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Bas Pedroli vond het niet moeilijk om de voor hem meest

opvallende dag van de afgelopen tien jaar te bedenken.

Direct schoot hem 23 mei 2008 te binnen, de dag dat hij

samen met Dirk Wascher en Marion Bogers namens het

Netwerk LANDSCAPE EUROPE een seminar had georgani-

seerd onder de titel Blueprint for Euroscape 2020. 

door Martin Woestenburg

>‘Het seminar was een happening waar we jaren naar

toe hadden gewerkt. We zaten met een select gezel-

schap in een hotel uit het eind van de negentiende

eeuw aan de oever van het Lago Maggiore in Noord-Italië.

Met de directeur-generaal van een Nederlands ministerie,

de Duitse directeur van het federale bureau voor natuur, de

minister van ruimtelijke ordening en milieu van het

Italiaanse gewest Piedmonte, en tal van wetenschappers

en beleidsmakers uit Europa; allemaal mensen die op hoog

niveau professioneel met landschap bezig waren en nu op

persoonlijke titel bijeen waren gekomen om over het

Europese landschap te discussiëren. 

Achteraf kun je zeggen dat we dankzij die bijeenkomst

serieus worden genomen op allerlei gremia van zowel

wetenschap als beleid. We vroegen onze gasten: wat heb je

zelf met landschap? Daarop kwamen heel spontane reac-

ties, ook van de politieke dieren in het gezelschap. Mensen

vertelden hoe ze vroeger ravotten in de buurt waar ze

‘Brussel heeft nauwelijks aandacht
voor het landschap’

Bas Pedroli, landschapsonderzoeker Europa

opgroeiden, en hoe dat dierbare landschap inmiddels is

veranderd. Dat was een flinke steun in de rug van het net-

werk LANDSCAPE EUROPE, omdat het een interactief

platform wilde bieden voor onderzoekers en beleidsmakers

op het gebied van landschap. De mensen pasten goed bij

elkaar, ongeacht hun verschillen in achtergrond. Door die

bijeenkomst kan ik nu nog bij die mensen aankomen. En ik

denk dat zich zo een goede basis vormde om de samenwer-

king rond het Europese landschapsonderzoek beter te kun-

nen coördineren. Ik merk ook dat we bij het beleid de vin-

gers op de zere plekken kunnen leggen.

LANDSCAPE EUROPE en nu Euroscape 2020, gaat over

een paradox. De Europese Unie heeft qua beleid geen ver-

antwoordelijkheid voor het landschap, maar het EU-beleid

voor de landbouw, het transport, het klimaat, de bodem 

– allemaal sectorale beleidsvelden – heeft wel directe

gevolgen voor het landschap. Het is een leemte in het

Brusselse beleid, dat daar geen aandacht voor is. De blik is

nu vooral gericht op de afzonderlijke sectoren. 

Het landschap staat onder druk in Europa. De kustgebie-

den kraken onder het toerisme, terwijl de oorspronkelijke

functies van het landschap niet meer vervuld worden.

Waarom zou je olijven verbouwen als toeristen meer geld in

het laatje brengen? In de Alpen speelt een vergelijkbaar

verhaal. Oost-Europa kent een heel ander probleem. Daar

worden landschappen verlaten omdat ze niet meer renda-
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Een seminar op 23 mei 2008 legde de

basis voor een voortgaand debat over

landschap in het EU-beleid. 

Wageningen,
Gaia
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Een landschapstypologie van heel Europa kan nooit recht doen aan de enor-
me diversiteit aan landschappen. Maar het kan wel een basis zijn om die
diversiteit invulling te geven. Een algemene typologie (zie kaart, afkomstig
van de European Landscape Classification LANMAP van Sander Mücher, Jan
Klijn, Dirk Wascher en Joop Schaminée) kan uitgangspunt zijn om de eigen
streek als herkenbare landschappen verder te karakteriseren. Die landschap-
pen hebben bijna altijd een naam, zoals Betuwe, Vorarlberg of Alentejo. 
Bij deze landschappen horen streekeigen producten; mensen identificeren
zich ermee. Het is de uitdaging om manieren te vinden waarop ook het beleid
van de Europese Unie explicieter rekening kan houden met de eigenheid van
het landschap.
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bel zijn voor de boeren. Daarnaast heb je de problemati-

sche relatie tussen stad en platteland. Europa is een stede-

lijke samenleving. Ook een boer is steeds meer een stede-

ling op een tractor. Maar wat gebeurt er als ze verdwijnen?

Nederlanders met een huisje in Zuid-Frankrijk voelen zich

vaak niet verantwoordelijk voor het landschap daar. Eén

generatie verder en zo'n landschap kan helemaal verdwe-

nen zijn.

Het Europese beleid heeft daar invloed op. Het is voor ons

de wetenschappelijke uitdaging om dat zo helder mogelijk

te beschrijven. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen

dat de regeling voor de bergboeren en de herstructurering

van de olijfboomgaarden een enorme invloed hebben op

het landschap. Het is echter moeilijk aan te tonen wat oor-

zaak en wat gevolg is, en hoe het zit met de landschappe-

lijke kwaliteit. Het is wel duidelijk dat de Europese Unie

instrumenten in handen heeft die een impuls kunnen bete-

kenen voor de landschappelijke kwaliteit. Neem het

gemeenschappelijke landbouwbeleid. De eerste pijler van

dit beleid, de vergoedingen voor de landbouwproductie, is

de reden dat boeren in Polen en Bulgarije ook graag mee

willen in de vaart der volkeren. Nu zijn hun bedrijven vaak

zo’n acht à negen hectare groot, maar ze willen graag groei-

en. De vraag is wat dat voor gevolgen heeft voor het land-

schap. De schaalvergroting in Nederland, die plaatshad als

gevolg van de intensivering van de landbouw, heeft dankzij

ruilverkavelingen geleid tot een beter inkomen van de boe-

ren die konden blijven. Maar het zorgde ook voor verpaupe-

ring van het landelijk gebied. Dat gemeenschappelijke

landbouwbeleid van de Europese Unie gaat in 2013 veran-

deren, en het zou interessant zijn om te weten wat die ver-

anderingen inhouden voor het landschap. Want dat het

Europese landbouwbeleid daarop invloed heeft, is wel dui-

delijk.

Je moet volgens mij op Europees niveau willen leren van de

fouten die op nationaal niveau gemaakt zijn. Het gaat niet

aan dat er nu ruilverkavelingen komen in Polen, terwijl we

in Nederland weten dat dat op lange termijn allerlei nega-

De landschappelijke ambiance voor de bijeenkomst aan de oever van het Lago Maggiore
was bewust gekozen. Het gevoel van evidentie van het belang van het landschap werd
versterkt door de sfeer en een maaltijd met uitstekende streekeigen producten.
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tieve gevolgen heeft voor het landschap en dus ook voor bij-

voorbeeld landbouw of natuur. Het Europese landschap is

divers, en dat maakt het ook bijzonder. De diversiteit komt

deels doordat het vaak cultuurlandschappen zijn, en daar-

mee een uiting van de lokale cultuur. Dat is wat ook zoveel

Amerikanen en Japanners naar Europa trekt, die diversiteit

aan culturen en landschappen. Europa beslaat een vijfde

van de oppervlakte van Noord-Amerika, maar het Europese

landschap kent een veel grotere verscheidenheid.

Wij zijn onderzoekers en geen beleidsmakers of politici, en

moeten ook niet op die stoel gaan zitten. Maar mensen in

die posities hebben vaak nauwelijks zicht op het land-

schap, omdat ze met een sectorbril naar de werkelijkheid

kijken. De vraag is hoe je op Europees niveau met land-

schapsonderzoek aan beleidsmakers duidelijk kunt maken

waar het landschap kwetsbaar is.

Landschapsonderzoekers kunnen criteria opstellen op

basis waarvan beleidsmakers kunnen beoordelen wat de

gevolgen zijn van bijvoorbeeld het landbouw- of het trans-

portbeleid. Europese landen typeren hun landschap eigen-

lijk allemaal anders. Dat is ook logisch. Griekenland heeft

landschappelijk een heel andere cultuur dan Finland.

Finnen leven in een vlak land met uitgestrekte bossen en

moerassen en een koud klimaat. Die zitten veel vaker

binnen en gaan heel anders om met het landschap dan de

Grieken die de hele dag buiten leven, waar het land allerlei

mooie producten oplevert. Nederland is weer anders. Wij

hebben een levend landschap dat al eeuwen verandert

onder invloed van de mens.

Het gesprek aan de oever van het Noord-Italiaanse meer

was het begin van het proces rondom Euroscape 2020.

Doel van dit nieuwe samenwerkingsnetwerk is het opzetten

van een beweging van onderzoekers en beleidsmakers die

ervoor moet zorgen dat het landschapsonderzoek beter

zichtbaar wordt op de bureaus in Brussel. Het is een

logisch vervolg op LANDSCAPE EUROPE, waarin we vooral

bezig zijn geweest om de waarden van het Europese land-

schap in beeld te brengen en de eerste contacten te leggen

tussen wetenschap en beleid. Zo hebben we in 2007 het

boek Europe’s Living Landscapes gepubliceerd, met 21

beschrijvingen van regionale landschappen. Het biedt een

mooi overzicht van de enorme variatie aan landschappen

die Europa rijk is; van de terrassen op Malta, de dehesa 

– landbouw gecombineerd met eiken – in Zuid- en West-

Spanje, het ‘kaaslandschap’ in het Franse Saint Nectaire

tot de Flevopolders in Nederland en de streek van

Východné Karpaty in Slowakije. Het is niet ons doel om

Euroscape 2020 heel groot te laten worden, want dan ben

je al je tijd kwijt aan het managen. Het is vooral de bedoe-

ling om de invloed van de wetenschap binnen het beleid te

versterken. Eigenlijk willen we de telefoon roodgloeiend

hebben door oproepen uit Brussel. Met dit project zijn we

erin geslaagd om Alterra op het gebied van landschaps-

onderzoek en landschapsbeleid internationaal een duide-

lijk gezicht te geven. Daarvoor was het qua landschaps-

onderzoek op Europees niveau allemaal wat ad hoc, nu

doen we het onderzoek vanuit een integrale benadering,

niet alleen vanuit de landschapsarchitectuur of -ecologie. 

Alterra is ook Europeser en internationaler dan tien jaar

geleden. Ik richtte me altijd al op Europa. Maar het is

tegenwoordig normaler om te merken dat een bureau leeg

is omdat een collega voor zijn werk even naar China of de

Oekraïne is. Mijn stelling is altijd geweest dat Europa onze

thuismarkt is. Nederland is te klein voor Alterra. Voor -

waarde is wel dat Alterra op Europees niveau samenwer-

king zoekt. 

We gaan ons met het netwerk van LANDSCAPE EUROPE

nu allereerst terugtrekken op onze core business, namelijk

het wetenschappelijk onderbouwen van de vraag hoe het

landschap er in 2020 uit zou kunnen zien. Eigenlijk zou je

achteruit moeten rekenen. Hoe zie je het landschap in

2020, en hoe kun je daar naar toewerken? Daarnaast gaan

we het gesprek aan met bijvoorbeeld de directeuren-gene-

raal in Brussel over de actuele vragen die zij hebben en de

antwoorden die wij mogelijk kunnen vinden. Uiteindelijk

denken we aan een taskforce die zich buigt over de vraag

hoe je de landschappelijke kwaliteiten en identiteiten

beter kunt waarborgen in het Europese bestel, over hoe je

de paradox zo kunt ombuigen dat je nieuwe kansen biedt.

De landschappelijke diversiteit en de daaraan verbonden

culturele diversiteit behoren tot de belangrijkste verwor-

venheden die Europa onderscheiden van de rest van de

wereld. Het probleem is dat iedereen vindt dat je daar goed

mee om moet gaan, maar niemand de instrumenten heeft

om echt beleid te maken. Wie is nou eigenlijk verantwoor-

delijk voor het landschap? In alle landen zie je dat het

beleid steeds verder decentraliseert. Daarom wordt het

steeds moeilijker om de lokale kwaliteiten die er op

Europees niveau uit springen, veilig te stellen. Daar moe-

ten we slimme oplossingen voor vinden.’

Lago Maggiore
(Italië) 
23.05.2008  
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