsprojecten van Nederland gedaan zijn in het boerenbelang. 
Vanuit die visie: waarom zou een boer een ontwerper nodig hebben? Niet 

om een luchtwasser in de schuur te plaatsen, toch? De discussie wordt 
vanuit de landbouw steeds bitterder omdat de boeren zich bedreigd 

weten. Dit voorjaar publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving een 
rapport waarin staat dat de landbouw in 2050 het met 180.000 hectare 
minder zal moeten doen. Dan zal ‘nog maar’ de helft van NL in gebruik 

zijn voor landbouw. Conclusie van de PBL: ,,Miljarden uittrekken om 
natuur te hertellen is dweilen met de kraan open zolang de milieudruk niet 

wordt verlaagd. 
 

- En natuurlijk het 

klimaat, dat heel 
bedreigend is maar 

voor het vakgebied 
toch ook een geschenk 
uit de hemel. Het biedt 

jullie in ieder geval de 
kans – nee, de 

noodzaak - om weer 
groot te denken, om te 
tekenen aan de 

toekomst.  
-  

- Ons eigen Michaël van 
Buuren is een van de bedenkers van het plan van de WUR, Nederland in 
2120. Er wordt dan water geparkeerd in het IJsselmeer (waardoor de 

IJssel 2x zo breed moet worden – zullen ze in Kampen leuk vinden!), 
voedsel wordt op zee geteeld, met zeewierteelt en scherpdieren in de 

Noordzee. En LOLA heeft de kippen aan het fladderen gekregen met Plan 



B, een ontwerp voor het ondenkbare, nl managed retreat. In 2200 zijn 
Amsterdam en Rotterdam eilanden, Gouda ligt aan een lagune achter de 

nieuwe keten van eilanden langs de kust, steden op terpen, dorpen op 
stelten. Je wilt er niet aan denken maar prikkelend is het wel. 

 

 
 
Hoofdstuk 4: Comeback van het landschap 
 

Nog los van al deze nieuwe opgaven gaat er ongelofelijk veel werk zitten juist in 
het ongedaan maken van de fouten uit het verleden, van de rampzalige 

gevolgen van de ingenieurstraditie. Een van de vrouwen die Yttje voor haar boek 
sprak, was met de jonge vakgenote Hanna Prinsen.  
 

Zij vat dit alles heel mooi samen: ,,We moeten het landschap dat 50 jaar 
geleden of langer is ontworpen, gaan herzien. Mijn generatie is daar al mee 

bezig. Lange tijd werden veel landinrichtingsprojecten gedreven door de 
economische motor. Ik zie nu dat veel projecten worden teruggebracht naar 
oude natuurlijke landschappelijke verhoudingen. Daar moeten energie, 

landbouw, natuur en recreatie aan worden gekoppeld. Dat zijn de opgaven die 
voor ons liggen.” 

 
Maar laten wij al landschapsarchitecten ook eerlijk met elkaar zijn, zei Dirk 
tegen me: wij zijn nog steeds onderdeel van het probleem. Wij zijn medeplichtig 

aan de modernistische koers die Nederland nog steeds volgt. Het idee dat je 
economische groei kunt combineren met het verkleinen van onze ecologische 

footprint, is ook in ons vak een basisprincipe – terwijl die kruik echt allang 
gebarsten is. “Wij zijn niet automatische de good guys omdat wij met groen en 
blauw werken. Dat gesprek wordt nu niet gevoerd”, zegt hij. 

 



Misschien de grootste zorg zijn de opdrachtgevers. Net als de architectuur is dit 
een dienend vak waar veel geld en tijd mee heen gaat. Er zijn ook bestuurders 

nodig - niks nieuws, maar toch –die verder kijken dan hun neus lang is.  
 

Zijn die er nog? 
 
De neoliberale maatschappij heeft 

ons opgezadeld met een erfenis van 
techneuten, regelneukers en 

cententellers in plaats van een 
overheid met visie en ambitie.  
 

Overal in het land heerst 
teleurstelling over de overheid – als 

opdrachtgever, als hoeder van de 
samenleving (Toeslagenaffaire, de 
schade in Groningen) en als 

bewaker van de ruimtelijke 
ordening. In een interview in de 

Volkskrant zei de vorige 
Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman het treffend. Ik citeer: “Je 

zou denken dat we een regering hebben die zich bekommert zich om de vraag 
hoe we Nederland niet alleen duurzaam maken, maar ook mooi en leefbaar 
houden. Maar daar is niemand verantwoordelijk voor.” 

 
In het boek over 30 jaar HNS vraagt Maarten Hajer zich af: wat beklijft 

uiteindelijk van alle mooie ontwerpen en alle gloedvolle visies? 
 
En in een opiniestuk voor NRC uitten Adriaan Geuze, Cees Verman 

wateronderzoeker Christine Sijbesma een soortgelijke bezorgdheid. Ook zij zien 
versnippering van het landschap door lukraak plannen van windturbines, 

woningen, bomen en ‘natuurrestanten. Aan de Omgevingswet heb je niks, 
zeggen zij, als het gaat om een samenhangend ruimtelijk rijksbeleid – terwijl dat 
nou net de bedoeling was. Dacht ik. 

 
Eén voorbeeld maar, waar ik zelf bij betrokken was. 

 
De Tweede Kamer vloot Deltacommissaris Wim Kuijken terug als het ging over 
het combineren van functies in het Deltaprogramma - meer natuur, meer 

dynamiek, dijken met woningen erop bijvoorbeeld. Nee het moest ‘sober en 
doelmatig’ zijn en alleen over waterveiligheid gaan. In het neoliberale denken 

hoeven ontwerpers er niet aan te pas te komen, ze bedenken toch vooral dure 
overbodige dingen – ‘we kunnen het met technologie en normen en 
aanbestedingsregels wel af’, is het idee.  

 
NOT. Dat ging mij als lid van die Deltacommissie aan het hart, want het móest 

juist over veel meer gaan dan alleen veiligheid. Natuurlijk is veiligheid 
superbelangrijk, maar wat zou het toch stom zijn om die niet aan te grijpen als 
een kans om allerlei andere verbeteringen te realiseren. In dit mooie boekje uit 

2010 ‘De kracht van het ontwerp in de Deltaprogramma’ schrijft Yttje: ,,Het 
klimaatbestendig maken van ons land zal een transformatie op de schaal van 



heel Nederland met zich meebrengen.” Zo is het! Die transformatie moeten we 
niet lijdzaam ondergaan, maar met beide handen aangrijpen. 

 
 

Dat hebben ze bijvoorbeeld in 
Nijmegen gedaan. Een mooi 
voorbeeld van hoe een stad 

‘Ruimte voor de Rivier’ heeft 
aangegrepen om de oevers 

aantrekkelijk te maken, een 
nieuwe wijk aan te leggen en 
liefst vijf nieuwe bruggen te 

bouwen. Scheveningen heeft 
de kans aangegrepen om de 

hele boulevard flink te 
upgraden als antwoord – deel 
van het antwoord – op 

zeespiegelrijzing.  
 

Die hebben begrepen dat ‘sober en doelmatig’ nog maar het begin is. In de 
architectuur is de Erasmusbrug een beroemd voorbeeld: 30 miljoen duurder, 

maar Riek Bakker ging ervóór liggen en het werd een ‘icoon’. In haar boek haalt 
Yttje haalt de Oosterscheldekering aan, die Nederland als innovatief 
waterbouwland internationaal op de kaart heeft gezet. Ze vraagt zich af: ,,Zal 

het motto ‘sober en doelmatig’ van het huidige 
Hoogwaterbeschermingsprogramma ooit nog zulke toonaangevende projecten 

gaan opleveren?” Ik vermoed wat haar antwoord zou zijn. Kortom: met het vak 
van de landschapsarchitectuur gaat het goed, met de context waarin, niet zo. 

 

Tot slot. 
 

Ik heb voor deze gelegenheid 
Bijhouwers boek ‘Het Nederlandse 
landschap’ weer eens uit de kast 

gehaald, de editie met de prachtige 
foto’s in zwart-wit van Willem 

Diepraam. Hij maakte weer eens 
duidelijk dat de 
landschapsarchitectuur een vak is, 

met allemaal voor de buitenwereld 
geheimzinnige begrippen: 

 
- een kooirechter,  
- een verveningsconcessie,  

- erfgooiers,  
- de opduikingen en aandijkingen,  

- de kwelders en de terpen en de Halligen… 
- en de mooiste van allemaal, ‘het onland’. 

 

Het boek sluit af met ‘Een blik op de toekomst’. “De techniek staat voor niets,” 
schrijft Bijhouwer, ,,alles is mogelijk, terwijl de grond steeds schaarser wordt en 

dus duur. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat het specifieke van de plek, de 



identiteit van het landschap, verloren gaat.” Een vooruitziende blik. De strijd 
leveren wij – jullie – nog steeds. Zet ‘m op, er is een hoop te doen! 

 
Tracy Metz 

 
Amsterdam, 
24 sept 2021 


