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Geschiedenis van concept en benadering 

 

1993-1995: Eerste voorbeeldstudies en publicaties: 

landschapsarcheologie (herinterpretatie en hergebruik 

monumenten en monumentale structuren).  
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Geschiedenis van concept en benadering 

 

2000-2005: Verbreding naar landschappen integraal: 

auteurschap, doorwerking (pad-afhankelijkheid), 

ruimtelijke structuren en gelaagdheid 
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Geschiedenis van concept en benadering 

 

2005-2015: NWO Bodemarchief in Behoud en 

Ontwikkeling: Vertaling naar R.O., ruimtelijk beleid, 

inrichting en beheer 
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Geschiedenis van concept en benadering 

 

2015- : Internationalisering van concept en benadering 

(projecten elders in Europa; promotieonderzoeken; 

congressen; publicaties) 
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Uitgangspunten 

 

1.Lange-termijn perspectief (en dus ook interdisciplinair) 

2.Relaties en vaak ingewikkelde interacties (met “feedback 

loops”) tussen mens en natuur, tussen gemeenschappen 

en ecosystemen 

3.Auteurschap van landschappen 

4.Uiteraard de fysieke wordingsgeschiedenis en 

bewonings-/gebruiksgeschiedenis, maar ook de 

ervaringsgeschiedenis van het landschap 

5.Gelaagdheid van landschappen (verschillende 

definities) 

6.Inspiratiebron voor participatie en toekomst 
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Argumenten voor een nieuwe benadering (“onvrede”) 

 

1.Statische landschap typologieën en classificaties 

(esdorpenlandschap etc.) > bruikbaar, maar noodzaak om 

te differentiëren 

2.Tendens om de mens als factor en “auteur” weg te 

denken uit het landschap (natuurontwikkeling) 

3.Bestaande landschapshistorische studies en 

waardenstellingen minder geschikt als inspiratiebron 

4.Veelal “anonieme” verhalen waarmee bewoners, 

gebruikers en bezoekers zich minder sterk verbonden 

voelen 

5.Reeks meer academische overwegingen 
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Huis Loowaard (Loo, Duiven) – Studie Albert Elings  
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Loowaard (Studie van Albert Elings) 

 

•Het belang van persoonlijk en collectief auteurschap 

in vorming, gebruik en verandering van het landschap 

•Belang voor inlevingsvermogen en betrokkenheid 

•Veranderende “landschappelijke waarden” 

(ervaringsgeschiedenis) 

•Belang daarvan voor het voortborduren op het 

landschappelijk verleden (zowel respectvol als 

kritisch) 
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New York: “Landscape by Moses” 

http://www.cepolina.com/vrijefoto/ab/a-Brooklyn.brug2Manhattan-New.York.htm
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Malanggan Grave Sculpture, New Ireland 
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Malanggan Grave Sculpture, New Ireland 
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Malanggan Grave Sculpture, New Ireland 
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Malanggan Grave Sculpture, New Ireland 
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Malanggan Grave Sculpture, New Ireland 
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Malanggan Grave Sculpture, New Ireland 
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Westbroekse Zodden (Noorderpark) 

 

•Het belang van persoonlijk en collectief auteurschap 

in vorming, gebruik en verandering van het landschap 

•Belang voor inlevingsvermogen en betrokkenheid 

•Veranderende “landschappelijke waarden” 

(ervaringsgeschiedenis) 

•Belang daarvan voor het voortborduren op het 

landschappelijk verleden (zowel respectvol als 

kritisch) 
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Westbroekse Zodden (Noorderpark) 

 
 

 



Discover the world at Leiden University 

“Natte vervening” 
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Veenontginningslandschap bij Maartensdijk 

 

 

• Ontginning in opeenvolgende blokken: 1100-1300; 

1300-1400; 1400-1500- 1500-1600 (Holl. Rading) 

• Laagveen en oligotroof hoogveen (kussens) 

• In westelijke deel dikker en van betere kwaliteit voor 

de turfwinning 

• In het oostelijke deel dunner en direct op zand 
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Veenontginningslandschap bij Maartensdijk 

 

 

• In het westelijke deel maaivelddaling en 

veenoxidatie > vernatting > van akkerbouw naar 

veehouderij (weide). Vanaf eind 13de eeuw ook 

(steeds grootschaliger) natte vervening en  

turfwinning. Maaivelddaling zet door > 18de/19de 

eeuw blokken drooggemalen. 

 

• In het oostelijke deel droge vervening en vervolgens 

duurzaam gemengd bedrijf met nadruk op 

akkerbouw 
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“Ervaringsgeschiedenis” 
 

•Landschapsbiografie: landschappen veranderen 

nooit zonder dat er ook iets verandert in de perceptie, 

ervaring en waardering van het landschap: 

“landschapswaarden”) 

•En omgekeerd…. 

 

•Westelijke deel van het Noorderpark: turfwinning en 

natte vervening 

•- Economische reden en noodzaak 

•- Landschap als “commodity”: nieuwe visie op land 

•- Andere sociale dimensie: andere 

bezitsverhoudingen (verspreid vs geconcentreerd) 
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“Ervaringsgeschiedenis” 

 

Reactie op de grootschalige natte vervening  

(o.a. Buitelaar 1996) 

 

-Eerste conflicten eind 14de en 15de eeuw (naar 

turfwinning omzetten in bruikbare landbouwgrond). 

Daarna worden de conflicten talrijker en 

gedetailleerder gedocumenteerd 

-Na 1530: beperking > strak gereglementeerde en 

beheerste exploitatie 

-Er onstaat een vroeg vorm van 

“duurzaamheidsdenken” 

 

 



Discover the world at Leiden University 
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“Ervaringsgeschiedenis” 

 

Aan het begin van de 21ste eeuw vindt herwaardering 

plaats: 

- Petgaten en plassen zijn nodig voor herstel van 

natuurwaarden (voedselarme milieus; biodiversiteit 

- Waterlichamen hebben een functie t.b.v. 

Waterberging  

- De historische gedaante en vegetatiesuccessie 

wordt hersteld en in stand gehouden middels een 

dynamische en intensieve vorm van beheer 

 

- Verschuiving (omkering) van landschapswaarden 

 



Discover the world at Leiden University 

Malanggan Grave Sculpture, New Ireland 
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Left: fragment of the original plan for the Lankheet. Right: the restoration plan by landscape 

architect  Berno Strootman. 

Naar meer verantwoorde veranderstrategieën 
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dscape architect  Berno Strootman. 

Inspiratiebron voor participatie en toekomst 
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Coclusie 

Landschapsbiografie 

 

 

 

1. Minder statische benadering van het landschap 

2. Mens weer terug als factor, maar ook als (herkenbare) 

auteur  

3. Geschikter (door verhalende karakter) als 

inspiratiebron voor participatie en ruimtelijke inrichting 
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Conclusie 

Landschapsbiografie 
 

1.Lange-termijn perspectief (en dus ook interdisciplinair) 

2.Relaties en vaak ingewikkelde interacties (met “feedback 

loops”) tussen mens en natuur, tussen gemeenschappen 

en ecosystemen 

3.Auteurschap van landschappen 

4.Uiteraard de fysieke wordingsgeschiedenis en 

bewonings-/gebruiksgeschiedenis, maar ook de 

ervaringsgeschiedenis van het landschap 

5.Gelaagdheid van landschappen (verschillende 

definities) 

6.Inspiratiebron voor participatie en toekomst 


