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De sensuele ervaringen en poëzie van het landschap omgebracht door 
sluipmoordenaar  
 
Laat ik meteen verklappen wie de sluipmoordenaar is, hij heet buitenruimte. Buitenruimte heeft 
het slachtoffer landschap in koele woede omgebracht op klaarlichte dag midden in de stad. 
 
Volgens mijn visitekaart ben ik een ontwerper buitenruimte, terwijl ik toch echt als aankomend 
landschapsarchitect werk aan het landschap van Rotterdam. Ook al bevindt dat landschap zich 
diep in het centrum waar geen koeien of grutto’s zijn, daar waar we het onkruid tussen de tegels 
weghalen. Toch maakt dit onderdeel uit van het landschap Nederland. Een ander voorbeeld van 
gebruik van de term buitenruimte, daar waar het gaat over landschap komt uit het landelijke 
dagblad van de NVTL (Nederlandse Verenging van Tuin- en Landschapsarchicten). Het huidige 
nummer gaat over het metropolitane park. Mijn oog viel niet op het thema maar op de subtitel; 
'vormgeven aan de buitenruimte tussen steden'. Het woord buitenruimte wordt nu gebruikt op een 
schaal die de buitenruimte in de stad doet verbleken. Het groene hart als buitenruimte! Waar het 
woord buitenruimte al sinds de jaren 70 de stad is binnengeslopen, verlaat het dus nu de stad om 
het landschap tussen de steden te veroveren. Nergens wordt in de krant de nuance of de 
discussie gevoerd over buitenruimte of landschap. Nog even en het woord landschap verdwijnt 
uit Nederland en mogelijk Europa. Mijn ergernis over deze verdwijning is naar mijn mening het 
gevolg van de veranderde benadering van het landschap. Zoals beschreven in een tekst van Karl 
Benediktsson uit 2007, “Scenophobia”, Geography and the aesthetic politics of landscape, wordt 
het landschap steeds meer geregisseerd en overgenomen door commerciële bedrijven vanuit 
een ander oogpunt dan de kwaliteit of de instandhouding van het landschap. Het kapitaal en de 
overheid hebben in Karahnjukar te IJsland, het onbewoonde noordoostelijke centrale hoogland 
veranderd in een werklandschap waar bulldozers bergen verplaatsen, glaciale rivieren worden 
afgedamd, waar ondergronds een elektracentrale onder constructie is en hoogspanningsmasten 
de horizon overstemmen. Hier worden de hulpbronnen gewonnen voor de energie-industrie die 
een zeer belangrijke bijdrage levert aan de IJslandse economie en een overvloed aan banen 
oplevert.  
Het huidige landschap wordt in versneld tempo veranderd naar een energielandschap. Hier is 
niets mis mee, een groot deel van Nederland is ook door de loop van de jaren veranderd zoals bij 
de landaanwinning van polders of het windmolenpark op zee. Het probleem zit hem eerder in de 
benadering ervan. Zonder enige esthetische waarde en sensuele ervaringen; visueel, auditieve, 
olfactorische en somatische. Zakelijk en zonder emotie. In Nederland zijn deze nieuwe 
landschappen ingepast, opgenomen of reageert het op het oorspronkelijke landschap. In IJsland 
wordt het omliggende en oorspronkelijke landschap genegeerd. Een artificieel landschap waar 
geld de boventoon voert zonder de emotie van het oorspronkelijke landschap te gebruiken. Zo 
verdwijnt in een snel tempo onze binding met landschap en daarmee ook het woord landschap. 
 
 
Mijn punt van het verdwijnen van het woord landschap uit de stad heeft te maken met deze 
waarde en ervaringen. Niet op het zichtbare maar eerder in de proceskant van de behandeling 
van het stadslandschap. De poëzie, idylle en sensuele ervaringen zijn door processtappen, 
politieke bemoeienis en de participatie waarin de landschapsarchitect verworden is tot 
ondersteuner van het proces in plaats van kunstenaar en schepper van visie en schoonheid. 
Deze benadering komt tot uiting in de geslachts- en gevoelloze term buitenruimte. De vraag is 
hoe het de poëzie, idylle en de sensuele ervaringen weer zichtbaar kunnen worden in onze 
verbeelding van de ontwerpen. 
 



Frits Palmboom geeft in zijn essay “getekend grondvlak, gelaagde tijd”, geschreven naar 
aanleiding van de monografie over hun stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes 
een antwoord op de vraag die boven dit paper zweeft; Is de stad ook landschap? Palmboom 
spreekt in zijn essay over ‘Zelfs het Nederlandse landschap, dat te boek staat als bij uitstek 
ontwerpgestuurd. Staat van het begin af aan in de schaduw van de oerkrachten van de zee en de 
delta.Wij mensen zijn niet de bron in het ontwerpproces maar participant in het proces van 
ontstaan en ontwikkelling’. Hij benoemt vijf kenmerken die relevant zijn bij het ontwerpen aan de 
stad. Als eerste uitgestrektheid, de lijst van het schilderij is niet het einde, het landschap loopt 
verder dan jouw blikveld en is niet in één blik is te vangen. Je moet wandelen of zelfs vliegen om 
een totaalbeeld te krijgen. Kenmerk meerduidigheid staat voor de natuurlijke en cultuurlijke 
krachten; De Waddenzee om de hoek of het oerwoud in Suriname als natuur iets verder weg, 
maar dus ook de menselijke cultuur van Manhattan als een gebergte van torens of de 
raffinaderijen in Karahnjukar van Karl Benediktsson. Als derde kenmerk is landschap dynamisch 
en getekend door de tijd. Het landschap is narratief, vertelt iets over de geschiedenis en de 
ontwikkeling. Een ander kenmerkvan landschap is dat het tastbaar is en uit materiaal bestaat.De 
landschappelijke structuur is ontstaan door hoe wind, water, land et cetera op elkaar reageren. 
Als laatste kenmerk volgens Palmboom zijn landschappen specifiek en plaatsgebonden. ‘Elk 
landschapstype is per definitie op specifieke wijze vervoegd naar lokale condities’. Deze 
kenmerken zijn bij uitstek van toepassing op de hedendaagse condities van de stad. De stad is 
ook een landschappelijk fenomeen “Het verstedelijk landschap”. Gelaagd door de tijd, ontstaan 
door natuurlijke en cultuurrijke krachten die gedreven zijn door het overleven met esthetisch 
streven. ‘Landschap is niet meer het onschuldige en idyllische tegenbeeld van de stad’ Maar stad 
en landschap is één, waarin de natuurlijke en cultuurrijke krachten confrontaties en belevingen 
met elkaar aangaan. 
 
De snelle verstedelijking wereldwijd maakt de vraag of stad landschap of buitenruimte is actueel 
en urgent. In 1950 woonde wereldwijd een op tien mensen in de stad. In 2007 woonde al meer 
dan de helft van de mensen in de stad. In 2030 zal dat twee op de drie zijn. Waar er in 1950 86 
miljoenensteden waren, zullen dat er in 2015 550 zijn waarvan 36 megapolen met meer dan 10 
miljoen inwoners1. In de documenten die ik als aankomend landschapsarchitect lees over de 
stad Rotterdam is het woord landschap wanneer gebruikt in stedelijke context al vervangen door 
buitenruimte of openbare ruimte. Zoals in de ‘stadsvisie Rotterdam: ruimtelijke 
ontwikkelingsstrategie 2030’  komt het woord landschap maar dertien keer voor. In de visie wordt 
dan steeds het recreatieve landschap (het ommeland) rondom de stad bedoeld. Terwijl bij 
buitenruimte wat zesentwintig keer wordt gebruikt, tuin/balkon of straat/plein wordt bedoeld. De 
ruimte buiten de stad, dat groen, open en natuurlijk is, is, zo maak ik hieruit op dus landschap. De 
ruimte binnen de stad, dat stenig en omsloten is, kan vervolgens geduid worden als openbare 
ruimte volgens de stadsvisie. Dit terwijl bijvoorbeeld in ‘Amsterdam groene wereldstad’ het 
document ten behoeve van de structuurvisie 2010-2030 gerept wordt over een nieuwe stedeling 
en het gebruik van de parken in en rondom de stad. ‘De nieuwe stedeling wil de stad niet meer 
ontvluchten, hij wil zich er juist aan overleveren. Hij is stedeling in hart en nieren.’ Groen is een 
vestigingsfactor geworden in de steden.De scheiding tussen landschap en buitenruimte is hard 
volgens de documenten en zal alleen maar in de loop van de tijd groter worden naar mate de 
verstedelijking zich doorzet. De scheiding afgezet tegenover de vervlochtenheid van landschap 
en stad van Palmboom en zijn kenmerken die voor beide plekken gelden spreken dit juist tegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijkend naar de definitie van openbare ruimte; een fysieke plaats waar een groot deel van het 
publieke leven zich afspeelt. De overheid houdt zich bezig met het ontwerp, het beheer en het 
gebruik van de openbare ruimte. Een afstandelijke en ambtelijke term waar weinig poëzie en 



verbeelding in zit. De definitie laat zien dat je met deze term, de betekenis en verbeeldingskracht 
ervan niet ervaart en de poëzie en sensuele ervaringen er niet mee terug krijgt. Deze ervaringen 
zaten wel in de schilderijen van de landschapsschilders zoals bijvoorbeeld  het schilderij van Jan 
Gabielsz Sonje uit de 17de eeuw waarin een idyllisch beeld wordt geschept van een drukbevaren 
Rotte door een groen, levendig en open achterland kijkend op Rotterdam met als ijkpunt de 
Laurenskerk. Deze verbeelding spreekt, laat de aanschouwer wegdromen en zich onderdeel 
voelen van de ruimte waar hij naar kijkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Beeld schilderij Jan Gabielsz Sonje 1660-1670] 
 
De schilderijen van de landschapsschilders spreken voor zich en maken woorden overbodig. 
Natuurlijk is het zo dat de technologische vooruitgang zoals de kunsthistoricus Kenneth Clark 
aanhaalt in zijn boek Landscape into Art dat de telescoop en de microscoop onze beeld heeft 
vergroot. Toch geeft de landschapsschilder nog steeds het beste beeld van deze natuurlijke 
scène met of zonder mens erin. Deze expressie van het omzetten van een werkelijk of 
gemanipuleerd tafereel naar een twee dimensionaal vlak is nog steeds de manier hoe wij 
landschapsarchitecten het merendeel van onze ontwerpen presenteren. 
Waar de landschapsschilder die sensuele ervaringen kon verwerken in zijn schilderijen. Lukt het 
met onze huidige beeldtaal in de gemeente Rotterdam niet om deze overtuigings- of beeldkracht 
en poëzie te hebben. Sterker nog, de tekening wordt gebruikt als contractstuk en ieder vorm van 
poëzie en sensuele ervaring ontbeert. Een contractstuk als eindresultaat van een ontwerpproces, 
dat klinkt bijna alsof je te maken heb met een wurgcontract die je ondertekent bij een 
telecommaatschappij, de kleine letters zijn alles bepalend of zoals in het geval van een 
contractstuk het ontwerp en de verdere samenwerking. Palmboom haalt in zijn essay de essentie 
van de tekening naar boven: ‘Een ontwerptekening wordt gemaakt met het doel om te 
beantwoorden aan de wat in de opgave gevraagd wordt. Maar los van deze functie kan ze gezien 
worden als een schilderij en als discussieaanjager’. Het belangrijkste om te onthouden is dat de 
tekening of verbeelding van het ontwerp altijd een manipulatie is en visualiseert wat het ontwerp 
met de sensuele ervaringen en de factor tijd doet. Het is een interpretatie van wat de kunstenaar 
(ontwerper) denkt en jouw wil laten voelen. 
Een weergave van hoe het gaat worden zonder bijvoorbeeld de auditieve, olfactorische of 
somatische ervaringen erin. Een voorbeeld van een beeld dat zo sterkt spreekt zonder dat het de 
werkelijkheid of detail laat zien, maar wel geloofwaardig is omdat het juist speelt met de sensuele 
ervaringen. Is een foto van de maquette en het bijhorende ontwerpvoorstel van de inzending Prix 
de Rome 2010 van Anouk Vogel en John Selbing De kernmerken van Palmboom zijn leesbaar in 
de maquette; de uitgestrektheid of beweging die je erin maakt, het gevoel van ruimte, licht, aarde, 



tijd en de reactie op het grondvlak zitten erin. Los van zijn context kan deze maquette ook gezien 
worden als een kunstwerk.  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[maquette en ontwerp ontwerp Anouk Vogel en John Selbing] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[IP tekening Boulevard Nesselande dS+V Rotterdam] 
 
 
 
Deze twee beelden laten het resultaat zien van een tekening die behandeld wordt als 
contractstuk of die van verleidingsstuk en zelfs als kunstwerk. Het is de benadering die 
zorgt dat je met een tekening of verbeelding aan de vergadertafel met opdrachtgevers of 
buurtbewoners wordt gezien als landschapsarchitect en jouw werk een uiting van kunst 
is. De tekening is het ultieme communicatiemiddel van de architect. Door in de 
verbeelding de sensuele ervaringen in het stedelijke landschap te verwerken, leeft de 
tekening, wordt ze beter begrijpelijk en beleefbaar. Natuurlijk blijft het een 



gemanipuleerd beeld van de werkelijkheid, maar dat is in definitie een ontwerptekening 
of 3D beeld. De beelden die zo angstvallig echt en geloofwaardig eruit zien, doen je 
willen geloven dat wat je ziet er eigenlijk al staat en het resultaat wat je in het beeld ziet 
ook dat straks de sfeer gaat worden. Dit is juist niet de manipulatie die bedoeld wordt. 
Hier is twijfel over of de foto nu echt is of dat de werkelijkheid buiten echt is. Poëzie of 
inbeeldingsvermogen van de kijker wordt niet toegelaten. “Dit is wat u gaat krijgen,” lijkt 
de prent te zeggen tegen de buurtbewoners, en niet anders. De werkelijkheid is altijd 
anders. 
 
Twee voorbeelden van impressies uit Rotterdam laten het verschil zien tussen een beeld 
wat duidelijk roept “dit is wat u gaat krijgen en niets anders” en een beeld wat speelt met 
poëzie en de eigen verbeeldingskracht. Als eerst een gelikt beeld van de Boompjes, het 
beeld is in zijn geheel zo gestyled en gevuld dat het geen ruimte laat aan de kijker. 
Groen gras zelfs onder de bomen, alleen vrolijke mensen die plezier maken, geen 
gevoel van tijd of seizoenen. Het is een statisch beeld. De impressie van de Westerkade 
laat deze ruimte wel over aan de kijker. Hier wordt niet de suggestie gewekt dat je kijkt 
naar een foto. Het is duidelijk dat het een manipulatie is van de toekomstige 
werkelijkheid; De mensen zijn soms vaag, in het beeld zit beweging,  de seizoenen zijn 
voelbaar gemaakt en er wordt gespeeld met diepte en schaal naar gelang van 
belangrijkheid. Bij het beeld van de Boompjes is gekozen om een zo ‘echt’ mogelijk 
beeld neer te zetten wat er moet gaan komen. Waarbij voor de Westerkade juist het 
gevoel wat het ontwerp de bewoner of bezoeker moet geven de boventoon voert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [ Beeldenfabriek Boompjes]    [OKRA Westerkade] 
 
 
 
 
 
Of we met beelden vol poëzie en sensuele ervaring het stadslandschap in de stad doen 
veranderen van buitenruimte terug naar landschap is te betwijfelen. Wat de poëtische 
beelden vol sensuele ervaringen wel in gang zetten is de benadering van het verbeelden 
ervan. En daarmee mogelijk een veranderde houding en benadering van de politiek, 
burgers en architecten ten opzichte van ‘het grondvlak stad’ vol gelaagdheid in historie, 
economie, cultureel, maatschappelijk en fysiek in gang zal zetten. De stad wat 
opgebouwd is vanaf de bodem met alle weers-, financiële en culturele omstandigheden 
die er ten grondslag ligt. Blijft stad heten en heeft als grondvlak het landschap. Als 



daarin sommige plekken buitenruimte genoemd worden mag dat, maar dan wel met de 
sensuele en poëtische ervaring die bij het grondvlak landschap horen! 
 
 
 
 
 
Note: 
 
1 rapport Word urbanization prospects; The 2005 revision economic & social affairs 
united nations 2005 
Frits Palmboom, ‘ getekend grondvlak, gelaagde tijd’ essay monografie palmbout urban 
landscape 2010 
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