
DE PROVINCIE 
ALS INNOVATOR
over het uitvinden van 
een vroeg 21e

 - eeuwse 
leefomgeving

De val van Icarus is niet alleen een dramatisch verhaal over een noodlottige 
gebeurtenis, het is vooral een verhaal met een goed advies. Samen met zijn 
vader Daedalus, de architect van het labyrint van Knossos, is Icarus op reis 
naar zijn thuisland, aan de overzijde van de zee. Alleen dankzij een gewaagde 
uitvinding kunnen zij terugkeren naar Athene. Daedalus bouwt twee paar 
enorme vogelvleugels, bij elkaar gehouden door bijenwas. Alles was goed 
gegaan als ze maar niet te laag en te dicht bij het wassende water, of te 
hoog en te dicht bij de verzengende zon zouden vliegen. De val van Icarus 
is niet te wijten aan het falen van de uitvinding, maar aan de grenzeloze 
nieuwsgierigheid van een nieuwe generatie. Het goede advies dat met dit 
verhaal overgebracht wordt, is een vaderlijke raadgeving aan een jongere 
generatie die grensoverschrijdend is. Je kunt je echter afvragen, op wie 
deze vergelijking betrekking heeft met de rol van de provincie in gedachte. 

Voor mij, als onafhankelijk adviseur voor ruimtelijke kwaliteit, komt het als 
volgt over: innovatie is in onze tijd een complex begrip geworden. Er is een 
typische Icarus en een typische Daedalus manier van innoveren. De rol van 
Icarus wordt nu vooral ingevuld door jonge starters en een sterk geloof in 
een vrije markt. Van deze jonge generatie en vrije markt mag veel risicovol 
en grensoverschrijdend gedrag worden verwacht, met mogelijke valpartijen. 
De nieuwe Omgevingswet lijkt met name de innovatieve rol van Icarus 
gelegenheid te geven om meer invloed in het publiek en collectief domein 
uit te gaan oefenen. Maar er bestaat ook een innovatieve rol van Daedalus. 
Deze lijkt duidelijk weggelegd voor de provincie als een innovator tussen 
de grote lijnen van het Rijk en de uitvoerende partijen op gemeenteniveau. 
Wel moet helder zijn dat het juist Daedalus is geweest die zowel de moeilijke 
reis over zee als de enorme vleugels heeft bedacht.  

Ik zie het als mijn bijdrage om de noodzakelijke en fascinerende uitvindingen 
aan de kant van de provincie zichtbaar te maken, en waar zij nog ontbreken, 
te helpen ontwikkelen. Welke innovaties stellen wij ons daarbij voor? Welke 
grote reis die ons te wachten staat in de komende jaren kan op die manier 
tot een memorabele oversteek worden? In mijn programma doe ik een paar 
voorstellen die mij haalbaar lijken binnen de termijn die mij is gesteld.

Kaft: B. Picart 1731
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nr. 1 
binnendorpelijk verdichten

Maas Architecten, Muggeplein Deventer

verspreid wonen binnen de provincie



Groengordel/Ringpark studie 2016, adviseur voor ruimtelijke kwaliteit, provincie Utrecht

nr. 2 
U-10 Ringpark met programma
groen is het nieuwe rood



nr. 3 
mobiliteit met allure
kwaliteit van reizen binnen provinciaal vastgoed

Amsterdam Centraal + Rijksmuseum Rotterdam + fictief + Wassenaar



nr. 4 
kansen veenweide gebied
de ultiem integrale opgave



nr. 5 
digitale leefomgeving
instrument ontwikkeling



Soulcreatives (Florian Francken) en Paul Roncken



1997 Chicago conferentie 
het postmoderne antwoord op ‘nieuw urbanisme’

Freshkills park, NY 2010-2035Seaside, Florida 1981-1988
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1

het afwijzen van de zwart/wit tegenstelling 

tussen stad en landschap





Lelystad 1969 (foto Henk Hutten)



BNA, IABR 2014 Urban by Nature



Critical Regionalism, Kenneth Frampton, 1983



Broadacre City, Frank Lloyd Wright, 1932-1958



2

landschap vervangt architectuur  
als de bouwsteen van steden 

(en daarmee vallen traditionele, disciplinaire schotten weg 

en vormen zich integrale groepsprojecten) 





Delirious New York, 1978 met tekening van Madelon Vriesendorp





SITE, high-rise of homes, 1972







3

omgang met uitgestrekte schaal 
zowel in tijd als in ruimte 

(buiten de plangrenzen speurend 

en omgaan met verandering) 



https://www.youtube.com/watch?v=nq_SpRBXRmE

https://www.youtube.com/watch?v=nq_SpRBXRmE


https://www.youtube.com/watch?v=nq_SpRBXRmE

https://www.youtube.com/watch?v=nq_SpRBXRmE






‘Manufactured Landscapes’ (2006) by Edmund Burtynsky (Canada)
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het voorbereiden van ‘velden’ 
voor actie en interactie 

(aandacht voor ‘het programma’ 

niet fysieke vorm van ruimtelijke ordening) 











5

minder geïnteresseerd hoe dingen eruit zien 
meer in wat ze ‘doen’ 

(anti-picturesque 

pro sublime) 



bron: google pictures



the beautiful the sublime

bron: google pictures



8/23/10 11:21 AMlandscape architecture - Google zoeken

Page 1 of 10http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&client=safari&rls=en&bi…%3A1&sa=1&q=landscape+architecture&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

the beautiful the sublime

bron: google pictures



8/29/10 11:32 AMlandscape sublime - Google zoeken

Page 1 of 10http://www.google.nl/images?client=safari&rls=en&q=landscape%…=&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=nl&tab=wi&biw=1468&bih=833

8/23/10 11:21 AMlandscape architecture - Google zoeken

Page 1 of 10http://www.google.nl/images?um=1&hl=nl&client=safari&rls=en&bi…%3A1&sa=1&q=landscape+architecture&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

the beautiful the sublime

bron: google pictures
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het landschap gezien als mechanisme 

(het lichaam van het landschap 

in plaats van het plaatje) 



Design with Nature  1967



Sietch Nevada: Desert Oasis for a Drought-Stricken Future, 2009. Image by Matsys





Dredge Landscape Park
de Vries/Herrebout [2007]



Dredge Landscape Park
de Vries/Herrebout [2007]
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het zichtbaar maken van het onzichtbare 

(bijvoorbeeld: klimaat bestendige stad 

aandacht voor voorheen: ondergrondse infrastructuur) 



‘Rain, Steam, and Speed - The Great Western Railway’ (1844)  

by Joseph Mallord William Turner (Great Britain). 



bunker 599, RAAAF en Atelier Lyon, 2010



Amsterdam foodbrigade Oude hoofdkantoor van IBM



L.A. Ice" by Victor Hadjikyriacou,2011,  produced for Unit 11 at the Bartlett School of Architecture



staalkaart waterpleinen, Marco Vermeulen, 2006



staalkaart waterpleinen, Marco Vermeulen, 2006



Portland Greenstreets, 2005-2008



Portland Greenstreets, 2005-2008



Portland Greenstreets, 2005-2008
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het omarmen van ecologie en complexiteit 

(flow, verschuivende populaties, tipping points 

dynamische systemen, zelforganisatie 

DAO-ism) 





Planetary Boundaries, 2015 in Science magazine



Jonas Papenborg & Remco van der Togt 2016, CRa young innovators

Jonas Papenborg & Remco van der Togt 2016, CRa young innovators
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ontwerp van een hybride tussen 

het natuurlijke en ‘engineering’  

(de creative assemblage) 



Garden Cities of To-morrow, Ebenezer Howard, [1902]



affiche 1930, Garden Cities of To-morrow, Ebenezer Howard, [1902]



The Lilypad by Vincent Callebaut



Silt Lake City by Margaux Leycuras, Marion Ottmann and Anne-Hina Mallette



immersive gaming



campbike, o.a. Kevin Cyr









Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



Invisible Cities, summerschool 2016, Christchurch Nieuw Zeeland



10

opportunistisch inspringen 
op het invullen van ‘gaten’/‘voids’ 

in veranderend stedelijk landschap  

(tijdelijk, krimp, pop-up, Detroit, tiny houses) 



overstroming New Orleans, 2005



failliet auto industrie general motors, Detroit, 2013





de Luchtsingel, 2011, architectenbureau Z.U.S won het 1e Stadsinitiatief van Rotterdam 





the playing field, 2014 South Hampton




