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De opleiding tot landschapsontwerper aan Van Hall Larenstein is gebaat bij 
een hechte relatie met het werkveld. Daarin vinden grote veranderingen plaats. 
Landschapsarchitecten steken veel tijd in het verwerven van opdrachten, 
terwijl communicatie en ondernemerschap steeds belangrijker worden. 
Traditionele opdrachtgevers verdwijnen van het toneel: overheden hebben te 
maken met bezuinigingen, projectontwikkelaars maken een pas op de plaats. 
Tegen deze achtergrond moet de waarde van het landschapsarchitectonisch 
ontwerp steeds weer bewezen worden – is het luxe of noodzaak?
Niet voor niets is het debat over de veranderende rol van de landschaps
architect in volle gang. De noodzaak van ontwerpen verkent creatieve en 
innovatieve manieren van werken en nieuwe vaardigheden. Het boek gunt een 
blik achter de schermen bij zestien bureaus, en in essays wordt besproken 
welke bijdragen het ontwerponderwijs en onderzoek kunnen leveren. 
In al die verhalen komt één aspect steeds boven drijven: het ontwerp is nog 
altijd de kern van het vak.



De noodzaak om groene en 
leefbare steden te maken, die ook 
nog eens verbonden zijn met de 
karakteristieken van een plek, 
vraagt van de landschapsarchitect 
dat die optreedt als een ‘regisseur 
van de leegte’



Nieuwe communicatiemiddelen en digitale technieken verruimen het werkveld van de 
landschapsarchitectuur. Vooral de toename van internationale contacten via internet 
en sociale media verbreedt het vakdebat en zorgt voor een andere dynamiek in plannen 
en planprocessen. Europese ontwerpopvattingen en nationale ontwerpculturen worden 
massaal gedeeld. Deze ontwikkeling heeft verschillende kanten. De hoeveelheid 
informatie die op korte termijn over opgaven en plekken beschikbaar is, zorgt dat de 
wereldse blik op lokale zaken steeds breder wordt. Ga maar na: kennisoverdracht 
vindt sneller plaats, en over grotere afstanden. Het werktempo wordt opgevoerd door 
kennisuitwisseling via skype en e-mail. Een gevaar is dat dit alles leidt tot footloose 
ontwerpen – een beeld of idee uit een andere cultuur wordt het icoon voor een lokale 
ontwerpoplossing. 
Kansen zijn er ook: een vernieuwing van het vak door een internationaal kennisnetwerk 
op het gebied van landschapsarchitectuur. Die vernieuwing is al zichtbaar in de wijze 
hoe ontwerpen en plannen gepresenteerd worden. Het blauwdrukplan heeft niet alleen 
plaats moeten maken vanwege de behoefte aan flexibele strategieën, onder invloed van 
de digitale media heeft de gedegen plankaart met toelichting haar positie verloren. Het is 
merkbaar in internationale ontwerpcompetities: ingewikkelde planstrategieën om groene 
en leefbare steden te maken – die ruimte bieden aan verscheidene vormen van gebruik 
– worden teruggebracht tot enkele verleidelijke beelden, beelden die in veel gevallen 
functioneren als logo’s en moeten worden opgevat als pogingen tot onvervalste branding. 
In steeds meer planprocessen bepaalt niet de tweedimensionale  blauwdruktekening, 
maar de driedimensionale sfeerimpressie het verhaal dat gelanceerd wordt.
De noodzaak om groene en leefbare steden te maken, die ook nog eens verbonden zijn 
met de karakteristieken van een plek, vraagt van de landschapsarchitect dat die optreedt 
als een ‘regisseur van de leegte’. In die rol transformeert hij de ruimte tot een levendige 
stad. 

Het is aan de landschapsarchitect om te zorgen dat die verleidelijke beelden geen 
afbreuk doen aan de achterliggende ontwerpstrategieën. Goede plannen hebben 
een helikopterview en laten zien hoe het ontwerp bijdraagt aan maatschappelijke 
veranderingen. In twee Europese projecten – in Londen en Basel – brengt OKRA deze 
filosofie in de praktijk.
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Een ontwikkelingsstrategie voor Croydon
Integrale langetermijnstrategieën zijn nodig voor complexe transformatieopgaven. In 
Zuid-Londen moet het 350 duizend inwoners tellende Croydon uitgroeien tot een zoge-
noemde Third City, naast Westminster en de City. De snelweg Wellesley Road die Croydon 
in tweeën deelt moet daarvoor de komende jaren worden omgevormd tot een goed over-
steekbare groene as. 
OKRA won de speciaal uitgeschreven internationale ontwerpwedstrijd. In het winnende 
voorstel krijgt het openbaar vervoer prioriteit en wordt de ruimte voor autoverkeer inge-
perkt ten faveure van voetgangers en fietsers. De omliggende ‘stedelijke kamers’ worden 
‘geactiveerd’ met nieuwe functies in de lege bebouwingsplinten en door de aanleg van 
groene semiopenbare ruimtes in de bouwblokken. Volgens de jury van de prijsvraag was 
het plan van OKRA een katalysator om Wellesley Road te veranderen in een aantrekkelijke 
stadsruimte, die nieuw gebruik entameert en oost-westverbindingen door het centrum 
van Croydon mogelijk maakt. Het internationale perspectief in het ontwerpteam was 
gekoppeld aan lokale kennis op het gebied van regelgeving, verkeer, techniek en bewo-
nersparticipatie. In het voorstel pleitte OKRA ervoor om direct aan de slag te gaan – zodat 
voorgestelde maatregelen direct zichtbaar zijn en de bevolking betrokken raakt. 

 1  Het plan voor Wellesley Road is de groene 
ruggengraat voor Croydon met een district 
heating system en regenwateropvang in 
bassins en goten. 

DE NOODZAAK VAN ONTWERPEN 156



 2  De transformatie van de ruimte in drie uitwerkingen van het 
winnende voorstel.  
Een nieuwe balans tussen de verkeersstromen door de 
aanleg van een openbaarvervoercorridor, brede trottoirs en 
oversteekplaatsen op maaiveldniveau (a). Gebieden langs 
Wellesley Road worden omgevormd tot ‘stadskamers’ (b). 
Aan de zuidkant komt een groene verbinding tussen College 
Green en Queen’s Park (c).

2a

2b 2c
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3a 3b

3c 3d 3e

 3  Het plan voorziet in oost-westelijke richting 
in oversteekplaatsen op maaiveldniveau 
(a), in de situering van parkeergarages bij 
de toegangen tot Wellesley Road en het 
openbaarvervoernetwerk (b), in (semi-)
openbare en private groene ruimtes (c), 
in een sequentie van sferen (d) en in een 
programmering van de openbare ruimte (e).
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Na het winnen van de ontwerpwedstrijd ging veel energie zitten in het doorvertalen van 
het prijsvraagplan naar een ruimtelijke strategie die aansloot bij het beleid van de stad. 
Het eerste document, met de naam Update Vision, was niet zozeer een uitwerking van de 
oorspronkelijke visie, maar vooral een vertaling naar een ‘werkprogramma voor uitvoe-
ring’, gebaseerd op ruimtetypologieën en zogenoemde components – onderdelen die op 
zichzelf gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast begon een lang en moeizaam proces van 
vergunningverlening om de verkeerssituatie daadwerkelijk te veranderen. 
In de poging om de ambities voor Wellesley Road uit het prijsvraagvoorstel op tafel te 
houden, hadden schema’s en het driedimensionale beeld een belangrijke rol. De beelden 
uit de prijsvraaginzending vormden de logo’s van het verhaal: de strategie om direct te 
beginnen was verbeeld met een evenement, de belangrijkste ambitie met het beeld van de 
groene stadsas.
De voorgestelde interventies zijn zichtbaar gemaakt als urban acupuncture, een sche-
mareeks toonde de mogelijke ontwikkeling van groene publieke ruimtes in de buurten 
langs de weg – door publiek-private samenwerking en de inzet van de lokale gemeen-
schap. Deze beelden waren niet fotorealistisch, ook al waren ze op de betreffende locaties 
‘gemonteerd’. Ze toonden de bedoeling van het project: het maken van een levendige en 
groene stad, door het in gebruik nemen van de plinten en de openbare ruimte, door het 
zorgen voor een nieuw evenwicht tussen langzaam en gemotoriseerd verkeer. 

 4  De prijsvraaginzending laat de scenografie 
van de ruimte zien. De stadssnelweg die 
het hart van Croydon in tweeën snijdt wordt 
omgevormd tot een groene ader.  Publieke 
kwaliteiten kunnen op privé-terrein worden 
gerealiseerd, zoals daktuinen. De groene 
middenstrip op Wellesley Road maakt 
recreatief gebruik mogelijk, zoals joggen en 
fietsen. 

4
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 5  De openbare ruimte zal worden gebruikt 
voor vele activiteiten. 

 6  Schakeling van groene ruimtes langs Wel-
lesley Road die zo een groene as vormt. 

 7  Het netwerk van openbare ruimten heeft 
het patroon van de Schotse ruit, van lengte- 
en dwarsverbindingen.

5

6 7
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Ondanks de economische crisis, die kort na de start van het project begon, is het voor alle 
partijen nog steeds glashelder dat Wellesley Road een groene stadsas moet worden. De 
betekenis van het bijbehorende beeld is wel veranderd: de stadsas is niet langer het na te 
streven beeld, maar een metafoor voor verandering. Ten behoeve van de realiteitswaarde 
van uit te voeren projecten zijn nieuwe beelden gemaakt. Die moeten fotorealistisch zijn, 
zonder de magie en het idealisme van de oorspronkelijke beelden te verliezen. 
De meerjarige strategie voor Croydon moet stapsgewijs leiden tot een wezenlijk andere 
openbare ruimte. Tijdens de ontwerpcompetitie kreeg het plan het motto Chrysalis, de 
geboorte van een vlinder. Door de economische veranderingen blijkt de geboorte een 
moeizame bevalling. De beoogde kwaliteit is overeind gebleven, maar de tijdshorizon 
verschoven. Dit leidde tot verschuivingen op de politieke agenda, het verdwijnen van oude 
budgetten, maar ook het verschijnen van nieuwe financieringsmogelijkheden. Door de 
snelle communicatie via skype en e-mail en door een frequente aanwezigheid ter plaatse, 
blijkt het, ondanks deze veranderingen en onzekerheden, mogelijk om de goede ideeën 
uit het begin vast te houden. Essentieel is de samenwerking met lokale bureaus, met de 
ingenieur die het plan vertaalt naar lokale wet- en regelgeving. 
Dit volhouden heeft geleid tot de eerste stap. Het project Connect2 is een fietsroute haaks 
op Wellesley Road. De details zijn ontworpen, en proefvakken aangelegd om het ambitie-
niveau van het hoofdproject in het veld te testen.  

 8  In de fase na de competitie worden foto-
realistische beelden gemaakt, zoals voor de 
oversteekplaats bij Lansdowne Road.
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Openbare ruimte in Basel 
Het Gestaltungskonzept Innenstadt Basel bevat kaders voor de ontwikkeling van de open-
bare ruimte in de komende decennia, en zet in op een groene en levendige landschaps-
stad. Het plangebied betreft een groot deel van het stadscentrum, tussen de treinstations 
Basel SBB en Badischer Bahnhof aan de andere kant van de Rijn. 
OKRA nam deel aan de door de stad uitgeschreven ontwerpcompetitie en had een dui-
delijk uitgangspunt: de omvang van de opgave vroeg niet om concrete plannen, maar om 
strategische keuzes. Dit had impact op de methodiek tijdens en na de competitie. De 
nadruk lag op het ‘regisseren’ van de openbare ruimte, op het ontwikkelen van strategieën 
voor de transformatie van de stedelijke ruimte op de lange termijn. Daarbij: er mochten 
geen collages worden ingezonden. Daarmee nam de opdrachtgever radicaal afstand van 
de verleiding door het wervende beeld. Niet de plaatjes, maar het concept moest centraal 
staan.
Uit tien inzendingen werd het plan van OKRA, met de titel Rediscover Basel, als winnaar 
gekozen – met name vanwege het strategische gehalte en het aantrekkelijke langeter-
mijnperspectief: het ontwikkelen van de openbare ruimte door de ‘articulatie’ van de be-
staande stad en de aanpak van een veranderende mobiliteit, om zo een levendige stad te 
maken. Na de competitie is deze strategie in samenwerking met de plannenmakers van de 
stad Basel uitgewerkt tot een ingrijpend transformatieplan. Op basis van dit plan moeten 
concrete projecten benoemd en uitgevoerd worden.

9
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 9  De opbouw van Basel. De ‘groene ring’ (donkergroen) met 
verbindingen naar de parken buiten het centrum, en de 
binnenring (grijs) in de oude stad aan de Rijn. Aan de andere 
kant van de rivier de concentrische ringen van Kleinbasel, 
verbonden door een netwerk van publieke ruimtes aan de 
Stads-Y (geel).

 10  De principes ‘gearticuleerde stad’ en flux and relax in drie-
dimensionale schema’s.

10
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 11  Stadsvallei, visie en beeld.
 12  Internationaal Basel, visie en beeld.

11

12
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Net als in Londen was een jaar nodig om deze vertaalslag te maken. Het was de kunst om zoveel 
mogelijk vast te leggen – zodat voor de komende twintig jaar daadwerkelijk richting wordt gegeven – 
en tegelijkertijd voldoende abstractie en flexibiliteit te houden, zodat per deeluitwerking maatwerk 
mogelijk blijft. Het resultaat is een handboek, gebaseerd op het concept van de ‘gearticuleerde stad’.1 
Het leesbaar en ervaarbaar maken van het Baselse stadslandschap is de basis – door een nieuwe 
verbinding van de hedendaagse stad en een herinterpretatie van historische structuren die in de 
recente ontwikkeling van Basel naar de achtergrond waren verdwenen. De oude structuren worden 
weer zichtbaar en verbonden met belangrijke plekken in de stad. De zogenoemde ‘articulatie’ van de 
openbare ruimte vindt plaats door negen sferen, negen deelgebieden met een eigen karakter. Door 
ruimtetypologieën zijn inrichtingsprincipes voorgesteld, een gids met iconen, die aangeven waar het 
in elke ruimte echt om gaat.  
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 13  Uitwerking van het Gestaltungskonzept 
Innenstadt door een gids van iconen per 
ruimtetypologie voor straten, parken en 
pleinen. De gids duidt de nieuwe balans 
in dominante verkeerstypen, de mate van 
shared space, profilering, materialisering, 
groen en meubilair, en de positie van het 
ruimtetype ten opzichte van andere ruimte-
typen. 
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 14  Onderzoek op vier plekken naar de impact 
van nieuwe verharding op het centrum aan 
de hand van zes varianten. 

 15  Schetsen in de tweede ronde van de compe-
titie.  
Flux and relax (linksboven): verschil tussen 
stromen en kruisingen in orthogonale 
richting. Indeling van de centrumstraat 
(rechtsboven): scenografie wordt mogelijk 
door de ruimte-indeling en de vrije stroken 
waar activiteiten gedurende de dag varië-
ren. Kleinbasel en de relatie met de rivier: 
de promenade en groene straten liggen 
parallel aan de rivier, de radialen haaks.

14

15
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NOTEN

 1   Het idee van een 'gearticuleerde stad' is 
het leesbaar en ervaarbaar maken van het 
stadslandschap. Het gaat om een nieuwe 
verbinding van de hedendaagse stad en 
een herinterpretatie van de belangrijkste 
historische structuren. Plekken die eens 
belangrijk waren en nu uitgewist zijn, 
kunnen opnieuw beschreven worden. Plek-
ken die vervaagd zijn kunnen expressief 
gemaakt worden. 

 2  Gilles Deleuze’s boek Différence et 
répétition uit 1968 beschrijft de filosofie 
van verschil en herhaling: een realiteit die 
onafhankelijk is van begrippen zoals ge-
lijkheid, identiteit, gelijkenis of gelijkwaar-
digheid. Volgens Deleuze kan herhaling 
variëren, en zo verschil in zich opnemen.

 3  Het idee achter shared city houdt in dat 
de openbare ruimte wordt ingericht voor 
flexibel gebruik, resulterend in een shared 
space 2.0. Verschillende gebruikers maken 
gebruik van de openbare ruimte, zonder 
dat die is ingedeeld voor voetgangers, 
fietsers of auto’s. De voetganger wordt 
centraal gesteld, zonder het gemotori-
seerd verkeer uit te bannen. Op pleinen 
leidt shared space tot plekken die kunnen 
veranderen en flexibel gebruik mogelijk 
maken. 

Met het principe van de ruimtetypologieën wordt een enscenering van de openbare ruimte voorge-
staan. De scenografie van de openbare ruimte van Basel regisseert het uiteenlopende gebruik op 
verschillende tijdstippen. De doorvertaling van de scenografie  wordt in het handboek ondergebracht, 
zodat tijd, ruimte en gebruik een Vitruviaanse drie-eenheid vormen. Voor de toekomst kan nog meer 
dan nu ingezet worden op het idee van de openbare ruimte als een decor voor situaties die wederke-
ren. De filosofie van Gilles Deleuze, différence et répétition2, is van toepassing op Basel. Het dagelijks 
leven speelt zich af volgens een patroon, herhaalt zich, maar kent ook verschillen. De balans tussen 
plek en beweging in de binnenstad vraagt om een regie van de beweging en de verandering in het 
gebruik van de ruimte. Het idee is om de openbare ruimte in te richten voor flexibel gebruik, resulte-
rend in een shared space 2.0.3 Een levendige binnenstad wordt mogelijk door een andere benadering 
van de mobiliteit, waarbij een betere balans ontstaat tussen voetganger en gemobiliseerd verkeer, en 
een onderscheid tussen doelgerichte en recreatieve bewegingen. De openbare ruimte moet geschikt 
zijn tijdens momenten van beweging (flux) maar ook als het een verblijfsplek (relax) is. In workshops 
in Utrecht – de standplaats van OKRA – en Basel zijn de voorstellen vervolgens uitgewerkt. Vanaf dan 
gaat het snel: de keuze voor een nieuw bestratingsmateriaal in het centrum wordt voortvarend opge-
pakt. Blijkbaar is een snaar geraakt met het voorstel tot ‘articulatie’. 
Het is nu van belang de link met de Baselse kwaliteiten te bewaken en materialen te kiezen die in de 
stad voorkomen. Ook al wordt nu gesproken over details, het blijft zaak te zorgen dat het plan op een 
hoger schaalniveau kaders schept. Het Gestaltungskonzept doet geen uitspraken over maatvoering 
en detaillering. De proefstroken liggen er, maar het is belangrijk dat dit op projectniveau opgelost 
wordt.

De projecten in Londen en Basel geven richting aan een langdurige verandering, zonder een eindbeeld 
te tonen. De combinatie van ontwerpverhaal, schema’s en beelden maakt het mogelijk om op afstand 
te werken aan geleidelijke transformaties. De scope van het beeld verschuift van ideaal naar realis-
tisch, en zal uiteindelijk haar weerslag krijgen op een concreet gerealiseerd projectdeel. In ingewik-
kelde stedelijke opgaven gaat het niet alleen om de realisatie van een plan, maar ook om het ‘nalaten 
van sporen’ – in de gemeentelijke organisatie, in de samenleving, bij stakeholders, zodat het plan 
effect heeft op andere projecten in de stad. 
Dat vraagt niet alleen om een strategie voor de lange termijn, maar ook om een lange adem, zodat de 
visie kan stollen in een nieuwe werkelijkheid. Het werktempo is cruciaal en de wervende beelden uit 
de oorspronkelijke visies moeten zo snel mogelijk vertaald worden in beelden met realiteitszin. Suc-
ces wordt geboekt als een beeld uiteindelijk vervangen wordt door een concreet uitvoeringsproject. 
Die stap, die in Londen en in Basel aanstaande is, overbrugt afstanden en verbindt de digitale wereld 
met de werkelijke wereld. 
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