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Landschap, ontwerp en verhaal



Het Groene Maatpak

Onderzoek naar de landschapsplannen
bij ruilverkavelingen tussen 1943 en 1975
als laag in biografie van het Nederlandse landschap

dutchlandscapesdesigned.com



1. Het Nederlandse landschap
www.canonvanhetnederlandselandschap.nl

2. Een groen maatpak
www.dutchlandscapesdesigned.com

3. Bouwstenen en principes
pauze met opdracht

4. Toepassing van GIS
Door Lisa Timmerman

5. Zand, rivier, zee
6. Geen verhaal zonder applicatie

Programma





Canon van het Nederlandse landschap

laat grote rijkdom

van ons gevarieerde landschap zien.

spiegel van ons cultureel bewustzijn



Natuur: ons grootste
bouwproject



natuur cultuur

middeleeuwen



natuur cultuur

verlichting



natuur cultuur

romantiek



natuur cultuur



natuur cultuur

landschap
in ontwikkeling en planmatig te beïnvloeden



• Dutch design is wereldberoemd

Daarmee hebben we een unieke traditie



Velen kennen
Cornelis van Eesteren
Gerrit Rietveld
Theo van Doesburg



Bijna niemand kent
Nico de Jonge
Harry de Vroome
Roelof Jan Benthem
Terwijl die Nederlandse
landschap hebben ontworpen





• Brabantse akkers en beemden



Het Groene Maatpak
Onderzoek naar de landschapsplannen
bij ruilverkavelingen tussen 1943 en 1975
als laag in biografie van het Nederlandse landschap

“Wat wij inbrachten is schoonheid…...”
R.J. Benthem



Programma
1. Het Nederlandse landschap
2. Een groen maatpak
3. Bouwstenen en principes

Pauze met opdracht
4. Zand, rivier, zee
5. Het blijft Gissen
6. Geen verhaal zonder applicatie



“Wat wij inbrachten is schoonheid…...”
R.J. Benthem

Film, 12 minuten
zie: www.dutchlandscapesdesigned.com



Programma
1. Het Nederlandse landschap
2. Een groen maatpak
3. Bouwstenen en principes

Pauze met opdracht
4. Het blijft Gissen
5. Zand, rivier, zee
6. Geen verhaal zonder applicatie



Ochten-Dodewaard

Is het er nog?



Of met Streetview.



Conclusies na een jaar
onderzoek

1. Oudjes zijn er nog!

2. Regionale groepering

3. Eén ontwerp-concept

Beleving persoon die door landschap beweegt, 



Ontwikkeling in:

kaarten
legenda
sortiment

en visueel-ruimtelijk concept 
met zonering dijk-uiterwaarden, oeverwal, kom



ontwerpprincipe: buiten - binnen



buiten - binnen



buiten - binnen



Ontwerp-principe:
punten of linten



punten
of linten



15 parkways



• Drentsche esschen

beleving
routes



grote – kleine kamers









• Eilanden exemplarisch?

besloten - weids



besloten - weids







Veenendaal

Geleidelijke overgang
Of contrast?



Één ontwerpconcept

ZAND
ZEE

RIVIER



Zee Woud

Bron

Stroom



1. Het Nederlandse landschap
www.canonvanhetnederlandselandschap.nl

2. Een groen maatpak
www.dutchlandscapesdesigned.com

3. Bouwstenen en principes
pauze met opdracht

4. Toepassing van GIS
Door Lisa Timmerman

5. Zand, rivier, zee
6. Geen verhaal zonder applicatie



Opdracht

Bestudeer op de tafels de landschapsplannen van één van de 
vier volgende Zeeuwse ruilverkavelingen:

A. Schelphoek op Schouwen (1949)
B. Noord Beveland
C. De Poel-Heinkenszand
D. Koewacht

Op de tafel ligt opgave-formulier.

1. Welke relatie ziet u tussen het landschapsplan en de 
bodemkaart?

2. Welke ontwerpprincipes herkent u?
3. Herkent u het plan in het huidige landschap?
4. Hoe zouden we het in deze tijd kunnen gebruiken?


