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Pepijn Godefroy en Marieke Timmermans
van La4sale onderzoeken wat een dorp
maakt tot een element in het landschap.
Dat blijkt per dorp te verschillen. Pas na
precies onderzoek ter plekke staat vast hoe
nieuwbouw het landschap zou kunnen
versterken. ‘Politici en ambtenbaren willen
orde scheppen op de kaart. Hier rood, daar
groen, hier werken, daar wonen. Maar de
werkelijkheid is heel anders dan zo’n kaart
je laat denken.’

‘We vinden bouwen in het
landschap noodzakelijk’

Kaartdenken, nieuwbouwwijken en de Vechtse symfonie
volgens La4sale

Fo
to

:J
e

ro
e

n
 M

u
sc

h



6 / 2003 B L AU W E  K A M E R 19

Tanny Dobbelaar

De oprichters van La4sale wonen en werken in
een typisch stedelijke omgeving: hun huis ligt
pal aan een straat vol Amsterdammertjes, met
Carré om de hoek en de grote musea op loopaf-
stand. We zitten in de huiskamer aan een
enorme tafel, met daarop twee Apple-compu-
ters. Hoewel ze stedelijk wonen is het thema
waarmee ze de afgelopen jaren naam hebben
gemaakt, allerminst stads. Marieke Timmermans
(1956) en Pepijn Godefroy (1974) maken zich
sterk voor het dorp. Of preciezer, voor bouwen
in het landschap. Daarmee betreden ze een
terrein met nogal wat taboes. Immers, ‘gebun-
delde deconcentratie’, het ideaal van de comp-
acte stad en het verbod op lintbebouwing
hebben in de afgelopen decennia de ruimtelijke
ordening van Nederland gedomineerd. Dat had
een belangrijk doel, namelijk het sparen van het
bestaande landschap door een verbod op
uitbreiding van bestaande dorpen of andere
bebouwing van het landschap.
Timmermans en Godefroy breken een lans voor
de mensen die graag in een dorp willen wonen.
Daaronder zijn bewoners van steden en suburbs
die heimelijk dromen van een leven op het plat-
teland. Ook veel kinderen van dorpelingen
willen graag in hun dorp blijven wonen. Dat
kunnen ze niet: de dorpen mogen niet uitbrei-
den, dus zijn deze mensen gedwongen om te
verhuizen naar een nieuwbouwwijk. Marieke
Timmermans: ‘Het is toch heel triest dat
mensen niet kunnen wonen zoals ze willen?
Bovendien: een nieuwbouwwijk maakt het land-
schap eerder kapot dan dat zo’n wijk het land-
schap spaart. Zo’n nieuwbouwwijk biedt een
volslagen oninteressant woonmilieu. Er is geen
enkele relatie tussen de bebouwing en het land-
schap. Mensen die buiten willen wonen, willen
niet naar een nieuwbouwwijk. Sommigen willen
een ranch met drie hectare. Anderen willen met
een groepje wonen met een gezamenlijk erf. Of

een grote schuur achter het huis en een boom-
gaard ernaast. Het kan allemaal, als je maar
goed kijkt naar wat past in het landschap. Met
goed ruimtelijk beleid kunnen individuen hun
ding doen en kan er toch een vorm van gemeen-
schappelijkheid ontstaan.’

Anderhal0f huis per jaar
Veel dorpen zijn nu op een ondorpse manier
uitgebreid, volgens stedelijke tradities. Zo heb je
dorpen met een flatwijk of met van die krinkel-
wijken, inclusief woonerven, waarin je altijd
verdwaalt. Die vorm van nieuwbouw zou moeten
stoppen, vinden beiden. Pepijn Godefroy: ‘Als je
ziet hoe er nu wordt gepland, dat lijkt wel de
Russische planeconomie. Dáár moet rood, dáár
moet groen. Mensen worden ingedeeld in vijf
typen en daar wordt dan voor gebouwd. Dat gaat
voorbij aan wat mensen graag willen. En waarom
zou je daar geen gehoor gaan geven? Als je aan
natuurlijke spreiding doet, dan valt niet eens op
dat er wordt gebouwd in landelijk gebied. We
willen af van die discussie over rood tegen
groen, van het idee dat bouwen in het landschap
per definitie slecht is. We vinden bouwen in het
landschap noodzakelijk! Het gaat om wat je
bouwt, niet of je bouwt. Stel dat je in een dorp
jaarlijks één procent nieuwe huizen bouwt. Dit is
voldoende om de eigen bevolkingsgroei, de
immigratie en de steeds lagere bezettingsgraad
van woningen op te vangen. Eén procent erbij
betekent voor een klein dorp zo’n anderhalf
huis per jaar, voor een groot dorp circa vijf
huizen. Dat zie je echt niet. Maar omdat er
zoveel dorpen zijn, gaat het wel om grote aantal-
len: voor Noord-Holland-Noord zou die groei
neerkomen op 4200 woningen per jaar.’
Marieke Timmermans en Pepijn Godefroy
werken sinds 2000 samen in La4sale (Landscape
Architecture for SALE – Stedenbouw,
Architectuur, Landschap en Ecologie), in hun

eigen woorden een ‘microbureau dat bouwt aan
een netwerk van zelfstandig specialisten om
gezamenlijk in de frontlinie van de ruimtelijke
ordening te opereren’.
Waarom zijn ze een eigen bureau begonnen?
Timmermans, zonder aarzelen: ‘Uit behoefte.’
Ze licht toe: ‘Ik werkte bij een groot bureau. En
daar was, net als bij alle grotere bureaus, de
inhoud ondergeschikt aan planning, de organi-
satie, omzetverwachtingen. Naarmate je in zo’n
bureau belangrijker wordt, kom je verder van de
inhoud af te staan. Stagiaires doen in feite het
inhoudelijke werk. Ik vond die inhoud continu
onder de maat. Voor echte vernieuwing is geen
ruimte. Dan moet je onderzoek doen, en daar is
weer geen geld voor.’

Ideale schaal
Godefroy: ‘De opdrachten die je in zo’n bureau
krijgt, vragen om snel werk. Nu doen we geen
vluggertjes meer. Neem de Vechtvisie, daar
hebben we anderhalf jaar aan gewerkt. In uren is
dat niet meer tellen, tellen doe we trouwens
allang niet meer. Hoe we dit kunnen financie-
ren?’ Een armzwaai door de kamer: ‘Geen over-
head, geen bureau, geen personeel. In een
eigen bureau kun je ook je eigen opdrachten
formuleren. Echt waar, je krijgt heel vaak
verkeerde opdrachten. Dat was het mooie bij de
Vecht. De opdracht was daar: kijken jullie eens
hoe we het Vechtlandschap kunnen “behouden
door ontwikkeling”. Nou, zeiden we toen, dan
gaan we eerst eens drie maanden kijken hoe het
landschap rondom de Vecht in elkaar steekt en
wat het probleem is, voordat we onze concrete
opdracht formuleren. Voor dat onderzoek
hebben we subsidie gekregen van Belvedere.’ 
Timmermans: ‘Die Belvedere-subsidies zouden
voor veel bureaus een uitkomst kunnen zijn,
want normaal gesproken is dit soort onderzoek
niet te financieren.’ Godefroy: ‘Die man van

Voorbeelden van kleine kernen met een dorps karakter.
(Uit: Kleine kernen kookboek’)
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‘familiekenmerken’. Hierbij gaat het om streek-
gebonden typen, zoals rivierdorpen, dijkdorpen,
lintdorpen. Welke kenmerken een dorp nu
typisch tot dít dorp maken, is vaak moeilijk te
benoemen. Daarom bevat het kookboek een
uitgebreide vragenlijst waarmee gemeenten zelf
leren beschrijven wat karakteristiek is voor hun
dorp. Als een dorp zijn eigen identiteit kan
formuleren, kan het ook makkelijker eisen stel-
len aan nieuwbouw. En als het zijn unieke karak-
teristiek kan waarderen, kan het zelfs met nieuw-
bouw zijn karakter versterken. Een lintdorp
bijvoorbeeld dat alleen nieuwbouw pleegt in de
openvallende plekken, versterkt de kracht van
het dorp evenveel als een nieuwbouwwijk – een
‘puist’ in het jargon van La4sale – het dorpse
karakter verzwakt.
Om tot een identiteitsbepaling van landschap-
pen te komen, rijden Timmermans en Godefroy

korte teksten en veel tekeningen en foto’s. 
Centraal staat de vraag naar de identiteit van
een dorp. Eerst komen algemene kenmerken
aan bod. Woningen in dorpen zijn bijvoorbeeld
altijd individueel onderscheiden; rijtjeshuizen
zijn niet dorps. Huizen in een dorp hebben ook
altijd een tuin, een erf, of stuk land; huizen
zonder eigen grond zijn niet dorps. Kleine
kernen zijn bovendien gebouwd langs een
ruggengraat, zoals een dijk, een doorgaande
weg, een kanaal; een ‘echt’ dorp kent dus geen
straatweefsels. En ten slotte er is in een dorp
hooguit één openbare ruimte, met grote
bomen; plantsoentjes, parkjes en ‘buffergroen’
horen er niet. Ook is er in het onderzoek
aandacht voor de ondergrond van een dorp, de
typisch dorpse klinkerwegen, de menging van
functies, de cultuurhistorische achtergrond. 
Naast die algemene kenmerken kent een dorp

Belvedère zegt: kom met plannen, het geld is er.’
Volgens Pepijn Godefroy is de provincie voor
onderzoek ‘de ideale schaal. Het rijk is dat niet,
daar mis je de nuance. En op lokaal niveau mis
je het overzicht’.
De prioriteit van het bureau ligt bepaald niet bij
het ontwerpen van parken en pleinen,
Timmermans en Godefroy verrichten vooral
onderzoek en maken concrete plannen voor
landschappelijk bouwen. Bij dat onderzoek
hoort het ontwikkelen van instrumenten waar-
mee overheden ontwikkelingen kunnen sturen. 

Duizenden foto’s
Voorbeeld van zo’n instrument is het Kleine
Kernen Kookboek, een studie naar de ontwikke-
ling van dorpen in Noord-Holland-Noord, in
opdracht van de provincie Noord-Holland. Het
kookboek is didactisch van opzet, met heldere,

Voorbeelden van kleine kernen met een ondorps karakter.
(Uit: Kleine kernen kookboek’)

Onstaansvormen van kleine kernen: een geëvolueerde, een gestichte en een geplande kern.

Ontwikkelingsvormen van kleine kernen: ‘cleane kern’, ‘puisten kern’, ‘verstikte kern’.
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Groei in kleine kernen: huidige situatie en in 2041. Groei in suburbs: situatie in 2021.

Zonering van de groeimodellen voor Grootschermer. Groeimodel Spiegellint (100 woningen, 56 jaar 1%).

Groeimodel Dijkgroei (50 woningen, 32 jaar 1%). Groeimodel Rond het goud  (70 woningen, 42 jaar 1%).Groeimodel Zwerm (135 woningen, 70 jaar 1%).

Groeimodel Terpenlint (70 woningen, 42 jaar 1%).
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De verguisde villa van Michael Graves aan de Vecht. Rechts in een animatie voorzien van een ‘groene voet’ door La4sale.

De ‘Vechtsymfonie’.

Nieuw ‘Vechts’ wonen: ritmische menging van verschillende
soorten korrels.

Strctuurprincipe voor de nieuwe ‘Vechtse korrel’: van
woonwijk via clustering en transformatie tot samplekorrel.

Nieuwe ‘Vechtse’ korrel door stapeling.

Voorbeeld van een nieuwe ‘Vechtse’ korrel: ensemble van gebouwen en buitenruimten.



6 / 2003 B L AU W E  K A M E R 23

veelvuldig door het gebied en maken ze duizen-
den foto’s. ‘Voor het onderzoek naar de identi-
teit van Noord-Holland Noord hebben we zo’n
drieduizend kilometer gereden’, zegt Godefroy.
‘We kennen het gebied beter dan de politici en
ambtenaren. Laatst zei een ambtenaar dat hij
ergens was en het gebied herkende van de
beschrijving uit onze boekjes. Dat is goed voor
ons, maar het is ook treurig. Híj maakt het ruim-
telijk beleid, maar heeft geen tijd om het gebied
te leren kennen. Terwijl dat beleid de bevolking
wel frustreert in hun levensloop.’ 
Marieke Timmermans: ‘Dat komt door kaart-
denken. Men wil orde scheppen op de kaart.
Hier rood, daar groen, hier werken, daar wonen.
Maar de werkelijkheid is heel anders dan zo’n
kaart je laat denken.’

Vechtse symfonie
De Vechtvisie maakte La4sale in opdracht van de
Vechtplassencommissie. De visie analyseert hoe
de Vechtstreek zich ruimtelijk zou kunnen
ontwikkelen op een manier die recht doet aan
de cultuurhistorie. Het gebied langs de Vecht
staat bekend om zijn romantische landgoede-
ren, luxe villa’s in het groen en oude boerde-
rijen. De dorpen aan de Vecht – Maarssen,
Breukelen, Loenen, Vreeland – breiden zich uit

Rode baksteen gevels Bruine baksteen gevels Witte stuc gevels Afwijkende kleuren stuc gevels

met woonwijken en bedrijventerreinen. Tegen
die ontwikkelingen is veel verzet, omdat die
nieuwbouw het ‘Vechtse karakter’ aantast. 
Er kan op een veel betere manier worden
gebouwd aan de Vecht, vinden Timmermans en
Godefroy, een manier die zowel het landschap
als het woonmilieu versterkt. Hun Vechtvisie
onderzoekt wat nu precies Vechts is, zodat
toekomstige projecten in een gemeenschappe-
lijke, ‘Vechtse’ richting geleid kunnen worden.
Zo deden de twee onderzoek naar de verschil-
lende ‘korrels’ aan de Vecht, waarbij een korrel
staat voor het geheel van een gebouw plus de
bijbehorende buitenruimte. Door heel precies
de volgorde van die korrels te analyseren,
ontdekten ze een ritme, en zelfs een Vechtse
symfonie, waarop bij nieuwe ontwikkelingen kan
worden ingespeeld.
Aan de Vecht staat een omstreden nieuwe
woning, ontworpen door Michael Graves. Dit
gebouw riep veel weerstand op, zo veel, dat
omwonenden met grote letters ‘wansmaak’ erop
hebben geklad. In een soort fotostrip laten
Timmermans en Godefroy de lezer onderzoeken
wat er nu zo wansmakelijk aan dit gebouw is. Is
het te patserig? Nou, er staan heel wat villa’s
langs de Vecht die veel patseriger zijn. Te groot
dan? Is het dak te groen? Hun uiteindelijke

conclusie luidt: de woning heeft een uitgespro-
ken ‘Vechts’ karakter, maar wat ontbreekt is een
karakteristieke ‘groene voet’. Met wat monu-
mentaal groen om het gebouw heen, past deze
woning juist zeer goed bij de rest van de bebou-
wing langs de Vecht.
Timmermans en Godefroy doen een voorstel
voor een nieuwe ‘Vechtse korrel’. Idealiter
zouden er ook nieuwe landgoederen moeten
komen die door particuliere opdrachtgevers tot
stand worden gebracht. Dat is onbetaalbaar,
want te weinig rendabel. Maar het schrikbeeld
van rijtjeshuizen aan het water is ook geen optie,
evenals een monotonie van ‘buitenhuizen’. Hun
voorstel is ‘korrelstapeling’: op één landgoed
verschillende soorten korrels bouwen, zoals een
buitenplaats, een boerderij, een paar woonhui-
zen, een villa. Die korrels delen dan hun
‘groene voet’ op een typisch Vechtse wijze en
voegen toch iets nieuws toe aan de bestaande
bebouwing.

Streepjescode
Voortbordurend op het Kleine Kernen
Kookboek deed La4sale ook nauwkeurig onder-
zoek naar de karakteristieken van Vechtse
dorpen. Die dorpen blijken zeer compact en
toch veel variatie in huizentype te bezitten. Na

Beeldkwaliteit van het Vechtse dorp: ritmiek en verhouding van de gevels.
Uit: De Bocht van Maarssen).
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een aantal manipulaties van dorpsgezichten
(Godefroy: ‘Photoshop is voor ons een onder-
zoeksmethode’), bleek de variatie vooral in de
daken te zitten.
Marieke Timmermans bracht de kleuren van elk
afzonderlijk huis in kaart. ‘Elk van de vier
dorpen kent vier of vijf kleuren. In die kleuren
zit de overeenkomst. Verschil is er ook. Elk dorp
heeft een eigen dominante kleur. In Vreeland is
dat bijvoorbeeld wit, in Maarssen rood. Ook
kent elk dorp een kleur die afwijkt van de kleu-
ren in andere dorpen. In Loenen is dat blauw en
in Breukelen geel.’ Timmermans heeft de varia-
tie aan kleuren voor elk dorp in een soort
streepjescode gevat. ‘Voor een nieuw dorp aan
de Vecht kun je een parallel kleurenpatroon
ontwerpen, met zowel een eigen dominante als
een eigen afwijkende kleur. Je kunt dus zowel
vrijheid definiëren als de traditie volgen.’
Ze benadrukt de noodzaak van heel precies
kijken en onderzoeken. Waar andere ontwerpers
dorpen meestal tekenen als strepen, noteren zij
van elk perceel zoveel mogelijk gegevens. ‘Pas zo
ontdekten we dat in de Anna Paulownapolder
de grote schuren de enige dominante bebou-
wingseenheden in het landschap zijn.’
Soms is de identiteit van een landschap rijk en
complex. Zoals in de Noord-Hollandse Zijpe- en
Hazepolder. Daar destilleert La4sale vijf lengte-

Anna Poalownapolder.

Vijf lengtelijnen in de Zijpe- en Hazepolder. Rond de kruispunten met dwarsewegen ontstaan 11 dorpen.



lijnen, met ieder een eigen sfeer. Zo is er een
duinenlijn, met huisjes, hotels en restaurants;
een boerenlandlijn met boerderijen met zicht
op het land; het Noord-Hollands kanaal, een
vaarroute met windmolens en arbeiderswonin-
gen; een boslijn met dichte beplanting en grote
boerenbedrijven en een tuinenlijn, een vaart
waarlangs burgerhuizen en stolpboerderijen
met hun tuinen liggen.
Haaks op deze lengtelijnen liggen vier dwarswe-
gen. Rondom de knooppunten zijn elf dorpen
ontstaan die, voor zover ze een lengtelijn delen,
‘familie’ van elkaar zijn en dezelfde (achter)-
naam hebben. Ze heten -brug, -buurt, -vlotbrug,
-stolp, -zee. Strikt doorgeredeneerd kunnen er
twintig dorpen in deze polder staan, (hun
namen zijn in feite al bekend), zonder dat het
landschap eronder lijdt, aldus La4sale. 

Wetmatigheden opsporen
Godefroy: ‘Systematisch wetmatigheden opspo-
ren, tradities achterhalen, daar gaat het om. We
zeggen niet: je moet daar gaan bouwen maar: áls
je gaat bouwen, zou je het dáár kunnen doen
onder die en die voorwaarden. Dat hebben we
niet zelf verzonnen, dat komt voort uit de identi-
teit van het landschap.’ Identiteit is dan niets
anders dan: dat wat je ziet, wat je herkent als
behorend bij deze streek, bij dit landschap. 

Blijft de vraag of ontwikkelaars de analyses van
La4sale niet kunnen misbruiken om hun eigen
plannen door te zetten. Neem de 16.000 wonin-
gen die de provincie heeft voorgesteld als
ontwikkelingsrichting langs de Noordelijke
binnenduinrand van Noord-Holland. Straks
komen er de lelijkste misbaksels te staan. Zijn ze
daar niet bang voor?
Godefroy: ‘Angst is niet wat ons drijft.’ Sterker
nog: La4sale heeft een studie verricht waaruit
blijkt dat je met landschapsbouw een binnen-
duinlandschap kan maken met wel 35.000
woningen. Dat kan best, voegt Godefroy eraan
toe, omdat die binnenduinrand overwegend
oud bollenland is, met vervallen schuren en
opschietend groen.
Marieke Timmermans: ‘Ik begrijp je vraag wel.
Het is een taak van de provincies om vast te
houden aan de randvoorwaarden. De regering
zegt nu tegen gemeenten en provincies: bepaal
je kwaliteitsbeleid. Het is schokkend dat de
meeste provincies geen beleid, geen visie
hebben op grootschalige ontwikkelingen.
Terwijl je als provincies wel de lijnen moet
uitzetten. Aantallen, dichtheid, functies; ze
zeggen allemaal niets als het om ruimtelijke
kwaliteit gaat. Je zult echt andere instrumenten
moeten inzetten.’
Laatste vraag: hebben ze enig idee welke positie

ze innemen in de vakwereld? Marieke
Timmermans haalt de schouders op. ‘Geen idee.
We opereren in de schaduw, dat is heel fijn. De
vakwereld concentreert zich op de stad: pleinen,
parken, grote locaties met een hoge stedelijk-
heid. Men praat over landschapsarchitecten die
de stedenbouw veroveren. Veel collega’s vinden
wat wij doen oninteressant. Maar kleine ontwik-
kelaars, particulieren, en provincies, die zijn blij
met ons. We worden nu overspoeld door kleine
ontwikkelaars die tien tot honderd woningen
willen plannen en ons vragen om mee te
denken. Daar tegenover staan de grote ontwik-
kelaars, zoals het Bouwfonds, die blijven lobbyen
voor stedelijke ontwikkeling, voor nieuwbouw-
wijken. Dan gaat het om het “wegzetten” van
grote aantallen, om oude concepten en het
“sparen” van het landschap. De kleine ontwikke-
laars zijn veel interessanter voor de ontwikkeling
van het landelijk gebied.’ 

Dit artikel is onderdeel van een korte serie, in samenwer-

king met het Projectbureau Belvedere en tijdschrift

Landwerk. Op www.landwerk.nl zijn enkele andere verha-

len uit de serie te vinden.
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Studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de binnenduinrand: de huidige en de toekomstige situatie bij de bouw van 35.00 woningen.


