Beeld: ESA

Merten Nefs
Vereniging Deltametropool

SPOT ON
het landschap als vestigingsvoorwaarde

ARCHITECTUURCENTRUM TWENTE & SAXION - 31 OKTOBER 2017

A4 Midden-Delfland. Foto: Kees Hummel

Blind Spot
metropolitan landscape in the global battle for talent

DO WE GET
THE MOST
OUT OF IT?

Vuurtoreneiland. Foto: Stelling van Amsterdam
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After
the Expo

BY GIOVANNI DALL’ORTO

Dynamic
Heritage

WIKIMEDIA

What Paris
Expects

WIKIMEDIA BY INÈS DIELEMAN

Unusual
Geography

BY BRANDON

Livable
City

WIKISTEDIA

GAUTENG PROVINCIAL GOVERNMENT

Central
Park

FLICKR

Where is
the Gold?

WIKIMEDIA COMMONS, LOTHAR SCHAACK

Industrial
Beauty

Johannes Rau

David Makhura

Ahmed Aboutaleb

Gavin Newsom

Lin Chung-Ch.

Anne Hidalgo

Bill Mauro

Giuliano Pisapia

President of Germany from 1999 to 2004
(30th anniversary of the German National Committee for
Monument Protection, 12 August 2003)

Premier of Gauteng
(Interview YouTube, 1 October 2015)

Mayor of Rotterdam
(NPO2, Dutch Television, 26 August 2015)

Mayor of San Francisco
(The Clean and Green City Summit, 28 June 2005)

Director of Urban Regeneration Office,
Taipei City (until 2015), 2014

Mayor of Paris (2015)
(Paris-Saclay Campus press kit, 24 September 2010)

Minister of Natural Resources and
Forestry of Ontario since 2003

Mayor of Milan, 2015

“We have an exciting new set of programs
under the Livable City Initiative. We are
bringing more public and private resources
to city streetscapes and medians. We are
working on new legislation to promote
best practices in greening and sustainable
urban design through the Better Streets
Policy, the Sidewalk Landscaping Permits,
and others. […] We are also working to
improve the quality of the city’s architecture and urban design, as well as to address
maintenance issues. There is still much to
be done. However, we will use what we
learned at the Summit to help us realign
our resources toward making San Francisco
a World Class City.”

“Taipei is a small and compact metropolis
where people enjoy a wide range of exciting
urban lifestyles and safe, convenient services. Taipei is a rich and diverse city – with
an unusual geography – mountains, river
and sea are nearby and with biological
habitats covering tropical, subtropical,
temperate and colder climates. Taipei is
home to the R&D headquarters of several
multinationals and at the same time its
streets and alleys are filled with all kinds
of independent micro start-ups. Taipei has
shown the world its capacity to curate and
mobilize large scale events like the 2009
Summer Deaf Olympics and the 2010 Taipei International Flora Exposition. Coming
up in 2016 is World Design Capital and
in 2017 the Universiade. These will test
whether Taipei, in addition to organizing
international mega events, can also use
these to facilitate positive urban transformation and evolution.”

“Monuments and entire complexes, historic
city centers and reused buildings from the
industrial past contribute to urbanity and
quality of life in our cities. At a time of
flexibility, which threatens to make many
people footloose, heritage creates a home,
unity and identity. Monuments open your
eyes to heritage and the unique aspects of
our culture.”

“The green area in between Rotterdam and
“West Rand used to be the mining hub of
The Hague, Midden-Delfland, should have
Gauteng, the city of gold. But mining has
the status of a metropolitan park, just like
significantly declined as a key driver of the
economy, so we are looking now at tourism. Central Park in New York. This means it
cannot be built up with houses and indusThe Maropeng [Cradle of Humankind] site,
trial sites. Instead it should remain open for
as a world heritage site, is the new gold for
the city dwellers to enjoy.”
us. We would like to invest in the infrastructure there. Every visitor to South-Africa must say: ‘I need to go to Maropeng to
see where we all come from.’ […] We are
also engaging the mining sector to look for
opportunities in new industries. We want
to use this land for the renewable energy
industries. On part of the land we may not
be able to build houses but we can put up
solar farms. So that’s what we are looking
for: renewable energy, tourism and new
economic nodes.”

“Along the quays, boats will be moored,
offering a floating market of regional
organic products, a tavern, a co-working
space ... On the banks we install light and
detachable equipment, refreshment stands,
games for children, petanque courts, small
city stages - used 24/7 - for sports, playing
basketball ... But also street furniture to
sit and watch the scenery, all quite simple.
That’s what the Parisians expect.”

“We are working to protect Ontario’s
rich biodiversity for future generations
while we continue to promote economic
opportunities and outdoor recreation. We
will provide leadership and delivery in the
management and protection of natural
heritage in Ontario. This includes identifying significant natural heritage features and
landscapes and determining effective ways
to protect them, including the establishment of provincial parks and conservation
reserves; policy to influence the development of municipal official plans and bylaws;
identification and confirmation of areas of
natural and scientific interest; planning and
management of natural heritage systems;
providing sustainable outdoor recreation
opportunities and education on natural
heritage; delivery of the Ontario Parks
program, including provincial parks operations and providing tourism opportunities
and research.”

“We look positively on the interest after the
Expo 2015: 54% of the land will remain
green, the future will be decided among
local and national institutions.”

10 REGIONS
OF
10 MILLION
INHABITANTS
COMPARED
Deltametropolis
London
Paris

Toronto

Rhein-Ruhr
Milan

San Francisco

Taipei

Rio de Janeiro
Gauteng

World Cities
Agglomerations > 6 million inhabitants
Case study regions

Global Landscape Zones (Biomes)

Tundra
DATA SOURCES: WORLD WILDLIFE FUND, 2015; UN HABITAT WORLD CITIES, 2015
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RESEARCH METHOD
THE RELATION OF LANDSCAPE AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OVER TIME

RESEARCH METHOD
GRAPHIC
REPRESENTATIONS

Deltametropolis (NL)

We introduce each metropolitan reThe relationship between landscape
gion with a historic image and a map or
and economy is discussed in three
drawing that illustrates the relationship
time periods per each case study. First
between landscape and the economic
the ‘Founding Story’ reveals how, why
development of the city. Rhein-Ruhr
and where the initial settlements were
was, and still is, impossible to imagine
founded, outlining the specific role the
without the shipping and trade along
landscape played in determining the
the river Rhine. The industrialization
location of each case. For example,
of Toronto would not have been posmany cities were founded near landPROVINCIAL
ADVISORsuch
OF THE
NORTH
sible in JANDIRK
this wayHOEKSTRA,
without the
ravines LANDSCAPE
scape elements
asPROVINCE
waterways
HOLLAND,
IN KWALITEITSBEELD
LANDSCHAP,
2015 benefit as trading
and waterfront.
The
idyllic landscapeMRAbecause
of their
and boulevards of Rio de Janeiro are
hubs within an otherwise agriculturclosely linked to the presence of the
al or natural landscape. Second, the
Portuguese court. And the green hills
‘Emerging Metropolitan Landscape’
and valleys of Taiwan are still, just as
explains how the city grew into a metthey were 500 years ago, the main
ropolitan region and which (industrial)
icon of Taipei. Historic maps often
economic processes underlined their
show the strategic relation of a city
development. Here, landscape generto its surrounding landscape, whether
ally functioned as a resource for proit be a coastline or estuary, a valley or
duction (materials, fuels) and urban
trade route, natural resources and barexpansion (industrial and logistic comriers. Present-day cartography does
plexes, residential areas). The third,
not illustrate the link between the key
‘Knowledge Habitat’, concerns the
economic activities and the metropoltransformation or adaptation of this
itan landscape. However, landscape
metropolitan landscape for the acelements are still found today in the
commodation and attracting of highly
branding image of these areas. Instiskilled workers and companies. The
tutional and corporate logos, together
landscape at this stage is considered
with other visual representations, draw
a cultural asset and provider of living
explicitly from the heritage and natural
quality and services.
elements present in the metropolitan
landscape (i.e. the tech-valleys and
logos earlier in this publication).

“The Metropolitan Region of Amsterdam
(MRA) is a vibrant metropolis where economic
innovations flourish and whose dynamics are
embedded in a historical and unique landscape.”

N

W
Milano. Georg Braun; Frans Hogenberg: Civitates
Orbis Terrarum, 1572 (edition of 1593) HerzoginAnna-Amalia-Bibliothek, Weimar

Toronto plan, 1943

REVIEW OF POLICIES
AND INITIATIVES
REGARDING THE
METROPOLITAN
LANDSCAPE

while in other cases the regional scale
was covered by a combination of national, state or local policies.

We have interviewed policy makers,
planners and experts in each of the ten
regions, with an average of two interviews per case. These interviews provided the focus and a large part of the
content mentioned above. Based on the
interviews and desk research, the most
important spatial and environmental
policies related to the regional scale
were analyzed for each case. In some
cases, specific metropolitan strategies
and policies were already in existence,

1. Knowledge Economy map
2. Metropolitan Landscape map
3. Protected Landscapes map
London UK, see page 57

For each case we highlight a couple
of metropolitan landscape initiatives,
which illustrate how different stakeholders value and adapt the landscape,
make it accessible, and finance and
maintain valuable areas. Furthermore,
a compilation of institutional and corporate logos was made for some of the
cases, in order to show how elements
and qualities of the landscape serve to
strengthen and define corporate and
institutional identities. For each case,
travel guides (Lonely Planet or Rough
Guide) were also analyzed in order to
provide supplementary information.
We collected the top ten touristic sites
mentioned in those guides and added

Parco Agricolo Sud, Milan.
PHOTOGRAPHY: MERTEN NEFS

five new attractive sites for the highly
skilled worker on the basis of our results. The information mentioned above
is organized per case at the end of this
publication, in the form of an atlas of ten
regions.

38 BLIND
SPOT
Part 3. Lessons
from international cases
MAIN
LANDSCAPE
FEATURES
Peat meadows
River waterfronts
Beach & dunes
Polders (farmland)
Historical centers
Wetlands
Forest

Ocean

Lake

River

N

Three maps were drawn per case study:
Knowledge Economy, Metropolitan
Landscape and Protected Landscapes.
Besides these maps, supplementary
data and figures related to these three
themes were gathered.
1. The Knowledge Economy maps
show, first and foremost, the main
‘resource’ of human capital. The distribution of inhabitants is shown in
dots (500 people for one dot) and
reveals, in most cases, a strong relation with the physical topography.
The main knowledge, innovation and
business clusters are added to this
map, including airports, main office
locations, science parks and university campuses.
2. The Metropolitan Landscape maps
is meant to represent the physical
situation of the metropolitan landscape. According to our holistic view
on the metropolitan landscape (see
Introduction and Knowledge Habitat), we avoid making a strong distinction between urban and non-urban areas. All the different elements
of the metropolitan landscape are
shown in a single color pallet representing ‘slow’ and ‘fast’ parts of
the landscape, by respective colors
ranging from ‘cold’ blue to ‘hot’ red.
3. The Protected Landscapes maps
show the parts of the metropolitan
landscape that are protected under
international, national, regional or
local laws. These range from environmental protection laws to spatial
planning directives, such as green
belt policies. The locations of protected monuments, archaeological
sites and Unesco World Heritage
sites are also featured when existent.
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These diagrams draw up the
most prominent elements in the
metropolitan landscape that can
be reached within a time span
of 1.5 hours from the region’s
main population centers. All of
the case studies in this research,
15 MIN
even those
that are polycentric,
revolve around a central landscape element. In some cases,
like in Paris, this landscape element is a historic core, while
in the San Francisco Bay Area
it is water and in the Deltametropolis it is agricultural land.
The metropolitan landscape
diagrams combine three of the
main economic city models of
the 20th century: the Concentric Zone model (Burgess), the
Radial Sector model (Hoyt) and
the Multiple Nuclei model (Harris
and Ullman).
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Logistics & trade
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Information technology
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Government & diplomacy
automotive
Nanotechnology

S
Wetland

Rhein-Ruhr (DE)

The most prominent elements in the
metropolitan landscape that can be
reached within a time span of 1.5 hours
from the region’s main population
centers are drawn up in a diagram, visualizing the metropolitan landscape
‘DNA’ of each case study and furthering
the ability to compare. All of the case
studies in this research, even those
which are polycentric, revolve around
a central landscape element. In some
cases, like in Paris, this landscape element is a historic core, while in the San
Francisco Bay Area it is water and in the
Deltametropolis it is agricultural land.
The metropolitan landscape diagrams
combine three of the main economic
city models of the 20th century: the Concentric Zone model (Burgess), the Radial Sector model (Hoyt) and the Multiple
Nuclei model (Harris and Ullman).
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COMMUNITY
OF PRACTICE

EXPERT MEETING
Kasteel Groeneveld, oktober 2015

BLIND SPOT PANEL
Kunstfort bij Vijfhuizen, april 2016

INT. ARCHITECTUUR BIËNNALE
Fenixloodsen Rotterdam, juni 2016

WERKCONFERENTIE
RCE/SBB Amersfoort, april 2017

INTERNATIONAAL
Mantova - Fatti di Cultura , september 2016
Toronto - ULI confererence workshop, april 2017

MANIFESTATIE
Opening Landschapstriënnale, 1 september 2017
Nieuw-Vennep

INTERNATIONAL SYMPOSIUM
‘Confrontations in the Metropolitan Landscape’
Landschapstriënnale, 8 september 2017

SPOT ON

- het landschap als vestigingsvoorwaarde

Onderzoekers

Beleidsmakers

van universiteit en ontwerpopleidingen

en uitvoerders

180
Bestuurders

en bedrijfsleven

Studenten

ontwerpopleidingen

Ontwerpbureaus
fotografen en schrijvers

1. Hoe geven we het landschap als vestigingsvoorwaarde
in Nederland handen en voeten?
2. Welk beleid is hiervoor nodig en
wat doen we daarin nu al goed (of juist niet)?
3. Is er hard bewijs voor de stelling dat landschap
in Nederland bijdraagt aan het economisch vestigingsklimaat?
4. Wat vinden de bedrijven en kenniswerkers
in Nederland van dit onderwerp?

SPOT ON

9 789076 630205

Een initiatief van Vereniging Deltametropool i.s.m.
Wageningen UR, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Staatsbosbeheer en TU Delft

September 2017

het landschap als
vestigingsvoorwaarde
12 PILOTPROJECTEN
landschap en vestigingsklimaat
in Nederlandse regio’s

SLIM BELEID
nieuwe maakbaarheid en
het goede (bedrijfs)leven

DE FEITEN
wat weten we (en wat nog niet)
over het vestigingsklimaat

PILOT 2

PILOT 1

INNOVATION
CITY

PILOT 3

PILOT 4

PILOT 5

MARITIEM
CLUSTER

HYBRIDE
LANDSCHAP

MOOI
SNEL

BUITENPOORTEN

Meten en ontwerpen
aan het stadland continuüm

Metropolitane
fietsinfrastructuur van topkwaliteit

Een ruimtelijk concept en
marketingstrategie

PILOT IN METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG
Vereniging Deltametropool: David Dooghe, Mariana Faver Linhares, Gertie van den Bosch, Merten Nefs
Wageningen Economic Research: Ernst Bos
Provincie ZuidHolland: Helmut Thöle, Diederik Braat en Wil de Moor
MRDH: Linda Frinking, Eric de Bruijn en Ron van Noortwijk
Fotografie: Ruud Slagboom

PILOT IN METROPOOLREGIO AMSTERDAM
DS landschapsarchitecten: Maike van Stiphout
ps City: Thijs Verheugen
Achtung! mcgarrybowen: Roy van Dijk, Tessa Robijns
Vereniging Deltametropool: Luiza Moreira
Provincie: Anne Könst, Corine Meijer
MRA: Martijn Dekker

Landschap als podium
voor de kenniseconomie

Ondernemen in
het Brabantse Mozaïek

PILOT IN UTRECHT
Nationaal Park Heuvelrug: Janine Caalders
Vereniging Deltametropool: Ana Luisa Moura
Nohnik architecture and landscapes: Jorrit Noordhuizen
Terra Incognita: Robert Arends
Provincie: Bertus Cornelissen, Annelies Camping, Jeroen Cornelissen, Paul Roncken, Ymkje van de Witte

PILOT 6

Foto’s: Drechtsteden

Foto’s (van binnen naar buiten): Tanten.nl, Inhabitat, Regionaal Archief Tilburg

UTRECHT
SCIENCE PARK

PILOT IN NOORDBRABANT
Wageningen Universiteit: Adriaan Geuze (auteur), Annemarie Kuijt,
Sven Stremke, Ilse Voskamp en 31 studenten (zie colofon)
Provincie: Anne van Kuijk, Willy Thijssen

Wonen in het
getijdenlandschap
PILOT IN DE DRECHTSTEDEN
Defacto Urbanism & Landscape: Anne Loes Nillesen
LoesVerhaart Stedenbouw: Loes Verhaart
Vereniging Deltametropool: Anastasia Chranioti
Drechtsteden: Joyce Theijn (projectleider), Emma Forsten, Evelyn Bijl, Judit Bax, Irma Zanders, Christiaan Quik,
Jenny van Boxel, Jantine Prins, Danielle Wijnen, René Lipman, Marijn Wegman, Lisette Louwman,
Mercedes Sweeb, Aldo van Kleef, Saskia Platenkamp, Nicole Op de Laak, Rik van der Linden

PILOT IN GELDERLAND
TU Delft: Steffen Nijhuis (projectleider), Frits van Loon, Michiel Pouderoijen
Provincie: Mark Kemperman
Nijmegen: Han Derckx
Arnhem: Thor Smits

PILOT 9

PILOT 10

PILOT 11

PILOT 12

BESCHERMING
DOOR ONTWIKKELING

DE ONDERHANDELTAFEL

GROENE
LONGEN

BRABANT
AAN ZEE

Tussen hoop
en werkelijkheid

Internationale voorbeelden van
landschapsinstrumentaria toegepast
in de Metropoolregio Amsterdam

Onderbouwde keuzes
maken in het landschap

Perspectief voor de metropoolregio
Rotterdam Den Haag

PILOT IN METROPOOLREGIO AMSTERDAM
TU Delft: Steffen Nijhuis, Mei Liu, Frits van Loon
Vereniging Deltametropool: Merten Nefs, Arjan Smits
Provincie: Ton Bossink, Jurjen Tjarks

PILOT IN HET HART VAN HOLLAND
Gemeente Leiden: Fred Goedbloed, Martin Verwoest, Elena Chevtchenko
Posad: Boris Hocks
WECR: Ernst Bos

Het Blauwe Hart als
metropolitane verademing
Onderschreven door:
Joop Bongers, voorzitter Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk
Paul Langeweg, bestuurslid Vereniging Deltametropool
Marleen Maarleveld, directeur Waterrecreatie Nederland
Frits Palmboom, hoogleraar Van Eesterenleerstoel
Jaap Renkema, Algemeen Ledenbelang ANWB
Saline Verhoeven, onderzoeker Van Eesterenleerstoel
Joost Wentink, bestuurslid Stichting Transitie IJsselmeer
Guido van Woerkom, adviseur Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk
Voor deze pilot is gebruik gemaakt van het artikel ‘Recreatie en toerisme als ontwikkelkracht’
van Saline Verhoeven, waarvan eerder een samenvatting is gepubliceerd in de Blauwe Kamer.

Foto’s (van binnen naar buiten): Google Streetview, Bastian, René Passet

Foto’s (van binnen naar buiten): Patrick Rasenberg, Qiou87, Ronald van der Graaf

PILOT 8

DIEMERSCHEG

Foto’s (van binnen naar buiten): Koos Leek, Debby Doodeman, Bas Leenders

PILOT 7

MANIFEST
IJSSELMEERGEBIED

PILOT IN METROPOOLREGIO AMSTERDAM
Academie van Bouwkunst Amsterdam: Riette Bosch,
Philomene van der Vliet, Jandirk Hoekstra en 11 studenten (zie colofon)
Staatsbosbeheer: Robert Graat

N.B. Deze pilot is nog niet afgerond
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JAM* architecten: Jeroen Mensink, Stefanos Fillipas en Pieter Scholten
Trekker: Fred Meerhof
Fotografie: Kees Hummel
Vereniging Deltametropool: Ana Luisa Moura, Merten Nefs
MiddenDelfland: Debbie Nuijten
MRDH: Linda Frinking
Vlaardingen: Erik Bernard
VoornePutten: Rick den Brok

Impressie: Het krekenlandschap nabij Logistiek Park Moerdijk

Blind Spot #2

Landschap in transitie
op de grens van zand en klei

PILOT IN NOORDBRABANT
Studio Marco Vermeulen: Marco Vermeulen, Bram Willemse, Chiel Lansink
Provincie: Ronald Kramps, Niels Aten, Anne van Kuijk

The Dutch Everglades
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Manifest IJsselmeergebied
het Blauwe Hart als
metropolitane verademing

MRA
Buitenpoorten - ruimtelijk concept en marketing strategie
Bescherming door Ontwikkeling - instrumenten voor het MRA landschap
Diemerscheg - tussen hoop en werkelijkheid

Hart van Holland
De Onderhandeltafel - onderbouwde keuzes maken in het landschap

Utrecht
Utrecht Science Park - landschap als podium
voor de kenniseconomie

MRDH
Mooi snel - metropolitane fietsroutes van topkwaliteit
Groene Longen - een handelingsperspectief voor de MRDH

Arnhem - Nijmegen
Hybride Landschap - meten en ontwerpen
aan het stad-land continuüm
Drechtsteden
Maritiem Cluster - wonen in het getijdenlandschap

Noord-Brabant
Brabant aan Zee - landschap in transitie op de grens van zand en klei
Innovation City - ondernemen in het Brabantse Mozaïek

interviews

Een langere versie van deze interviews staat in Ruimte & Wonen #4 (september 2017)

‘GELD IS NIET
HET
PROBLEEM’
‘WE HEBBEN EEN
‘HOOG TIJD
interviews

VOOR EEN
LANDELIJKE
VISIE’

interviews

Erik Droogh staat al twintig jaar aan het roer
bij Leisurelands, een organisatie die twintig
recreatiegebieden beheert en exploiteert in
Gelder
land en Noord-Limburg.
aandeelWillem
Ferwerda,
directeur De
Commonland
houders zijn gemeenten, maar het is volgens
Droogh privaat ondernemerschap dat de recreatieve gebieden in stand houdt én rendabel
maakt. “We zijn grondgebonden en werken met
Willem Ferwerda, directeur Commonland
een visie voor de lange termijn. Alleen
dan kun
Jeanet
Van Antwerpen, directeur SADC
Willem je
Ferwerda
vormt met zijn organisatie
investeren in kwaliteit.”

‘GELD IS NIET
‘WE HEBBEN EEN
FANTASTISCH
HET PROBLEEM’
FANTASTISCH
LEEFKLIMAAT’
LEEFKLIMAAT’

Common
land een
diedirecteur
investeerders
Jeanet
Vanbeweging
Antwerpen,
SADCkoppelt
Leisurelands heeft
een goed jaar achter de rug,
metecosyseen
landschapsprojecten.
“Het
Erik Droogh, directeur Leisurelands aan grootschalige
recordaantal van ruim zes miljoen bezoekers werd er een

Ferwerda
vormt met zijn
organisatie
DeWillem
Schiphol
Area Development
Company
teem is een
belangrijke
voorwaarde
voorterecht
en onderdeel
positief
resultaat geboekt.
En daar is Droogh
trots
Common
een beweging
die investeerders koppelt
(SADC)
is deland
eigenaar
en ontwikkelaar
van onzeop.economie,
maar
er vindtbusiness.
wereldwijd
enorme
“Maar het blijft
een marginale
We vragen
landschapsprojecten.
De Schiphol Area Development Company
vanaan
zesgrootschalige
bedrijvenparken
in de Westas van “Het ecosysgeen entreegelden
de recreatiegebieden,
waarmee we
biodegradatie
plaats”,voor
vertelt
in het bezoekersteem is eendie
belangrijke
voor en onderdeel
(SADC)
ishij
de
ontwikkelaar
Amsterdam,
onderdeelvoorwaarde
moeten worden
zo’n 16 tot 24 miljoen
euro per
jaareigenaar
mislopen.en
Maar
door
centrumhetvan
Naardermeer.
bedrijven
en
van
economie,
er vindt
enorme
van
zes bedrijvenparken
in de
Westas
van
van
de onze
transitie
van eenmaar
lineaire
naarwereldwijd
een
slimhet
stapelen
van
functies,
enBij
het meerdere
keren
verbiodegradatie
plaats”,
vertelt Jeanet
hij in het
die
onderdeel
moeten worden
pachten gaat
of verhuren
van dezelfde
vierkante
meter grond,
circulaire
economie.
Directeur
vanbezoekersinvesteerders
hetAmsterdam,
nog
te vaak
over
kwartaalcijfers
kunnen we zonder subsidies
toch rendabel
opereren.”
centrum
van
het
Naardermeer.
Bij
bedrijven
van
de
transitie
van
een
lineaire
naar
een
leidend tot reductie van de ecologische basis, terwijlAntwerpen: “Toen SADC dertig jaar geleden en
investeerders
gaat
het nog gesproken
te vaak overeen
kwartaalcijfers
circulaire economie. Directeur Jeanet
van
hadden we
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Willem Ferwerda, directeur Commonland

Willem Ferwerda vormt met zijn organisatie
Commonland een beweging die investeerders koppelt
aan grootschalige landschapsprojecten. “Het ecosysteem is een belangrijke voorwaarde voor en onderdeel
van onze economie, maar er vindt wereldwijd enorme
biodegradatie plaats”, vertelt hij in het bezoekerscentrum van het Naardermeer. Bij bedrijven en
investeerders gaat het nog te vaak over kwartaalcijfers
leidend tot reductie van de ecologische basis, terwijl
het bij een ecosysteem draait om lange termijn en
diversiteit. Ferwerda werd door Economische Zaken
benaderd om zijn aanpak van ‘4 returns’ toe te passen op het Hollandse veenweidegebied: ‘Inspiration,
Social Capital, Natural Capital en Financial Capital’.
Hij werd in 2016 door Trouw uitgeroepen tot de duurzaamste Nederlander.
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wereldwijd waarop zij impact (kunnen) hebben.” Wat Commonland uniek maakt, is deze holistische aanpak en de betrokkenheid op lange termijn aan een project van grote schaal. Bedrijven
die alleen korte termijn financieel gedreven zijn, zijn voor ons de
minst interessante partijen.

“Historisch gezien z
op weg naar een ‘c
van het ecosysteem
landschap. Dat is n
schuld van de indiv
boer of consument
een collectieve opg
Het ontbreekt Ned
momenteel aan stu

ORT)

s)

(VERENIGING DELTAMETROPOOL, JAM*, ICP)
Continent van herkomst

Periode in the regio

16%
>10 jaar

Weide

1% 4%
Afrika Azië
[onbekend]

Vier belangrijkste locatiefactoren bij het verhuizen naar een andere regio
[Anders]
Belastingen
Weer

46%
Amerika’s

Periode in the regio
37%
<5 jaar
16%
>10 jaar

47%
5-10 jaar

37%
<5 jaar

WAT WIL DE
KENNISWERKER
NU ÉCHT?

Scholen

Winkels | Voorzieningen
Diversiteit

Periode in Nederland
12%
<1 jaar
48%
>3 jaar

Recreatie
Transport | Afstanden
Cultuur

Historische binnenstad

Kwaliteit van de Leefomgeving
Carrièremogelijkheden
10%

40%
1-3 jaar

9%
[overig]

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

50%

60%

70%

80%

90%

Favoriete activiteit(en) in het weekend

17%
Veldhoven

74%
Eindhoven

Beschikbaarheid Natuur

Haven

Tolerantie

47%
5-10 jaar

Woonplaats

Betaalbaarheid

37%
Europa

Noordzee kust

Leeftijd respondent

Outdoor (zoals sport)
Shopping, gastronomie

11% 4%
>45 jaar <25 jaar
30%
35/45 jaar

Cultureel

56%
25-35 jaar

[anders]
10%

20%

30%

Favoriete drie landschappen in Zuid-Holland

Platteland
Weide

Werklocatie

Haven
Historische binnenstad

1%
[overig]

72%
Veldhoven

Noordzee kust

Professionele sector

27%
Eindhoven
34%
Wetenschap
& Techniek

Platteland

10%
Financiële, Juridische
en andere Dienstverlening
30%
Creatieve
Industrie

26%
[Overig]

Fietsen naar het werk

Recreatiegebied

Recreatiegebied
10%
20%

30%

40%

DE FEITEN

De Nederlandse landschappen zijn grotendeels door mensenhanden
gemaakt, onder invloed van de natuur. De waarde van het landschap voor het
vestigingsklimaat is dus lastig op te splitsen in natuur en cultuurhistorische
waarden. Ook landschapsgidsen als Mooi Land (2005) gebruiken de
begrippen door elkaar. Landschapswaarden laten zich niet gemakkelijk in
één getal vatten. Toch kan kwantificering inzicht geven in de waarden en
voorkomen dat het landschap in ruimtelijke ontwikkelingen onderbelicht blijft.
In onderzoeken als TEEBstad en iTree wordt steevast aangetoond dat de
baten van investeringen in natuur, in of om de stad, het dubbele of meer zijn
dan de kosten. De baten hebben betrekking op klimaatadaptatie, biodiversiteit,
gezondheid, ontspanning, identiteit en hogere vastgoedwaarden (PBL,
Atlas natuurlijk kapitaal). In verschillende onderzoeken vindt men positieve
correlaties tussen aanwezigheid van erfgoed, natuurgebieden en (creatieve)
hoogopgeleiden en hogere vastgoedwaarde.
Disclaimer: Het is niet altijd duidelijk of verbanden ook causaal zijn. Daarnaast is er door bezuinigingen in het onderzoek naar
landschapswaardering soms sprake van oudere studies, of case studies in een bepaalde regio die niet in andere regio’s herhaald zijn.

40%

Kenniswerkers stellen
hoge eisen aan hun leefomgeving
1. De kwaliteit van het woon en
leefklimaat is voor 5 tot 20% van de
internationals een belangrijke factor
in hun locatiekeuze. Dit geldt in het
bijzonder voor hightech en kennis
intensieve bedrijven. De factor quality
of life wordt in locatiekeuze steeds
belangrijker.
Ranglijsten van consultancy bureaus, zoals:
Cushman & Wakefield, Ernst & Young, BCI, etc.;
Rappaport, 2009, The increasing importance of
Quality of Life’, Journal of Economic Geography
6, p779; Jansen, 2012, Territoriaal Kapitaal. Over
de betekenis van erfgoed voor het vestigingsen leefklimaat

De meeste professionals voelen wel instinctief aan
dat een hoogwaardige leefomgeving het economisch
vestigingsklimaat zal bevorderen, maar het kan nooit
kwaad enkele getallen en andere feiten op zak te
hebben, voor het geval je gesprekspartner hier nog
aan twijfelt. We hebben geprobeerd een overzicht te
geven van de huidige kennis op dit gebied, staccato
maar toch zo volledig mogelijk.

2. Leefkwaliteit is volgens bedrijfs
analysten niet altijd de eerste factor,
maar kan wel de xfactor zijn voor
startups die twijfelen tussen twee
stedelijke regio’s.
White, Wynne, 2014, The regional impact of
quality of life on entrepreneurial decisions.
Moody’s Analytics

3. Uit een enquête onder 57 in
ZuidHolland gevestigde bedrijven
geeft 40% aan dat bij het aantrekken
van hoogopgeleide expats het woon
en leefklimaat een factor van belang is.
Woon- en leefklimaat Zuid-Holland vanuit
bedrijfsoptiek, BCI, 2014

4. Voor kennisemigranten (uit Neder
land) en kennisimmigranten (naar
Nederland) is een aantrekkelijke leef
omgeving in het algemeen de belang
rijkste, c.q. op één na belangrijkste
reden om te verhuizen.
Berkhout et al.,2010: Wat beweegt kennismigranten? Een analyse van de concurrentiekracht
van NL bij het aantrekken van Kennismigranten.
Overigens bestaat een aantrekkelijke leefomgeving daarbij uit: wonen, vervoer en milieu

5. Nederlandse kenniswerkers vin
den openbaar groen belangrijker
dan locatiefactoren als culturele
voorzieningen, horeca, bevolkings
samenstelling, betaalbare woningen
en bereikbaarheid. Voor internationale
kenniswerkers geldt hetzelfde, in iets
mindere mate.
Buitenlandse kenniswerkers in Nederland. Waar
werken en wonen ze en waarom? PBL, 2014

6. Hoogopgeleiden willen wonen in
steden met een gevarieerd cultureel
aanbod en erfgoed. In deze steden
groeit de werkgelegenheid ook het
snelst. Cultuur stimuleert ook ont
moetingen en is daarmee in potentie
een broedplaats voor (commerciële)
ideeën.
Marlet, Atlas Nederlandse Gemeenten, 2007;
Coslor, 2001, Work hard, play hard: the role of
nightlife in creating dynamic cities; Marlet, C.
van Woerkens, 2004, Skills and creativity in
a Cross-section of Dutch Cities, Discussion
Paper Series 04-29, Utrecht School of Economics; G. Marlet, I. Tames, C. van Woerkens,
2006, Cultuur als vestigingsfactor, in: S. Raes,

B. Hofstede, 2006, Creatief vermogen. De
economische potentie van cultuur en creativiteit; Marlet, C. van Woerkens, 2005, Tolerance,
aesthetics, amenities or jobs? Dutch city attraction to the creative class, Discussion Paper
Series 05-33, Utrecht School of Economics;
Jacobs, 1984, Cities and the wealth of nations;
Zukin, 1995, The cultures of cities; R. Florida,
2002, The rise of the creative class, and how
it’s transforming work, leisure, community and
everyday life

10. Niet alle hoogopgeleiden willen
hetzelfde. Een mix van woonmilieus
is belangrijk om verschillende typen
talent (creatief, bèta) aan te trekken
en behouden in verschillende levens
fases. Er is een sterke correlatie tus
sen aanwezigheid van vooroorlogse
woningen en hoogopgeleiden.
Lekkerkerker, 2016, Innovatiemilieus; Marlet,
2007, Atlas van Gemeenten

7. Kenniswerkers in ZuidHolland noe
men de kwaliteit van de leefomgeving
het vaakst in de top 4 van vestigings
factoren, gevolgd door carrièremoge
lijkheden, bereikbaarheid en cultuur.
Aanwezigheid van natuur scoort net
zo hoog als betaalbaarheid.
Vereniging Deltametropool, International
Community Platform, JAM architecten, 2017

8. Economische groei in landen met
meer cultureel erfgoed, zoals Unesco
World Heritage, is gemiddeld hoger.
D.J. Costello, 1998. The economic and social
impact of the Arts on Urban Community
Development. PhD Thesis University of
Pittsburgh; J. Stanziola, 1999, Arts, government
and community revitalization

9. Natuur en recreatiegebieden
nemen aan belang toen bij de
competitie om menselijk kapitaal
in Amerika en Europese regio’s.
Rodriguez-Poze, Ketterer, 2012, Do local
amenities affect the appeal of regions in europe
for migrants? Journal of Regional Science

11. Kennisintensieve bedrijven, vooral
kleine, liggen vaak in de buurt van
historische kernen en stedelijke
voorzieningen zoals horeca, cultuur
en recreatiegebieden. In de regio
Eindhoven is de nabijheid van
natuurgebieden en erfgoed ook een
verklarende factor voor de locatie
van bedrijven, terwijl in de regio
Rotterdam Den Haag cultuur en
educatie een belangrijkere rol speelt.
Masters Geoinformatie, 2015, Attracting the
Attractive, Wageningen UR

12. Internationale kenniswerkers
vormen een heterogene groep, met
diverse woningwensen en budgetten.
De betaalbaarheid, kwaliteit en
informatie van huisvesting in
Nederland kan beter.
Housing for Internationals, Nicole van Haelst e.a.
(ICP, 2015)

CONCLUSIES
Combinatie schaalniveaus is
cruciaal
Transparant afwegingskader
opgaven nodig
De stad als uitgangspunt
bij het denken over het
landschap

LANDSCHAPSAGENDA
VOOR HET VESTIGINGSKLIMAAT
Werk aan brede
vestigingsfactoren
Maak buitenpoorten
Verleid multinationals en MKB

SPOT ON SPOT ON
Een initiatief van Vereniging Deltametropool i.s.m.
Wageningen UR, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,
Staatsbosbeheer en TU Delft
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12 PILOTPROJECTEN
landschap en vestigingsklimaat
in Nederlandse regio’s

SLIM BELEID
nieuwe maakbaarheid en
het goede (bedrijfs)leven

DE FEITEN
wat weten we (en wat nog niet)
over het vestigingsklimaat

pilot 1 – Utrecht Science Park
pilot 2 – Innovation City
pilot 3 – Maritiem Cluster
pilot 4 – Hybride landschap

pilot 5 – Mooi Snel
pilot 6 – Buitenpoorten
pilot 7 – Manifest IJsselmeergebied
pilot 8 – Diemerscheg

pilot 9 – Bescherming door Ontwikkeling
pilot 10 – De Onderhandeltafel
pilot 11 – Groene Longen
pilot 12 – Brabant aan Zee

TWENTE
als innovatie-landschap

PILOT 1 - Utrecht Science Park
PILOT 2 - Innovation City

McMaster University, Toronto

Nyenrode Business University, Breukelen

ETH Höngerberg campus, Zürich

Adlershof science park, Berlin

Utrecht Science Park

USP t.o.v. Heuvelrug, Limes en Waterlinie

Ringpark Utrecht, beeld: Nohnik

Rosmalen

BOXTEL

BEST

EINDHOVEN

Cvis
Vion Boxtel

Ishida Europe
Philips Medical
Systems Int.
Brabant Engineering
Meuleman
electronics
Topic Embedded
systems

Science park
Eindhoven
KSD Groep
Sioux Embedded
Systems
Punt 6
TU Eindhoven
BKL Engineering
DAF Nederland
Happy idiots
High Tech Campus
Eindhoven
Philips Innovation
Services
FEI Electronic
Optics Int.

‘S-HERTOGENBOSCH
VEGHEL

Drunen

Vanderlande

Vlijmen
Waalwijk

Vlijmense ven

Bossche broek

Berlicum
Middelrode

Kaatsheuvel

Loonse en Drunense duinen

Sint-Michielsgestel

Vught

Heeswijk-Dinther

Veghel

Schijndel

Helvoirt
Loon op Zand

HELMOND

Udenhout
Berkel Enschot

Automotive campus
Foodtech Brainport
Groene campus
AAE

Haaren
Boxtel

Oisterwijk

Sint-Oedenrode

Kampina
TILBURG

Liempde

Moergestel

Beek en Donk
Son en Breugel

Goirle

Oirschot

Best

Lieshout

Hilvarenbeek

Helmond

Nuenen
Diessen

EINDHOVEN

Oost en West

Mierlo

Middelbeers

Bedrijfsecologie
BrabantStad,
beeld: West8

‘S-HERTOGENBOSCH

TILBURG

VELDHOVEN

Avans Hogeschool
Agri Food Health
Innov. Centre
Omron Europe
Lenze
Balluff

Tesla Factory
Vossenberg
Fujifilm Europe
Rompa Group
Transsmart
Bosch Transmission
Technology

Atos Nederland
Sligro Eindhoven
ASML
VDL Parts
Health Innovation
Campus

Ricoh Nederland

Veldhoven

Geldrop

Strabechtse heide

Masterplan

Schijndelse Heide, beeld: Rob Stuijt, WUR

Model
- 10 store layered warehouse- Truck spiral to reach every floor
- Built in blocks of three

Rural urbanism Boxtel, beeld: Begonã Arellano Jaimerena, WUR

Gestapelde logistiek, beeld: Gerwen van der Veen, WUR

1. Landschap als podium voor de kenniseconomie,
showcase voor health sciences
2. Landschap = cultuur en volksaard,
basis voor innovation ecology
3. Welke economische activiteiten pássen
goed in het landschap?

TU Twente, beeld: Bing

Fabriek in Enschede,
1895

TWENTE
als aantrekkelijk netwerk
PILOT 3 - Maritiem Cluster
PILOT 5 - Mooi Snel
PILOT 6 - Buitenpoorten

Trambaanpad, Voorne-Putten, beeld: West8

route je kunt lopen. Dat is de boodschap van
de campagne.

PARANAPIACABA STATION
1:30 hour from SAO PAULO

PARANAPIACABA STATION

Fig. 8: Inspiratie uit buitenlandse
voorbeelden:.
Links: Manly Wharf, Sydney
Rechts:
Graubunden,
Zwitserland
Fig.
8: Inspiratie
uit buitenlandse
voorbeelden:.
Links: Manly Wharf, Sydney
Rechts: Graubunden, Zwitserland

Bij Social Brandscaping voor Buitenpoorten
zijn maatschappelijke thema’s als wonen, recreëren, welzijn, vrije tijd, natuur, sport, milieu,
gezondheid, mobiliteit en duurzaamheid de
verbindende factoren tussen de gemeente,
bedrijfsleven en burgers. Deze thema’s staan
centraal bij de ontwikkeling van Buitenpoorten
en betrekken van publieke en private partners.
DS Landschapsarchitecten en psCity hebben
LUZ ST. , Sao Paulo
een overzicht van ca. 40 partners samengesteld als potentiële Buitenpoort partners (zie
LUZ ST. , Sao Paulo
kader).
Sao Caetano
do Sul

1:30 hour from SAO PAULO

Fig. 9: Internationaal voorbeeld
Paranapiacaba, São Paulo,
Brazilië
Fig. 9: Internationaal voorbeeld
Paranapiacaba, São Paulo,
Brazilië

PREF. CELSO DANIEL
ST.
Maua

79
Sao Caetano
UITGANGSPUNTEN
RUIMTELIJKE
INRICHPREF. CELSO DANIEL
do Sul
ST.
TING
Maua
Santo Andre

79

Ribeirao
Pires

De buitenganger is een veeleisende stedeling
The station is only
used for bij aanPARANAPIACABA
Santo Andre ST. - closest Ribeirao
die instant bediend wil worden,
direct
outdoor recreation area: 300 m Pires
the Touristic Express Project.
komst op het station. Om hieraan tegemoet te
komen zijn de volgende uitgangspunten
opgeThe station is only used for
PARANAPIACABA ST. - closest
The
line is part
of aProject.
Touristic Project fromoutdoor
the government
ofmSao Paulo
recreation area: 300
the Touristic
Express
steld voor de ruimtelijke inrichting:
During the train ride, there are also explanations about historical facts
from the stations.

The line is part of a Touristic Project from the government of Sao Paulo
1. Het station moet in, direct
aan of zeer na. The construction of a bigger project adds value to the line itself
During
the trainisride,
there
are alsoDit
explanations
about
historical
facts
. The corridor
also
a historical
tour, and the
station
could
be
bij het landschap van bestemming
liggen.
from
thedeveloped
stations. as a heritage as well.
further
geldt voor alle ov-knooppunten die op de overThe service
uses old
thatitself
were
. The construction of a bigger project
adds value
to trains
the line
zichtkaart staan;
exclusively
for this purpose.
. The corridor is also a historicalrenewed
tour, and
the station
could be
further developed as a heritage as well.

Buitenpoorten buitenland

The service uses old trains that were
2. Het landschap van bestemming is zichtbaar
renewed exclusively for this purpose.
vanaf het perron, of een kleine versie ligt rondom het station. Een stadsstation als RAI of Purmerend kan hieraan niet voldoen;
3. Op een Buitenpoort sluit het station direct
aan op een pad, de buitenganger loopt niet
eerst over een trottoir. Het pad leidt de bezoeker het landschap in, dat is de hulp in de
oriëntatie. Dit is nu nog alleen bij Wormerveer
het geval;

Buitenpoort Santpoort-Noord, beeld: DS

4. Een horecagelegenheid annex bezoekers-

Thuis op de bank komt het landschap virtueel tot leven.

Campagne in de straat met de luchtfoto van het landschap.

Bericht op station met luchtfoto en vertrektijd.

Op het station informatie over de Buitenpoort opvragen.

Foto op beeldscherm met stations in de train.

Interactief informatiescherm op het perron.

Door de tunnel lopen is door het landschap lopen.

Op de smartphone is de informatie te downloaden.

Verhalen van de landschappen worden gedeeld.

De verhalen worden gebruikt in de campagne in de stad.

Foto-exposities van landschappe in gallerie FOAM.

In de stad even frisse lucht inademen met de Frisse Neus Fontein.

Wervenpark, Dordrecht, beeld: AenF

1. Regionale fietsinfrastructuur voor brede doelstelling (MKBA):
- reistijdwinst / bereikbaarheid
- luchtkwaliteit / gezondheid
- beleving, comfort en veiligheid
- recreatie en toerisme
2. Stations en ander hoogwaardig OV als
poorten naar het landschap
3. Wonen en werken aan het water i.c.m. vervoer over water

Vriezenveen

Tubbergen
Denekamp

Hellendoorn

Nationaal Landschap
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Wierdense Veld
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0
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A1
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ROC Twente
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Overijssel
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Losser

Universiteit Twente

Hart van Zuid
FBK Stadion
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Kennispark
Twente

Go Planet

Retentiegebied
Kristalbad

N733

Enschede
Muziekkwartier

FC Twente stadion
IJsbaan Twente

Glanerbrug

ROC Twente

A35

Saxion Hogescholen

N35

N18

Hellendoorn
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Station Holten, beeld: Bing

TWENTE
lab voor duurzaamheidstransities
en oase
PILOT 11 - Groene Longen
PILOT 12 - Brabant aan Zee

Groene longen van de MRDH: MiddenDelfland en Voorne-Putten
Beeld: JAM* en Kees Hummel

Brabant aan Zee. Beeld: Studio Marco Vermeulen

Brabant aan Zee. Beeld: Studio Marco Vermeulen

1. Open landschap inzetten voor energietransitie
en klimaatadaptatie - extensief innovatie laboratorium
2. Stilte en ruimte als troef
3. Spannende combinaties van biobased economy
met nieuwe vormen van recreatie

Electriciteit substation, Hengelo, beeld: Bing

