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We weten hoe het landschap is ontstaan, 
wat de invloed van de mens is (geweest) 
en waarom een landschap kleinschalig 
of grootschalig is. Dit kunnen we berede-
neren vanuit de geologie, bodem, fysieke 
inrichting en het gebruik. Het landschap 
heeft geen geheimen voor ons land-
schapsarchitecten. Of toch? Weten we 
ook waarom die ene boom daar staat? 
Is er een verhaal dat we zouden willen 
kennen om een landschap werkelijk te 
begrijpen?

De identiteit van de plek wordt mede 
bepaald door het persoonlijk verhaal. 
Individuen hebben gevoelens bij bepaalde 
locaties en ook het collectief voelt zich 
verwant met het landschap of de streek 
waarin zij wonen. Wat is het ‘ik-gevoel’ bij 
een landschap, en wat het ‘groepsgevoel’?
Van Hall Larenstein doet een zoektocht 
naar het begrip ‘landschapsidentiteit’ 
geïnspireerd op het gelijknamige arti-
kel van Derk Jan Stobbelaar en Karina 
Hendriks uit januari 2006. Dit onderzoek 
vindt plaats onder leiding van Derk Jan 
Stobbelaar, die als lector verbonden is aan 
de hogeschool. Het doel is om naast het 
begrijpen van het fysieke landschap ook 
de betekenis van het narratieve landschap 
te kunnen doorgronden. De opgave die 
hier uit voortvloeit is bezien of en hoe het 
narratieve landschap een plek zou kunnen 
krijgen in het planproces van de land-
schapsarchitectuur.

De uitkomsten van onze zoektocht naar 
landschapsidentiteit willen we graag 
met u delen in een middagsymposium 
op donderdag 12 januari. Wij zijn vereerd 
met sprekers als Thomas Rosenboom, 
Henk van Blerck en Boris van Meurs. Alle 
sprekers, hoewel afkomstig uit verschil-
lende disciplines, hebben een bijzondere 
band met het landschap. Hun kijk op het 
landschap zal ons helpen het idee van 
landschapsidentiteit beter te doorgronden. 

Mocht u nog vragen hebben of iets willen 
delen dan kunt u contact opnemen met 
Ruth Fleuren, ruth.fleuren@hvhl.nl. Het 
symposium is vrij toegankelijk. Aanmelden 
is echter wel gewenst. Dat kan digitaal via 
www.hvhl.nl/landschapsidentiteit.

Landschaps identiteit Programma 
Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a in Velp, lokaal E002
Donderdag 12 januari 2017, van 13.00 - 17.00 uur

13.00  Ontvangst 

13.20  Introductie  
door Karina Hendriks (moderator)

13.30   Landschapsidentiteit in literaire 
werken 
door Thomas Rosenboom 

14.00   Gesprek over de verschillende  
facetten van landschapsidentiteit 
door Thomas Rosenboom en  
Ad Koolen  
 

14.30   Filosofie en landschaps identiteit 
door Boris van Meurs

15:00 Pauze

15.30  Zoektocht naar landschaps
identiteit tijdens de werkweken 
door een student Tuin- en Land-
schapsinrichting

15.45  Landschapsidentiteit in de  
dagelijkse praktijk 
door Hans van Blerck

16.30  Vooruitblik 
door Ruth Fleuren

16.40  Afsluiting  
door Karina Hendriks

16.50  Borrel
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Foto voorzijde: Jongen en meisje in het duin, David Adolph Constant Artz, 1870 – 1890 via 
het Rijksmuseum.


