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CONCLUSIES 
 
 
In dit proefschrift wordt de vraag beantwoord waarom een aantal landschapsarchitecten in de jaren 
zestig en zeventig van de twintigste eeuw het Nederlandse landschap wilden moderniseren en hoe zij 
dat trachtten te realiseren. De deelvragen die hieruit volgden zijn behandeld in drie hoofdstukken die in 
deze conclusies worden samengevat en van commentaar voorzien. 

Modernisering van het Nederlandse landschap 
In het eerste hoofdstuk werd antwoord gegeven op de deelvragen waarom een aantal landschapsarchi-
tecten het nodig vond om het Nederlandse landschap te moderniseren, welke opvattingen zij over 
modernisering hadden en in welke professionele context hun opvattingen ontstonden.  
In de loop van de jaren zestig van de twintigste eeuw concludeerden enkele landschapsarchitecten dat 
het Nederlandse landschap gemoderniseerd moest worden. Dit doel werd niet gemeenschappelijk 
nagestreefd. Het was een heterogene groep landschapsarchitecten die hun eigen initiatieven 
ontplooiden, op een persoonlijke manier verwoordden en op verschillende plaatsen in het werkveld 
trachtten uit te voeren. In hun opvattingen over de modernisering van het landschap zijn wel 
overeenkomsten waar te nemen die een patroon vertonen. De noodzaak die zij daartoe voelden en in 
vaktijdschriften uitten was gebaseerd op de vaststelling dat het landschap sleets, verouderd en genivel-
leerd was geraakt en niet meer voldeed aan eigentijdse maatstaven. Tussen snelle economische, sociale 
en technologische veranderingen en trage landschappelijke transformaties zagen zij een kloof die ze een 
time-lag noemden en hun ambitie was die te overbruggen. De maatschappelijke en politieke aandacht 
voor milieu en landschap, de invoering en institutionalisering van een nationale ruimtelijke ordening en 
de toename van het aantal landschapsarchitecten leken goede condities te bieden om deze ambitie te 
realiseren.  
Het moderniseringsproces dat genoemde landschapsarchitecten voorstonden kan worden gekarakte-
riseerd als het streven naar herziene moderniteit. Zij wilden het landschap geschikt maken voor eigen-
tijds en toekomstig gebruik, mits dat gebeurde op ecologische en cultuurhistorische voorwaarden die 
ontleend waren aan het landschap zelf. Aan de opvattingen over modernisering lag een wereldbeeld ten 
grondslag dat een combinatie was van antropocentrisme en ecocentrisme, dat uitging van een 
wederkerige relatie tussen mens en natuur. Menselijke controle over en aanpassing aan de natuur 
waren beide vereist. Dit wereldbeeld manifesteerde zich in de houding van ontwerpers ten opzichte van 
het landschap. Zij vonden aanpassing van het landschap aan nieuwe functies noodzakelijk maar 
verlangden dat die recht deed aan de kwaliteiten van het bestaande landschap. Voor elke aanpassing 
moest het landschap, als ‘menselijke habitat’, het uitgangspunt en referentiekader zijn. Een integrale 
benadering van het landschap, als een synthetisch geheel van cultuur en natuur en van stad en land, 
moest de oplossing bieden voor de problemen van verstedelijking en technologisering. Deze werkwijze, 
hier kortweg aangeduid als de paradijsmethode, was bedoeld als alternatief voor ontwerpen voor het 
Nederlandse landschap die vanuit een stedelijk perspectief waren opgesteld. Landbouw, natuur en 
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recreatie werden daarin slechts als een deelaspect of als een zelfstandige, maar ondergeschikte sector 
beschouwd. 
Het grootste bezwaar van landschapsarchitecten tegen deze visie was dat landschap werd opgevat als 
natuur, als tegenpool en compensatie van de uitdijende stad. Het projecteren van dit wensbeeld op het 
landschap voldeed naar hun mening niet aan de ruimtelijke werkelijkheid. Het bestaande landschap zou 
het referentiekader moeten vormen voor elke nieuwe ingreep, waarin technologie en ecologie, 
vernieuwing en behoud en stad en land met elkaar verbonden moesten zijn.  
Een dergelijke aanpak leek ook het middel om de conflicterende sectorale belangen te kanaliseren. In 
plaats van het landschap aan te passen aan daarop geprojecteerde denkbeelden moest het als leidraad 
fungeren om locaties en vormgeving te bepalen voor nieuwe functies. Landschappelijke ‘potenties’, de 
mogelijkheden en beperkingen van het bestaande landschap, moesten garanderen dat een ingreep een 
context en vormgeving kreeg, die maatschappelijk, ecologisch, technologisch en esthetisch passend 
genoemd kon worden. Landschapsarchitecten zagen dit als een manier om een zorgvuldige afweging te 
maken tussen vernieuwing en behoud. Het was een alternatief voor kritiekloze overgave aan de 
nieuwste technieken of een krampachtig vasthouden aan het verleden.  

Professionele context 
De vraag hoe het landschap gemoderniseerd zou moeten worden was ook een vraag naar de pro-
fessionele omstandigheden en status van landschapsarchitecten. Voor de jaren zestig en zeventig zijn 
die te kenmerken als een streven om het eigen vak opnieuw te definiëren en te verwetenschappelijken, 
af te bakenen en tegelijk samenwerking te zoeken met andere disciplines en als verwetenschappelijking. 
De landschapsarchitecten die streefden naar een wetenschappelijke fundering van hun ontwerpen 
namen afstand van de ambachtelijke en intuïtieve aanpak die voorgaande generaties hadden 
voorgestaan. Het vervangen van de benaming landschapsarchitect door ‘landschapsdeskundige’ moest 
de nieuwe positie bevestigen. Door deze verschuiving in het zelfbeeld en het werk dat uit de Tweede 
nota over de ruimtelijke ordening (1966) voortkwam werd het werkveld verbreed met planologische en 
adviserende taken. Hoewel de nieuwe taken bijdroegen aan de versteviging van de professionele positie 
in de praktijk van de ruimtelijke ordening en ontwerp, beschouwden landschapsarchitecten het maken 
van beleid, uitbrengen van advies, bestuurswerk, onderwijs of het verrichten van onderzoek niet als de 
kern van hun werk. Dat bleef het maken van ontwerpen met als doel het landschap optimaal te laten 
functioneren en een eigentijdse vorm te geven. Hun zelfbeeld was dat van een deskundige en 
bemiddelaar, een ‘omnitect’. Zij positioneerden deze coördinator tussen de wetenschapper en de kun-
stenaar en tussen de ecoloog en de technicus. Bij dit profiel hoorde de eigenschap om de belangen van 
gebruikers en die van het landschap te dienen. Daarom streefden landschapsarchitecten naar multi-
disciplinaire samenwerking. 
Samenwerking vond onder andere plaats in studie- en werkgroepen, in praktijkopdrachten, bij 
advieswerk voor overheden en in de redactie van het tijdschrift Plan en bij particuliere bureaus.1 
Sommige bureaus, zoals dat van Jan Vallen, namen vertegenwoordigers van andere disciplines in dienst, 
zodat de landschapsarchitect de leiding kon houden en het ontwerp, en vooral de visie die eraan ten 
grondslag lag, zo heelhuids mogelijk door het ontwerp- en realisatieproces geloodst kon worden. In 
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ambtelijke organisaties als Staatsbosbeheer en Projectbureau Almere ambieerden ontwerpers eenzelfde 
coördinerende rol. Andersom waren er ontwerpers die in dienst waren van stedebouwkundige bureaus 
of cultuurmaatschappijen om landschappelijke belangen te behartigen, zoals Nico Roorda van Eysinga 
bij OD205 en Ank Bleeker bij bureau Zandvoort of Theo van Keulen bij de Grontmij.2 
De integratie met architecten en stedebouwkundigen was een van de voornaamste argumenten voor 
het onderbrengen van een nieuwe opleiding landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst in 
Amsterdam in 1971.3 Andere disciplines, waarmee een vorm van verwantschap bestond, waren cultuur- 
en civiele techniek, ecologie en natuur- en landschapsbescherming. 
Dat de ambitie om samenwerking te organiseren wel aanwezig was maar moeizaam gerealiseerd werd 
blijkt uit de Werkgroep voor de ontwikkeling van het landschap. Die werd in 1967 opgericht om 
gezamenlijk met verwante disciplines een verantwoorde zorg voor het landschap te garanderen door 
studie, discussie en overdracht van kennis, maar hield in 1973 op te bestaan. De vier studiedagen die hij 
in die periode had georganiseerd leken succesvol, maar het ontwikkelen van een ideaal landschap bleek 
voor de werkgroepleden niet te verenigen met de dagelijkse verplichtingen.4 
Behalve geestverwanten waren andere disciplines ook concurrenten bij het verwerven van opdrachten, 
concurrenten die er een andere, meer sectorale visie op het landschap op nahielden. In academische 
kringen verschilden de opvattingen van landschapsarchitecten over wetenschap en de rol van het 
ontwerp zozeer met die van de traditionele (natuur)wetenschappelijke disciplines, dat ze samenwerking 
in de weg stonden. Het beeld van de ondergeschikte positie van landschapsarchitecten in het werkveld 
werd, zowel door henzelf als door derden, gekenschetst met bijnamen als beautification jongens, 
‘bijwagen van de stedebouwkundige’ en ‘kindvrouwtje’ van de ruimtelijke ordening’.5  
Dit was de reden dat landschapsarchitecten, ondanks hun ideaal van multidisciplinaire samenwerking, 
de noodzaak voelden om zich van anderen te onderscheiden en een eigen territorium af te bakenen.  
Binnen de discipline werden de profilering van de landschapsarchitectuur en overdracht en uitwisseling 
van kennis niet op een structurele manier georganiseerd. Deze vonden meestal plaats wanneer de 
gelegenheid zich voordeed, bijvoorbeeld bij lezingen, tijdens excursies, in werkgroepen of op discussie- 
en studiedagen. De enige georganiseerde vorm van gemeenschappelijke representatie van de 
beroepsgroep was de beroepsvereniging Bond voor Nederlandse Tuinarchitecten (BNT). Deze was in de 
eerste plaats gericht was op de zakelijke belangen van particuliere bureaus. Met de oprichting van de 
Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (VTL) werd aan het begin van de jaren zeventig 
getracht een bredere vertegenwoordiging te organiseren. De BNT en VTL beconcurreerden elkaar eerder 
dan dat zij elkaar aanvulden tot zij in 1983 fuseerden tot de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en 
Landschapsarchitectuur (NVTL).  
Meer dan door gemeenschappelijke vertegenwoordiging werd door persoonlijke inzet geprobeerd de 
status van het vak te verbeteren in een praktijk van ruimtelijk beleid en ontwerp die voornamelijk 
sectoraal functioneerde en waarin het belang van het landschap niet voorop stond. 

Afstemmen van onderzoek en ontwerp 
De consequenties van de moderniseringsopgave voor het ontwerpproces waren het onderwerp van het 
tweede hoofdstuk. Dat belichtte de deelvragen over de motivatie om het landschap te moderniseren 
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door een ‘paradijsmethode’ toe te passen, over de invulling die landschapsarchitecten gaven aan hun 
onderzoek naar het landschap en wat de consequenties van de introductie van de paradijsmethode 
waren voor de relatie tussen onderzoek en ontwerp. 
 
Om het landschap zo te moderniseren dat het functioneel, flexibel en gevarieerd zou zijn én een samen-
hangend geheel gaven landschapsarchitecten vooronderzoek en een wetenschappelijke aanpak een 
grotere rol in ontwerpproces. Het gevolg was dat de verhouding tussen analyse en synthese en de 
functie van het veranderden. De activiteiten die onder de noemer onderzoek werden ontplooid zijn het 
best te omschrijven als inventarisatie en analyse. 
De paradijsmethode bestond uit de inventarisatie van kennis over het bestaande landschap waarvoor 
een ontwerp gemaakt moest worden. Voorop stond de ecologie, vooral de vegetatiekunde. Al naar 
gelang de opgave waren geologie, geografie, hydrologie, sociologie en (waarnemings)psychologie, 
civiele en cultuurtechniek belangrijke leveranciers van kennis. De verzamelde gegevens werden 
geclassificeerd en gevisualiseerd in diagrammen, tekeningen en kaarten. Dat gold ook voor historische 
kennis, die niet werd verkregen door eigen historisch onderzoek, maar voornamelijk door overlevering. 
De inventarisaties werden aangevuld met eigen onderzoek en waarneming ter plaatse. De vergaarde 
kennis was nodig om het landschap beter te begrijpen als proces, als ruimte waarin en als materiaal 
waarmee gewerkt werd. Daarnaast diende kennis ook om ontwerpen te onderbouwen, betrokken 
partijen te informeren en om de landschapsarchitect een betere positie in beleid en uitvoering te 
bezorgen.6 
Uit het vooronderzoek moest blijken welke landschappelijke eigenschappen geschikt waren om op voort 
te bouwen en de beste locatie en vorm te kiezen voor de betreffende transformatie van het landschap. 
De landschapsarchitect moest er zorg voor dragen dat de kwaliteiten van het bestaande landschap en 
het toekomstige gebruik op elkaar afgestemd zouden worden. Het werken volgens de paradijsmethode 
moest leiden tot een nieuwe vorm van landschapsarchitectonisch ontwerp. Het ontwerp moest 
verankerd zijn in het bestaande landschap en het organiseren en uitvoeren van grootschalige en 
complexe opgaven mogelijk maken. 
Ondanks het streven naar een wetenschappelijke aanpak was dit uitgebreide vooronderzoek niet 
theoretisch van karakter, noch werden er onderzoeksprogramma’s opgezet.7 Reflectie op theorieën en 
methoden van kennisverwerving vond nauwelijks plaats en er was geen structurele of institutionele 
aandacht voor. Het onderzoek was gericht op toepassing in de ontwerppraktijk. Vergaarde kennis en 
inzichten moesten direct inzetbaar zijn. Slechts een enkeling trachtte op grond van persoonlijke drijf-
veren tot theorievorming te komen.8 Meerjarige toepassingsgerichte studies van landschapsarchitecten 
werden uitgevoerd aan de universiteiten, destijds de hogescholen, van Wageningen en Delft, vooral 
door studenten in werkgroepen. 
Bij het Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw ‘De Dorschkamp’ werkten land-
schapsarchitecten van de Landbouwhogeschool Wageningen vanaf het begin van de jaren zeventig 
samen met wetenschappers. Een andere vorm van contact bestond vanaf 1972 in de Werkgemeenschap 
Landschapsecologisch Onderzoek.  
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Om het landschap als een ruimtelijk geheel te kunnen analyseren, karakteriseren, classificeren en ver-
volgens bewerken, introduceerden landschapsarchitecten hun eigen, abstracte en modelmatige indelin-
gen. De bestaande sectorale aanpak van stedelijke en landelijke functies in de ruimtelijke ordening en in 
wetenschappelijk onderzoek achtten zij ontoereikend. Van de verschillende alternatieven die er waren 
was een indeling ontleend aan de vegetatiekunde de meest gebruikte. Deze deelde het landschap op in 
drie ‘lagen’: abiotisch, biotisch en antropogeen, vanaf het einde van de jaren zeventig in de 
landschapsarchitectuur bekend als het ‘triplexmodel’. Deze indeling verschafte inzicht in de opbouw en 
werking van het landschap: in de verhouding tussen de drie landschapsbepalende factoren en hoe deze 
verbonden, geordend en vormgegeven konden worden. 
Door de aandacht voor de analyse van het landschap leek het belang van het ontwerpen gerelativeerd 
te worden. Enkele landschapsarchitecten reageerden daarop door te proberen om ontwerp te 
verbinden met onderzoek. In 1979 presenteerden de landschapsarchitecten Peter Vrijlandt en Jan te 
Boekhorst bij het Rijksinstituut ‘De Dorschkamp’ hun voorstel voor Ontwerpend onderzoeken en 
onderzoekend ontwerpen.9 Door ontwerp op een reflectieve manier toe te passen in een aantal ‘korte 
ontwerpopgaves’ wilden zij een alternatief bieden voor de gescheiden behandeling van kennisvergaring 
en -toepassing, van wetenschap en creativiteit en van analyse en synthese in ontwerpproces. 
Ondanks deze poging bleef in de praktijk van ruimtelijke ordening en ontwerp een belangrijke rol 
weggelegd voor traditionele, meestal fenomenologische manier van inventarisatie en analyse. 
Mondelinge overdracht, persoonlijke kennis en waarneming van het landschap ter plaatse, vastgelegd in 
kaarten, tekeningen en foto’s, bleven de belangrijkste kennisbronnen. Intuïtie en associatief denken 
werden evenveel, zo niet meer gewaardeerd dan cognitieve kennisverwerving. De overtuiging van 
landschapsarchitecten dat ontwerpen als creatieve en synthetische activiteit de ‘essentie van het vak’ 
was maakte het moeilijk om onderzoek en ontwerp op elkaar af te stemmen.  
 
Van meet af aan was duidelijk dat de paradijsmethode niet of nauwelijks te realiseren was. Toch bleven 
landschapsarchitecten er aan vasthouden. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen. De eerste is dat 
de paradijsmethode een algemeen, maar geen gemeenschappelijk streven was. Er was geen specifieke 
term voor (die heb ik eraan gegeven) en de methode was niet duidelijk omschreven of afgebakend. 
Daarom kon elke landschapsarchitect de methode naar eigen inzicht invullen en aanpassen. Deze 
persoonlijke interpretatie is tekenend voor de heterogeniteit van de landschapsarchitectuur in de jaren 
zestig en zeventig. De tweede reden is dat de uitvoering van de paradijsmethode, ondanks het ideale 
karakter daarvan, op een pragmatische manier werd aangepakt. Bij het toepassen van de methode 
leerden landschapsarchitecten al doende, ‘in het werk’, en stelden waar nodig hun werkwijze bij. Voor 
het bereiken van hun doel, het moderniseren van het landschap, richtten zij hun aandacht op specifieke 
en urgente gevallen, zoals de verstedelijking en industrialisering van de rivierdelta’s en de polders, veen- 
en kleilandschappen in West-Nederland. 
Omdat landschapsarchitecten op een pragmatische en creatieve manier te werk te gingen hield de 
paradijsmethode een idealistisch en experimenteel karakter. De pluriforme en persoonlijke invulling en 
wijzigingen maken dat er in de jaren zestig en zeventig geen lineaire ontwikkeling in de paradijsmethode 
is waar te nemen. Wel trad een verschuiving op in de manier waarop landschapsarchitecten in de 
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vakliteratuur spraken over de wijze waarop zij de paradijsmethode wilden invullen. De oorzaak daarvan 
lag bij de problematische relatie tussen onderzoek en ontwerp. Halverwege de jaren zestig werd het 
vertrouwen gesteld in een gedegen vooronderzoek om de modernisering van het ideale Nederlandse 
landschap te realiseren. Aan het einde van de jaren zeventig was de opinie in de vakbladen voor 
planning, architectuur en stedebouw dat de oplossing moest komen van het ontwerp, de synthese. Dat 
betekende niet dat inventarisaties en analyses niet meer werden uitgevoerd, maar dat de aandacht bij 
het invullen van de ideale werkwijze uitging naar het ontwerp. 

Een passende vorm voor een eigentijds landschap 
Het conflict dat zich voordeed bij het afstemmen tussen onderzoek en ontwerp had een weerslag op het 
denken over de vorm die een eigentijds landschap zou moeten hebben. De vraag naar de consequenties 
die de opvattingen van landschapsarchitecten over het moderniseren van het landschap hadden voor de 
vorm van het landschap werd beantwoord in hoofdstuk drie. Met de invoering van de paradijsmethode 
had het traditionele en betrekkelijk eenvoudige ontwerpproces, uitgevoerd door één persoon en gericht 
op een eenduidig en overzichtelijk eindresultaat, een bescheiden plaats gekregen naast een uitgebreider 
en complexer ontwerpproces van analyses, van ontwerpteams en multidisciplinaire samenwerking en 
van beleids- en inspraakprocedures.  
Door de concentratie op inventarisaties en analyses nam de aandacht voor vormgeving af en werd het 
belang van de vorm van een landschap gerelativeerd. Er was meer aandacht voor hoe het landschap tot 
stand zou moeten komen en hoe vorm de functie van het landschap zou kunnen uitdrukken dan voor 
vormgeving als zodanig. Als het proces van inventarisatie, analyse, beoordeling en toetsing van de 
gegevens van een landschap op de juiste wijze werd uitgevoerd, zo was de redenering, dan zou daar 
vanzelf een geschikte vorm uit voortkomen. Een andere reden voor de gewijzigde opvatting over 
vormgeving was dat het landschap niet langer als object opgevat werd, maar als een continu proces dat 
steeds van vorm veranderde.  
Hoewel de ideeën over hoe een eigentijds landschap eruit zou moeten zien niet concreet waren achtten 
de landschapsarchitecten die de paradijsmethode toepasten het wel van belang dat een landschap 
doelmatig en betekenisvol zou zijn en dat kon alleen waar te nemen zijn in de vorm. 
Landschapsarchitecten als Hubert de Boer en Jan Vallen waarschuwden dat de aandacht voor analyses 
niet ten koste mocht gaan van het ontwerp en de uiteindelijke vormgeving, omdat juist die de functie en 
eigenheid en daarmee het eigentijdse karakter van het landschap tot uitdrukking konden brengen. Het 
streven naar modernisering van het landschap en de paradijsmethode waren juist ontstaan omdat de 
vorm van het landschap niet overeenkwam met de functies die het vervulde. Nog in 1975 verklaarde 
Hubert de Boer: ‘het nederlandse landschap laat zich nog het beste met een onsamenhangende brij 
vergelijken, een soort niemandsland’.10 
Behalve het uitdrukken van de functies en betekenissen van een landschap, was vorm ook een middel 
om orde te scheppen. De ‘onsamenhangende brij’ van het landschap moest geordend worden in een 
vorm die ruimte verschafte aan stedelijke, rurale en natuurlijke processen, elk met een eigen tempo, en 
die deze processen inzichtelijk maakte en samenhang bood. 
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Het Nederlandse landschap moest een eenheid zijn en toch gevarieerd. Afzonderlijke gebieden moesten 
hun eigen identiteit hebben. Een gelijke aanpak voor het hele landschap was niet gewenst, maar een 
sectorale, waarin functies gescheiden werden en een eigen plaats kregen toegewezen, evenmin. 
Daarom werd gezocht naar een hiërarchische orde, die eenheid en diversiteit kon bieden en houvast en 
flexibiliteit. Voor de keuze van die orde waren de natuurlijke en cultuurlijke kwaliteiten van het 
bestaande landschap maatgevend. Gebaseerd op de karakteristieke eigenschappen van een landschap 
kon dan bijvoorbeeld een ‘raamwerk’ worden geënt. Dat kon vormgegeven worden met ruimtelijke 
middelen als bossen, bebouwing of infrastructuur.  
Een andere manier om hiërarchische orde te creëren was door uit te gaan van ‘grensmilieus’. Deze term 
was afkomstig uit de vegetatiekunde en duidde op overgangsgebieden tussen landschappen met 
verschillende kenmerken als hoog en laag, nat en droog, open en dicht. Die kenmerken bepaalden de 
verschillen in vegetatie. Wanneer een overgang geleidelijk was ontstond er een overgangsgebied of 
‘gradiënt’, met specifieke eigenschappen. De beplanting was er gevarieerd, maar er waren weinig 
abrupte schommelingen, of veranderingen. Deze overgangsgebieden inspireerden 
landschapsarchitecten op twee manieren. In letterlijke zin werden ze gebruikt om het landschap te 
ordenen, bijvoorbeeld om er raamwerken op te baseren. In figuurlijke zin werden ze door ontwerpers 
geherinterpreteerd om zelf overgangsgebieden te creëren, die meerdere functies konden vervullen, 
variatie kenden en die bestand waren tegen grote wisselingen. Ze hadden een bufferende werking. 
 
Wanneer de functie en de opbouw van het landschap een inzichtelijke en betekenisvolle vorm zouden 
hebben, dan zou die passend (fit) genoemd kunnen worden. Ook deze term verwees naar de ecologie: 
passend als een orgaan in een organisme of een organisme in zijn habitat, waar de onderdelen een 
eigen én een relationele functie en waarde hebben en een vorm die dat toont. In de 
landschapsarchitectuur gaf een passende vorm blijk van een verantwoordelijke omgang met het 
landschap als menselijke habitat, afgemeten aan de functies, betekenissen en (esthetische) waarden. 
Welke vormen het meest passend zouden zijn voor een eigentijds landschap was afhankelijk van hoe ze 
werden toegepast, want de time-lag mocht niet in stand worden gehouden. Dat betekende dat gebruik 
van alleen technologische of alleen historische vormen niet voor de hand lag, want de eerste hadden 
geen binding met het bestaande landschap en de laatste niet met de eigen tijd. Vormkeuzen zouden per 
casus gemaakt moeten worden, afgestemd op de specifieke functie, situatie en locatie van een gebied. 
Hierdoor ontstonden vormgevingsdilemma’s over de verhouding tussen natuurlijke en cultuurlijke 
vormen en tussen historische en eigentijdse. Natuurlijke vormen konden positief beoordeeld worden 
omdat ze recht deden aan het landschap als ecologisch systeem. De keerzijde was dat ze ook werden 
toegepast voor het camoufleren van onwenselijke objecten en het onzichtbaar maken van de 
eigentijdse cultuur. De positieve associaties met cultuurlijke, geometrische vormen waren modern, 
vooruitstrevend en een erkenning van de menselijke aanwezigheid in het landschap. In negatieve zin 
toonden ze de menselijke destructie van het landschap en een gebrek aan historisch bewustzijn.  
Het tweede vormgevingsdilemma ging om behoud en vernieuwing. De eerste reactie van landschaps-
architecten was dat het bestaande landschap en nieuwe functies daarvoor de richtlijn moesten geven. In 
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de loop van de jaren zeventig concludeerden zij echter dat meer kennis en inzicht niet leidden tot een 
eigentijds landschap, maar tot behoudzucht en nostalgie.11 
 
Het doel van landschapsarchitecten was om door toepassing van de paradijsmethode behoud aan 
vernieuwing te koppelen, zodat er een eigentijds landschap zou ontstaan dat doelmatig en betekenisvol 
was en dat de gebruikers ervan meerwaarde bood, ‘iets van het paradijs’.12 Aan het eind van de jaren 
zeventig bleek de paradijsmethode niet het gewenste effect te hebben gehad.13 Hubert de Boer 
beschouwde het Nederlandse landschap in 1980 nog steeds als een verpauperd en onsamenhangend 
anachronisme.14 De noodzaak om het te moderniseren bleef onverminderd bestaan en ook de behoefte 
aan een paradijsmethode. Dat dit ideaal nooit bereikt zou worden leek geen bezwaar. Het werd zelfs 
gepresenteerd als handelskenmerk van de landschapsarchitect, die gewend was om te gaan met de 
vergankelijkheid van het landschap. De Amerikaanse landschapsarchitect John Simonds schreef in 1961 
al dat het landschap ‘by its very definition [..] must be dynamic and expanding, changing as man's 
requirements change. It will never, in all probability, be achieved.’15 In 1972 zei Nico de Jonge, toen hij 
‘een nieuwe renaissance’ verkondigde, dat die een ‘rijk harmonieus landschap´ zou brengen dat ‘vol 
dynamiek, niet volmaakt’ was.16 En in 1995 voegde Meto Vroom zich bij hen: ‘Wanneer op een plek 
wordt ingegrepen, heeft dat tevens gevolgen voor elders. Bovendien verandert het landschap 
voortdurend. Het besef dat het doorgronden van dit alles een voor landschapsarchitecten volstrekt 
onbereikbaar ideaal is – het ideaal van de homo universalis – heeft dat ideaal niet doen verdwijnen.’17 
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