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Lelifkland
schrikt
talentaf
Nog meer bedrijfsterreinen, kassen en
windmolens in Nederland: dat is funest,
ookvoor de economie, waarschuwt
landschapsgoeroe Adriaan Geuze.

Door Bart Dirks

l-lHi,if :li'"itiiíïåa?"
L in de polders. H'ou op met

\ ln'.nx*nåffiåi'"î
I lens die het zicht ontne-

r I men oD ce nortzon. rlet
V hndsihapisnual terom-
melig en versnipperd, vtndt Adriaan
Geuzè. wie tegenwerpt dat het de prifs
is voor economische groei, heeft er vol-

¡¡ens hem niets van be.grePen.
Het is niet de minste die het zegt.

Geuze (5s) is hoogleraar landschapsar-
chitectuur in Wageningen en oprichter
van West8, het Rorterdanrse ontlverp-
trureau vooi stedenbouw en land-
schåpsårclìitectu u r. Vorige maand be-

steedde Tl¡e NEw' I'orker een lang en

lovend protiel aati de ¡nan die het ver-

waarloosde Governors Isl¿ncl nieuw le-

ven inblaast, een eilandle op viif rninu-
ten varen van Manh¿ttan.

Als 7-omergast raakte hii in 20t5 een

ger,oelige snaar toen hii cie leliikhei<l
ioonde'van de A4 llii Leitlerdorp. Om tle
twintig meter h¿d hii een toto gernaakt
van de hebouwitrg.'Ëen wereld van hal-

len en loodsciì. tlit i5 niet de ¿cilter-
kant varl een stad, ¡naar de votlrkant.
Dit mr¡et ie heel serieus nenren', eei hii.
'Het is betrouwirrg die zich heeft ont-
trokken ¿an de ciemocratie.'

Landschap is een belangrijke factor
voor economisch succes, zo blijkt uit
het onderzoek dat Geuee onlangs uit-
voerde met de Universiteit Wagenin-
gen, het Landbouw Economisch Insti-
iuut en de Vereniging Deltametropool
in opdrachtvan het ministerie van Eco
nomische Zaken. Een leliik land ver-
waarloost ziin economie - dat is de
boodschap die Adriaan Geuze uit-
draagr zonrler al te veel tegenspraak te
dulden.

U heeft eerder gesteld: zonder uæids
polderland raken we mentaal ver-
weesd, worden we lmPotent als
Zwltsers zonder bergen en eenzâam
als ltalianen zonder eten. Zo erg is
het toch ook weer niet?
'lk woon in Rotterdaln, een fantasti-
sche stad. Maar ik word moedeloos als
ik i¡r het weekend ga fìetsen. [erst moet
ik rne een weg banen door de uitge-
strekte kantorenparken en woonwi¡-
ke¡r van Capelle aan den lfssel. 7e ¿itten
praktisch vastgeplakt aan Nietrwelkerk
met ziin kassetr. Na een lapie groen
doemen de brritenwiiken van Gouda
op. Met een kind op hct zitie wordt het
dãn hoog tiid otn temg te fictsen. ln-
russen héb ik alleen naar buitenwiiken
en kassen gezien, amper koeien of hori-
zon. Treurigheid troef'

V Ë R R O M h¡a I L i N G Landschapsarchitect Àdriaan Geuze:'Wat er in
langs de 44, dreigt overal in Nederland te gebeuren" Foto Jcosi

Leiderdorp is misgegaan
van den Broek/de Volkskrant

'Wat ër in l.eiderdorp is misgegaan
langs tie Aa, dreigt overal in Nedelia¡rd
te.gèbeulen. I rr Prinsenbeek, Gouda.
Zaftbomnrel en llreukelen is de relatie
stacl en c¡m nrelanden gecorrtlm peerd.

[de en Veenendaal groeien ongege-
neerd naar elka¿r toe, dwars doo¡ de
Gelclerse vallei heen. Elk dorp bouwt
ziin eigerr bedriiventerrein met een

ronelweg, tot in Ruurlo en Lochem aan

roe. Er is geen planning of afsremming-
Ilolirici ciãnken allemaal dat het wel ¿al

lneevallen. Nee tius.'

Lelilk of mooi, een nieuwe kas of
loods betekent wel meer banen.
'Zo'n armelierige tomatenkas leìdt tot
rneer illegalert die in ¿rmoetlige wiiken
moeten wonetì. De grote stecjen wor-
den er dus ook bepa.rld niet aantrekke-
liiker op. Ên hoezo bilbou"ven? Bedenk
ee¡st iets iets voor de leegsraande be-

dri jven terre inen.'

Wat hebt u tegen windmolens?
'Ze ziin een goed bewiis van lroel'eel
wa¿rde mensen hec'hten aan hct land-

l¡.¡¡
!l-.:.-L

f

T': 
,

LELIJK EN MOOI De bebouwing aan de Aß b¡j Delft-Noord en, twee kilometer zuidelijker' het pólderlandschap bii Rotterdam-The Hague Airport'



KEN N ISWERKERS

t* en aantrekkelijk
l--- landschap is goed
I voor de economie,
L* zeglt ook Ernst Bos.
kwantitatief econôom
aan het Landbouw Eco-
nomisch lfrstituut (LEl).
'Natuur en fraaie land-
schappen in en rondom
grootstedelijke gebieden
zijn cruciaal voor hel aan-
trekken van hoogopge-
leide, creatieve en onder-
nemende kenniswerkers.
ln wereldsteden wordt
dat steeds meer onder-
kend. lntussen stijgt in
Nederland het aantal ver-
gunningaanvragen voor
loodsen en kassen bulten
de bebouwde koml

Amerikaanse, Ëuropese

en Aziatische steden kun-
nen onderling nauweliJks
nog met elkaar concurre-
ren op hetgebied r¡an be-
lastingklimalat, infra-
structuur, ræiligheid en
onderwijs - daarvoor zijn
de onderllnge verschillen
te klein. De kwaliteit van
landschap en leefomge-
ving kunnen wél de door-
slag geven.'lnnovatieve
bedrijven ziin zo af,ranke-
lijk van gekwalificeerd
personebl dat ze zich ves-
tþen op de plekken waar
dat personeel te vinden
is', aldus Bos.

Uit onderzoek blijkt dat
universitair geschoolden
meer waarde hechten aan
het veenweidegebied in

het Groene Hart dan
hbo'ers en mbo'ers. Ze
vinden cultuurhistorie en
lardschap belangrijke
factoren voor hun woon-
omgeving. Aangezien ho-
geropgeleiden gemiddeld
vaker en over langere af-
stand forensen, komen ze
vaker met een mooi of
rommelig landschap in
aanraking.

Bos onderzoekt hoe-
veel kostên en moeite be-
zoekers ervoor over heb.
ben om een aantrekkelijk
gebied te bezoeken,'We
meten dat aan de hand
van de reiskostenme-
thode, Waar komen ze
vandaan? Komen ze met
de auto, het ov- de fiets?

Hoeveel reiskosten en
reistijd hebben ze ervoor
over? Een tweede meting
doen we ná een investe"
ring in het landschap: ko,
men mens€n dan van ver-
der weg naar het gebied
om er\ran te genieten?'

ln Nederland ziin er
grote verschillen in waar-
dering van het landschap.
Bos wijst op een land-
kaart van Alterra, het
kennisinstituut voor de
groene leefomgêving in
Wageningen. Groene ge-
bieden worden hoogge-
waardeerd, rode laag.'De
grooHe rode vlek zit
rond Rotterdam en Den
Haag. Het is een rnoge-
lijke verklaring voor de

braindrain van die regio
richting G root-Amster-
dam en Utrecht.'

Langs de A2 van Am-
sterdam naar Eindhoven
ziin niet alleen goede ba-
nen te vinden, maar ook
mooie leefomgevingen.
'Denk aan Amsterdam-
Amstelland, de dorpen
aan de Vecht, de
Utrechtse Heuvelrug, de
Brabantse steden. Daar
kan de zuidvleugel van de
Randstad nlet aan tippen.
De regio Rotterdam-Den
Haag i9 een metropool
die talenten uit de hele
wereld wll aaritrekken.
Maar het blijkt al las-tig
om het talent vast te hou-
den dat er aHudeert.'
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fietsroute zitten, op een oud kazerne-
terrein. De expats in'Brainport Eindho-
ven'willen het beste, ook voor hun kin-
deren. Ze hadden immers ook een baan
kunnen kiezen in Mtinchen, een
groene oase met de bergen aan je voe-
ten. Ofin Barcelona, waarie op een
steenworp afstand het strand hebt,
kunt skiên én een voeftocht langs
kloosters kunt maken.'

ln Ro'tteldam ku¡rt u ook de ande¡e
kant op fietsen, richting Midden-
Delfland. Koeien, schapen, knotwil-
gen, polders en boerderijen.
'Dat is een prachtig gebied, het Central
Park tussen Delft, Den Haag, Rotterdam
en het Westland. Wel moet het voor de
stedelingen beter bereikbaar worden,
door goede fietspaden vanuit RijswiJk,
Piinacker, Rotterdam-Noord. Dat zijn
de lessen van het succes van de
Utrechtse Heuvelrug. Maak het aan-
trekkelijk met pannekoekenboerde-
rijen, klompenmakers, kanovèrhuur en
blijf er verder vanaf.

'Gelukkig hebben de burgemeesters
van Rotterdam en Den Haag in deVolks-
krant gezegdi handen af van Midden-
Delfland. Dat ziin fantastische teksten,
alhoewel Aboutaleb anderziJds pleit
voor de Blankenburgertunnel. Daar
wordt een achttiende eeuwse polder
voor opgeofferd. Hij moet toch schip-
peren tussen belangen.'

Heeft Nederlard ook uitmuntende
landscüappen?
'fazeker, we hebben een on¡¡ekende
rijkdom aan prachtige cultr¡urland-
schappen. Neem de Waddeneilanden.
fe gaat er met de boot heen, huurt een
fiets, ie ontmoer vriendelijke mensen,
het is er niet al te duur. Op Terschelling
gebruikt het festival Oerol het land.
schap iuist als podium.

'Alles wat de eilanders goed doen,
doen de Zeeuwen dan weer fout. Dat is
een Triple Adelta met een B-uirvoer¡ng.
Het Landal Green Park als de maat der
dingen, met plavuizen op de vloer en
namaakduinen voor je neus zodat ie je
buren niet ziet. Een soort strafkamp.
Net als Scheveningen en Zandvoort,
waar ze spiit als haren op hun hoofd
hebben van leliike bebouwing uir de ia.
ren zeventig en tachtig. Ze zouden een
sterrenresteurant kunnen zijn, maar
gaan voor friet met meyonaise.'
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Horizonveryuiling
Met aantrekkelijk groen lok je hoogopgeleiden

D e lan¡al ite it van de leefomgeving ge e ft d e d o o rs I ag

schap. Groenl.iirks en D66 willenwind-
molens, maar waar wonen hun kiezers?
Niet in de gebieden waar die molens
worden gepland, zoals in de \,Vieringer-
meeren Flevoland. Erstaan NU[, schrijf
dat met hoofdletters op, NUL molens op
de Utrechtse Fteuvelrug. NUL op de
Veluwe, de Posbank De elite wil geen
windrnolens voor de deur. Ze achten er
hun landschap te kwetsbaar en te mooi
voor.'

U vlndt het Energieakkoord" met af-
spraken oær drnrrzame energie on-
democratlsch. Hoe badoelt u dat?
'Dåt convenant is gesloten met maat-
schappeliike o¡gânisat¡es. Dat klink
mooi, m¿ar wie controleert de afspra-
ken? Je bent misschien lid van de ANWB
en van Natuurmonumenten, maarie
kunt ze niet wegstemmen als ie het met
ze oneens bent. Per saldo is de plaatsing
van nieuwe windmolens een griis ge-
bied van lobby, wildwesten sub¡idie. We
missen een nationale planningzoals we
die biirroorùeeld wel hebben bii degrote
proiecren om rlvierengebieden veiliger
en aantrekkelifker te maken.'

De mlllcuwlrst kan u nlet aud
schelcn?
'Nee, ie begriipt het niet. Nederland ls te
klein en te rrol roorwindmolens. Mis

schien moeten we een deal met Scandi-
navië sluiten om ie daar neer te zetten.
Of in zee, en dan niet zichtbaar vanaf
het strand, mearverweg, op de Dog-
gersbank. Dit waagstuk kun je alleen
benaderen als nationale opgave, met
het Riik als bevoegd gezag. Anders blii-
ven boeren ofenergiebedrijven op ei-
gen initiatief windmolens plannen. Of
het al dan nlet doorgaar, hangt af van de
maatschappellike weersrand.'

Meer koeien en lage wolkenluclrten
dus Maar hoe verdient de BV Neder-
land dan zfin geld?
'Het is juist de manier om geld te wrdie
nen. Uit ons onderzoek blijkt dat ie mer
landschap en groeq.hoogopgeleiden
kunt binden aan ie regio. Dat ie zo inno
vat¡eve, internationale bedriiven hier-
heen kan halen. Ze moeten Nederland
verkiezen boven Hamburg, Barcelona of
Londen. Dãt brengtgeld in het laatie. De
burgemeesters van Berlijn, München en
Madrid kiezen voor'de stad van de
kraakbeweging'- een stad van en voor
iedereen. Het draair om leefbaarheid,
cultuurén prachtige parken en buiten-
gebieden waar þ elkaar 's zondags treft,

'Zwitsers en Noren kiezen voor leveng
h'valiteit, ook landschappelijk ln Zwit-
serl¡nd met ziin Alpen is 6l procent van
het land beschermd. Da¡r zijn windmo

lens en skipistes taboe. In de zone rond
Oslo geldt een bouwverbod. De stede-
ling houdt er van de bergen zoals wij
van haring en schaatsen houden. Ze
hebben plek zat, zou je denken, dus war
maakt een beetje extra bebouwing uit?
Maar ze doen het niet en daarom is de
grondpriis in die zones nul. |uist dank-
zii die restricties stimuleerie een hoog-
waardige economie.'

ln aen diclrtbevolkt land als hct on-
ze is het nu eenmaal ¡nschlkkên-
'We moeten n¡et insch¡kken, maar kie-
zen. V/e ziin een propvol, overbevolkt
land. We doen doodleuk alsof de hoe-
veelheid ruimte oneindig ts. Wethou-
ders, gedeputeerden en ministers fel-
len alleen het aantal nieuwe huizen.
bedrifrrenterreinen en nieuwe infra-
stnrctuur. Dat zi¡n discussies op jaren-
viiftigniveau, toen we nog snelwegen
nodig hadden en havens met cliep zee-
water.'

Itat Yalt er nog te redden aân vler
snlpperdc gebÈ¡den?
'Er ziin ¡¡oede ingrepen re rærzinnen. ln
Eindhoven is de Groene Corridor aan-
gelegd, een fletsroute tussen hartfe
Eindhoven, de historische markt in Oir-
schot en het Groene Wbud. En prompt
wil de internationâle school aan die
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Plaatstrig
van nieuwe
windmolens
iseengrifs
gebied
van lobby,
wilü^rcst
ensubsldie

Adriaan Geuze
Hoogleraar land-
schapsarchitectuur

Montagefoto Harry Cock,/ de Volkskrant


