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Aanleiding 
De ontwikkeling van ruimtelijke functies als de landbouw, infrastructuur, 
energievoorziening, het waterbeheer, de natuur en voortgaande verste-
delijking zijn (mede)bepalend voor hoe het uiterlijk en de gebruikswaarde 
van het Nederlandse landschap veranderen. Deregulering leidt er toe dat 
overheden minder rechtstreekse invloed hebben op de invulling van deze 
ruimtelijke functies. Welk effect hebben de (autonome) ontwikkelingen van 
alle ruimtelijke functies tezamen op ons landschap? Leiden deze ontwikke-
lingen tot aanvaardbare uitkomsten? Vormt de landschappelijke kwaliteit 
een eigenstandige kracht in de gebiedsontwikkeling, en zo ja, hoe dan? 
Kan en moet daarop worden gestuurd, en zo ja door wie?

Adviesvraag
Hoe borgen we zowel voor bestaande als nieuwe landschappen de zorg 
voor de kwaliteit van het Nederlandse landschap, in relatie tot de verwachte 
dynamiek in dat landschap als gevolg van veranderingen in ruimtelijke 
functies? En wat is de rol van de overheid daarbij?

Challenge landschap 2070
Bij het verkennen van de invloed van veranderende functies op het 
landschap op langere termijn is de inbreng van ontwerpende disciplines 
onmisbaar. Daartoe organiseert de raad een challenge voor kennisinstel-
lingen en ontwerpbureaus.

Vraag
De vraag aan de deelnemers aan de challenge is de volgende:
1. Kies een gebied uit waar in de komende jaren veel dynamiek is te 

verwachten door ontwikkelingen die het landschap gaan veranderen 
(‘drijvende krachten’)

2. Analyseer deze drijvende krachten en schets hoe dit gebied zich gaat 
ontwikkelen onder invloed van de benoemde ‘drijvende krachten’. 

3. Ontwerp maximaal twee strategische interventies met als oogmerk de 
kwaliteit van het landschap in het gebied te vergroten

4. Projecteer de gevolgen van deze twee interventies in het landschap. 
En beschrijf wat de invloed is van deze interventies op voortdurende 
ontwikkeling van het landschap en onzekerheden daarbij. Wie speelt 
hierin welke rol?

Samenstelling raadscommissie
ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA, voorzitter 
ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff 
prof. dr. W.A.J. (Wouter) Vanstiphout

Externe deskundigen: 
prof. dr. D. (Derk) Loorbach 
prof. ir. D.F. (Dirk) Sijmons

Projectteam
ir. D. (Dominique) Blom
dr. ir. R. (Rob) Roggema
A. (Anneke) Koose-Verschoor
ir. Y. (Yvette) Oostendorp, projectleider
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PROGRAMMA 
RLI CHALLENGE LANDSCHAP 
2070 OP 7 APRIL 2016
Het programma is onderverdeeld in drie blokken. Elk team heeft 20-25 
minuten tijd voor zijn presentatie. Daarna is er steeds 15 minuten tijd 
voor vragen van de raadscommissie ‘Landschap’. Bovendien is er na 
elk blok ruimte voor discussie.

09:00 Inloop
09:30 Welkom door Annemieke Nijhof, voorzitter raadscommissie  

Landschap en Jaap Jepma, dagvoorzitter 

BLOK 1
09:45 LOLA Landscape Architects en De Zwarte Hond
10:25 Wageningen UR
11:05 Fabric
11:45 Discussie

12.15 Lunch

BLOK 2
13:30 LINT Landscape Architecture
14:10 Academie van Bouwkunst Groningen, i.s.m. de  

Masteropleidingen Planologie, Landschapsgeschiedenis en  
Sociale (omgevings) Psychologie

14:50 Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten in  
samenwerking met VenhoevenCS Architecture+Urbanism

15.30 OKRA Landschapsarchitecten
16:10 Design Academy Eindhoven, Fontys Hogeschool en Urban/Lab  

TU Eindhoven
16:55 Discussie

17:30 Buffet

BLOK 3
18:45 ZUS (Zones Urbanes Sensibles)
19:25 Karres+Brands Landscape Architecture and Urban Planning 
19:40 Discussie
20:20 Debat teams en commissie over conclusies voor het advies

21:00 Afsluiting van de dag door Annemieke Nijhof

Borrel in de benedenfoyer/bar op de begane grond

Locatie Het Huis Utrecht (de koepelzaal), Boorstraat 107,  
    3513 SE Utrecht op 10 min loopafstand van Utrecht CS.

WIFI   Netwerk: Het Huis Gast
    Wachtwoord: hethuisverbindt
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BLOK 1

LOLA Landscape Architects en De Zwarte Hond
Titel Hoe Nederland er uit had kunnen zien
Gebied Regio Groningen-Assen
Kernboodschap In de noordelijke stadsregio wordt de Nederlandse ruimte-

lijke ordening doorgezet; Middeleeuws landschap als 
voedingsbodem voor innovatie en transitie

Presentatie door Peter Veenstra en Jeroen de Willigen

LOLA Landscape Architects is een bureau voor progressieve landschapsarchitectuur. Het 
ontwerpt en onderzoekt landschappen die zijn vergeten, vervallen of gaan veranderen. Met 
doordachte ideeën en doelgerichte ingrepen wil LOLA (LOst LAndscapes) die landschappen 
optimaliseren tot rijke, levendige en fraaie plekken. LOLA (opgericht in 2006) werkt aan 
zowel conceptuele, als uitvoeringsgerichte toonaangevende projecten in de binnenstad, 
de stadsrand en het buitengebied. LOLA is opgericht door Eric-Jan Pleijster, Cees van 
der Veeken en Peter Veenstra, is gevestigd in Rotterdam, met ondermeer landschaps-
architecten en stedenbouwkundigen (15 personen). LOLA ontving de Maaskantprijs voor 
jonge architecten en de TOPOS landscape award.
 
De Zwarte Hond bestaat sinds 1985 en heeft vestigingen in Groningen, Rotterdam en 
Keulen. Met meer dan 50 mensen in multidisciplinaire teams wordt gewerkt aan het 
realiseren van architectuur, stedenbouwkundige opgaven en landschappelijke vraagstukken. 
De wereld van de stedenbouw en architectuur moet zich aanpassen op een veranderende 
samenleving. De Zwarte Hond richt zich daarom niet alleen op gebouwen en de gebouwde 
omgeving maar vooral ook op mensen. 

Wageningen UR
Titel Hout werkt! : Hoe krimp aan zet komt.
Gebied Smildervenen en Noorderveld
Kernboodschap Drenthe krimpt en vergrijst. Hoe gaan we hier in de 

toekomst mee om? Onze visie op de toekomstige landschap-
sontwikkeling is een lofzang op het Drentse esdorpenland-
schap. Enerzijds voorziet de strategie in de demografische 
groei tot 2040. Anderzijds wordt er een framewerk 
voorbereid op een tijdperk na de babyboom-generatie 
waarbij we inzetten op een innovatieve regionale economie.

Presentatie door Arjen Venema en Rosanne Weijers
Mentoren Prof. dr. Adri van den Brink, ir. Gabrielle Bartelse,  
 Daniel Jauslin MSc.

INFORMATIE PER TEAM
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Fabric
Gebied Randstad
Kernboodschap Stedelijk metabolisme 
Presentatie door Eric Frijters

FABRIC is a knowledge intensive design practice, which is conducted by Eric Frijters and 
Olv Klijn. Their involvement in architecture, urbanism and research results in FABRICations, 
which appear in a large variety of media ranging from actual buildings to visual 
representations and written texts. FABRIC concerns testing. Thinking while doing rings our 
motto, whereas a hands-on approach ultimately leads to knowledge based designs. Our 
aim is to challenge our clients into a joint adventure. The goal is to find innovative solutions 
during a common process in which the client is seen as a partner in the project. FABRIC 
won the Prix the Rome 2010 for architecture.

BLOK 2

LINT Landscape Architecture
Titel Waterring Zuid-Holland
Gebied Zuidelijke deel Randstad (gebied tussen Leiden, Gouda,  
 Rotterdam en Den Haag)
Kernboodschap De waterring laat de mogelijkheid zien om in Nederland  

grote landschappen te maken waarin meerdere opgaven  
worden opgelost.

Presentatie door Alexander Herrebout en Gerwin de Vries

LINT landscape architecture, opgericht door Alexander Herrebout en Gerwin de Vries in 
2011, vestigingen in Utrecht en Middelburg. LINT functioneert als landschapslaboratorium 
waarin wordt gewerkt aan relevante landschappelijke vraagstukken als kustversteviging, 
wateropgaven, energielandschappen, nieuwe vormen van ecologie en infrastructurele 
opgaven. Het werk varieert van kleine landschappelijke interventies tot grootschalige 
plannen voor de lange termijn. LINT wil ontwerpen maken die zowel relevant, zintuiglijk als 
precies zijn. Gerwin en Alexander wonnen de eerste prijs in de International Archiprix en 
ontvingen beide een startstipendium van het fonds BKVB. Beide zijn als docent betrokken 
bij het onderwijs op NHTV Urban Design Breda, HKU Spatial Design Utrecht en Larenstein 
Landscape Architecture Velp.

137
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Academie van Bouwkunst Groningen, i.s.m. de Masteropleidingen  
Planologie, Landschapsgeschiedenis en Sociale (omgevings) Psychologie
Titel Nederland 2070: neem het met een korreltje zout! 
Gebied Noord Nederland
Kernboodschap Hoe ziet het landschap van Noord-Nederland er in 2070 

uit? En hoe kan Noord-Nederland de huidige dynamiek 
benutten? Een interdisciplinair team van Groningse 
studenten heeft in de afgelopen weken gewerkt aan deze 
vragen. Noord-Nederland is bij uitstek een gebied waar veel 
gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan de stijgende zeespiegel, 
verzilting en de bevolkingskrimp. In de toekomst gaat 
Noord-Nederland de dynamiek gebruiken die er speelt! 
Samenwerken en netwerken zijn daarbij het kernconcept. 
Het zijn niet alleen interventies voor Noord-Nederland maar 
ook concepten die gebruikt kunnen worden als Nederlands 
exportproduct naar de wereld toe. 

Presentatie door ing. Thomas Rosema (student Academie van Bouwkunst) &  
 bsc. Wim Ykema (student Ruimtelijke Wetenschappen)

Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten in samenwerking met 
VenhoevenCS Architecture+Urbanism
Titel Landschap 2070: ontwikkelen met kwaliteit
Gebied Geheel Nederland
Kernboodschap Om veerkracht te kunnen bieden aan de drijvende krachten 

moet op nationaal niveau gestuurd worden om de diver-
siteit en daarmee ook ruimtelijke kwaliteit te behouden. Een 
robuust systeem van harde en zachte infrastructuur vormt 
een raamwerk voor rust, reuring en het adaptief vermogen.  

Presentatie door Steven Slabbers, Bosch Slabbers landschapsarchitecten

Bosch Slabbers landschapsarchitecten (opgericht in 1990) werkt internationaal vanuit 
Den Haag en Middelburg. Landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en technici (25) 
ontwerpen voor het landschap van morgen. Daarbij combineren wij een nuchtere, realis-
tische houding ten aanzien van ruimtelijke vraagstukken met een originele en creatieve, 
oplossingsgerichte benadering. Wij streven hierbij naar eenvoud, maken plannen die zich 
over een langere periode kunnen bewijzen. Het bureau is gespecialiseerd in ontwerpend 
onderzoek, zowel in stedelijk als in landelijk gebied, op regionale en op lokale schaal. Door 
vanuit het hogere schaalniveau in te zoomen op het concrete schaalniveau wordt zichtbaar 
wat de aanbevelingen op het hoogste schaalniveau ‘in het veld’ betekenen.
 
VenhoevenCS architecture+urbanism is een innovatief ontwerpbureau (opgericht in 1998) 
dat zich richt op duurzame architectuur, stedenbouw en infrastructuur. Wij geloven dat 
steden en openbare ruimtes weer aantrekkelijke, productieve en bloeiende ontmoetings-
plaatsen kunnen worden door culturele, technische en ruimtelijke ontwerpinnovaties. 
In ruimtelijke en culturele zin zijn de duurzaam ontworpen steden en gebouwen van 
VenhoevenCS een patchwork van verschillende (sub)culturen, een levendig kosmopolitisch 
geheel en een ideale biotoop voor voetgangers. Door stedelijke functies in hoge dichtheid 
te combineren, blijft er ruimte over voor interessante tussenplekken en groene buiten-
ruimtes die bieden ademruimte in de stad de mogelijkheid voor ontmoeting, sport en spel 
en evenementen.
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OKRA Landschapsarchitecten
Titel Landschap 2070 - de haven als deltalab
Gebied Zee, kust, haven, Rotterdam
Kernboodschap Het spel op het wereldtoneel vraagt om een groei van de 

huidige haven die niet alleen verdeler is maar ook producent. 
Het zou fantastisch zijn als we over vijftig jaar kunnen 
zeggen: “De haven is ontwikkeld tot innovatie landschap met 
een sterke rol voor Nederland, de regio en Rotterdam. Het 
is niet enkel beperkt door water en kades, maar gegroeid tot 
een samenspel van zee, landschap, haven en stad.”

Presentatie door Martin Knuijt

OKRA is een toonaangevend ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. 
Onze focus ligt op de transformatie van steden en landschappen in een toekomstbestendig 
leefklimaat. We definiëren kaders voor stedelijke ontwikkeling en ontwerpen openbare 
ruimte. Ons bevlogen team (ca 20 internationale professionals) werkt geïnspireerd samen 
met partners en opdrachtgevers aan een betere leefomgeving.

Wij geloven dat we met de kennis van morgen de juiste antwoorden hebben op de 
vraagstukken van vandaag. Met onze open blik en een onderzoekende houding raken wij 
de kern van elke opgave. Wij gebruiken onze kennis en kracht om visie om te zetten in 
werkelijkheid. 

Design Academy Eindhoven, Fontys Hogeschool en Urban/Lab TU
Titel The landscape in between
Gebied Tussengebied Eindhoven-Helmond; Rijk van Dommel en Aa
Kernboodschap Naar een lagenbenadering die de relatie tussen stad en 

land nieuwe inhoud kan geven en ruimte geeft voor nieuwe 
vormen van samenwerking tussen lokale partijen en 
synergie tussen systemen.

Presentatie door Marcel Musch en studenten Fontys en TU/e
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BLOK 3

ZUS (Zones Urbanes Sensibles)
Titel Delta-3000
Gebied Delta Landschap
Kernboodschap Europa van 2070 als uitgangspunt voor transformatie  
 opgave Nederland
Presentatie door Elma van Boxel

Opgericht in 2001 door Elma van Boxel en Kristian Koreman vormt ZUS een interdisciplinair 
ontwerpbureau voor stad en landschap met kantoren in Rotterdam en New York. Met een 
internationaal team werken ze momenteel aan een Metropolitane visie voor Marseille, 
een plan voor de New Meadowlands in New Jersey en tegelijkertijd aan het ontwerp 
voor een poppodium en een filmhuis in Rotterdam. Vanwege hun ongevraagde advies en 
activistische houding wonnen ze de Maaskantprijs voor Jonge Architecten en werden ze 
in 2012 verkozen tot Architect van het Jaar. Van Boxel en Koreman zijn Visiting Professors 
at Syracuse University School of Architecture, geven ze leiding aan het ‘Gentrification 
Lab NYC’ en werken aan hun nieuwe boek The New Re-public - the City of Permanent 
Temporality (2016, NAi010 Booksellers).

Karres+Brands Landscape Architecture and Urban Planning 
Titel De 7 Nieuwe Nederlanden
Gebied Dijkring 14 + deelgebied in Hoog Nederland
Kernboodschap Terug naar de Oost
Presentatie door Jonas Papenborg

Sinds 1997 werkt karres+brands aan zeer diverse projecten, studies en prijsvragen in 
binnen- en buitenland. Ons werk omvat alle schaalniveaus van het ruimtelijk ontwerp. Van 
gebiedsstrategieën en infrastructurele projecten tot parken en tuinen en van stedenbouw-
kundige opgaven tot productontwerp. Hierbij kunnen we vertrouwen op ons enthousiasme 
en vakmanschap, en verruimen we continu onze blik voor passende en innovatieve 
antwoorden op de opgaven van nu.

Met het oog op een duurzame, comfortabele en gezonde leefomgeving – nu en in de 
toekomst – zien wij belangrijke ontwerpopgaven. Historie vormt een onmisbaar onderdeel 
van ons werk. We maken ontwerpen met een krachtige identiteit, sterk gerelateerd aan de 
specifieke context. Maar ook veerkrachtig en open genoeg om te reageren op onzekere 
toekomsten, zonder te verliezen aan helderheid en hiërarchie. 
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