
Omgang met de openbare ruimte ill het stedelijk gebied. Daar willen we het dit keer ill de gesprekken met LOllis Le Roy over
 
hebben. Wie bepaalt wat er met die ruimte gebeurt? Wie leggen de claims' Zijn dat de politici, de ambtenaren, de planolo

gen. de bevolking? Is de tekentafel-ideotogie de alleenraligmakende weg of is er ook plaats voor intuuieve benaderingswij

zen? Moeten we het stadslandschap per se aileen vormgeven vanuit het antwerp. en vanuit puur menselijke belangen? Het
 
stadslandschap als grofisch antwerp. het idee, dat alles te ontwerpen, te maken is.' Zullen in io'n omgeving nog mensen met
 
emotie praten over planten en dieren? Moet eerst alles wat ter plekke aanwezig is uitgewist worden. de zie! er uit gelia ald
 
worden, voor we aan de slag kunnen? Wordt het stadslandschap de prooi \'011 slechts economisch denkende mensen die
 
geen get/en hebben voor natuurperceptie?
 
Wie vanuit de ecologie wil vormgeven aan een openbare ruinue van lioge kwaliteit kan geen biotisclie. abiotische oj sociale
 
basisfactoren veronactuzamen.
 
Le Roy wil in li et stadslandscliap niet, zoals ln] zelf zegt "de genietingen van het Thijsse- landschap reconstrueren", maar
 
"in de tijd een ruimtelijke structuur laten ontstaan, door onderlinge samenwerking tussen niensen, dieren en planten met be

hulp \'Gn vrije energie".
 
Er zijn veel verhoudingen 1.0. v. de natuur mogeli jk. De filosooj TOil Lemaire vraagt zich afof er misschien voor het nieuwe
 
(stads-t tandschap een nieuw type mens nodig is dat niet meer belast en gehinderd wordt door de herinneringen aan de ver

loren landscliappen van zijn jeugd. lou Louis Le Roy hiervan een 'prototype' kunnen zijn? Hij heeft zijn plaats gevonden in
 
de internationa!e handboeken voor tuin- en landschapsarctutectuur. Onlangs heeft de universiteit van Braun schweig de
 
eco-kathedraai in Mildam geadopteerd. Regelmatig zullen studenten excursies maken naar de eco-kathedraal en er studie

opdrachten uitvoeren. lij zullen daarbij door Le Roy niet aileen in hun inteliectuele kwaliteiten worden aangesproken.
 
maar zullen ook in hun open, creatieve, intuuieve. pragmatische levenshouding en spel gestimuleerd worden.
 

Gesprekken met Louis Le Roy 
Deel 3: "Her park, de wijk, de straar, ze zijn alle voorgevorrnd en rno

gen niet worden veranderd. M ensen kunnen daardoor geen kant uit met 

hun vrije energie, de energie die el k levend wezen heeft om deel te ne

men aan de natuurlijke en cult uurlij ke ontwikkel ing van zijn omgeving." 

Ben 1. Veld 

- Begin 80-er jaren deed zich in de 
stedebouw "de esthetische school" 
steeds krachtiger gelden. De taak van 
de ontwerper, towel op de schaal \'Gn 
de streek oj stadswijk als van een fl at
gebouw oj woning, is schoonheid 
scheppen; met behulp \'Gn ruimte en 
vlakken. Het strakke junctionalisme 
van de jaren dertig wordt daarbij vel'· 
laten. De bewoonbaarheid van de stad 
wordt gekoppeld aan levendigheid en 
vooral oorspronkelijkheid van liet 
vormgeven aan ruimte (Lodder 1982). 
Voelt u ::jch thuis bij deze esthetische 
school? Hebt u esthetisclie uitgangs
punten' 

"Neen, estbetiea kan nooit een uit
gangspunt zijn bij eeologisehe, vor
mende processen. Estl1etiea is het (do

de) eindpunt, nooit een beginpunt. Zo
dra je met proeessen in de tijd gaat 
werken vervallen de begrippen mooi 
en lelijk. Ais je vasthoudt aan estheti
sehe normen ben je niet meer bereid 
het te veranderen en blokkeer je het 
ontwikkelingsproces. 
Het is - ook voor kunstenaars/vonnge
vers - bevrijdend om bij proeesvormin
gen afstand te kunnen doen van esthe
tisehe benaderingen. 
Omclat ik aanvankelijk zelf nogal es
tlletiseh was ingesteld, ben ik heel 
dankbaar voor dit verkregen inzieht. Ik 
werd me er steeds meer van bewust dat 
mooi en lelijk elkaar noodzakelijker
wijze moeten afwisselen, wil het pro
ees aan de gang blijven. Immers, hoe 
mooi het er ook uitziet, ik bied de ge
vormde strueturen aan, aan de natuur
lijke proeessen. In de wetensehap dat 
deze esthetiea door de natuurprocessen 
vemietigd wordt. Wie regelmatig de 

eco-kathedraal bezoekt ziet ook dat het 
gebeurt. Het leuke van een dergelijke 
procesgang is, dat het antwoord van de 
natuur mij opnieuw dwingt tot.een ere
alief antwoord. 
Wie de funetie van tuin- en land
sehapsarehitecten opvat als het atleve

. rell van eenmalige eindprodueten, blijft 
haugen in estbetisehe uitgangspunten. 
Zij veranderen hun esthetiek niet meer, 
zij hebben zogenaamd hun stijl gevon
den. Terwijl ik mijn estlletiek aanbied 
ter verandering. Er zijn mensen die dat 
betreuren. "Ik vond het juist zo mooi 
en nu laat u het weer overgroeien!" 
Trouwens, de sehoonheid, maar ook de 
hannonie van de natuur is onze projee
tie van de natuur, onze eigen interpre
tatie. De natuur is wat dit betreft onzij
d'Ig." 

- De stedebouwkundige houdt zich be
zig met de inrichting van de stedelijke 
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ruimte en met de ordening \'Gn liet 
ru inuegebruik. Wal kunnen UII ' ptojec
len betekenen vaor stedebouwkundi
gen? 

"Een eco-kathedraal systeern kan, als 
ze zich gaat uitbreiden, ieder bestaand 
element in zich opnemen. Mijn projec
ten laten zien dat is nagedach t 
over de creatieve potenlie van 
mensen, over behoeften en no
den van de sted elijke bevel
king. Mijn verhaal gaat over 
wat mensen zelf kunnen, niet 
over wa t anderen voor jou be
denken ." 

In de stedebouwk unde, 
maar ook in de win- en land
schapsarchitectuur is het 
gangbaar om de ordening 
van bet ruimiegebruik en de 
vormgeving aan de ruimie 
ziclubaar le maken in platte
grondtekeningen, perspectief
sclietsen en maquettes. Im
mers. dat vergemakkelijkt de 
communicatie en de over
dracht van informatie tussen 
de belangltebbenden. Gaat u 
ook zo te werk oj gro eien uw 
proj ecten organisch? 

"Ik werk volkomen in regen
stelling daannee. In mijn pro
jecten ligt niets vast, alles 
functioneert procesmatig, ver
andert iedere dag. Tekeningen 
en modellen geven het eindre
sultaat weer. Dat kan niet bij 
ecologische processen. Wie 
denkt een min te kunnen tekenen is 
hoogst onzorgvuldig bezig. Omdat je 
nooit een proces kunt verbeelden. De 
eco-kathedraaI is een zelforganiserend 
systeem voor de komende 1000 jaar. 
Dat niet te tekenen is!" 

- Maar als je in opdraclu werkt... 
"Dan ga je in samenspraak op basis 

van vertrouwen alle eisen verwerkelij 
ken. Maar voor mij is geen enkel huis 
of park aJ. Je kunt met tekeningen aan
duiden, maar de aanduiding is al te 
dwingend. Ik vonn, maar de vonn die 
ontstaa l verdwijnt weer in een andere 
vonn . De mens moet in dit proces de 
verwevende schakeI zijn ." 

- U slell voor de lOwle onbebouwde 
ruimle van het sledelijk milieu als een 

grOOI cell/rum van creativiteit te gaan 
besctiouwen. Er zijn versclul len IUS

sen mensen. Er zlj n musici en voetbal
lers. zakenlui en poeten. Kunnen aile 
stedelingen er hun plekje vinden? 

"Aile parken en plantsoenen die er nu 
liggen zijn gemaakt conform de esthe

" ...ik bied de gevorrnde structuren aan, aan de natuurlij
ke processen." f oto: B.l. Veld 

tische principes van de 19de eeuw. AI
lemaal nog naklank van de parkaanleg 
uit die tijd. Die zullen in de toekornst 
niet meer kunnen functioneren, orndat 
de dichtheid van de cornpacte stad le 
groot wordt, Geef de mensen terreinen 
waar ze zelf een wereld kunnen bou
wen, gebaseerd op de wetten die in de 
natuur gelden. Pak de openbare ruimte, 
inclusief de bestaande parken. Ga ze 
niet isoleren en ontwikkelingen blok
keren op heemschutbasis, maar neem 
ze als uitgangspunt, Ga met creatieve 
mensen dar hele grillig gevormde ge
bied als centrum van crealiviteil be
schouwen. Want een Zocherpark, een 
Roodbaardpark en aile parken die weer 
gerestaureerd worden geven bijna geen 
enkel anlwoord op de problemen waar 
de sledelijke bevoJking mee worstell. 

Een park waar de stadsmens alleen op 
bezoek mag komen en naar kijken, 
maar geen enkele inbreng mag hebben, 
daar ga ik totaal niet mee accoord. De 
creatieve potentie van de bevolking 
wordt nog maar weinig aangeboord, 
ter wiji de stedelijke problemen zich 

opstapelen." 

- Uw project in Mildam lig: vel' 
van de stad. Kan het toch plano
logen. stedebouwkundigen en 
architecten inspireren bij het 
ontwerpen van het stedelijk mi
lieu? Zien zi] wat in uw benade
ring .? 

"Complexe structuren in ruim
te en Lijd kun je overal laten ont
staan. Aan de grens van de stad, 
in het centrum, ze kunnen ook 
landschappelijk van aard zijn. 
Natuurlijk zijn er architecten die 
wat in mijn werk zien, maar ze 
zien 66k in da t zij zo binnen het 
vigerende politieke systeem niet 
kunnen werken. Architecten zijn 
de uitvoerders van politiek e be
sluitvormingen. De planoloog le
vert concepten op basis van 
vooropgezette politieke doelen. 
Zij realiseren, zij kristalliseren, 
zij maken woon-units e.d. Meer 
niet. In hun werksituatie is he t 
niet mogelijk deel te nemen aan 
ecologische ontwikkelingspro
cessen in de tijd. Maar in hun zo
genaamde vrije tijd is net wel 
mogelijk dat zij hun vrije ener
gie, crea tiviteit en deskundigheid 

inbrengen ten bate van hun eigen 
woonomgeving, in hun eigen wijk ." 

- Gebieden die onder de stedelijke in
vloedssfee r swan noenu het ministerii 
van Landbouw, Naiuurbeheet en Vis
serij tegenwoordig 'siadslandschap
pen'. In Duitsland werd het begrip al 
vanaf 1920 gebruikt in de geografie 
en in de stedebouw. Het ministerie 
heeft onlangs een discussienota over 
"Vonngeven van stadslandschappen" 
het lichl doen zien mel liel doel de 
h va/ileil van de landschapsarchitec
/Uur en de sledebouw te vergrolen. 
Past uw benadering hierin? 

"Neen, ik haal niet hel landschap de 
stad in, zoals bij het vertrouwde heem
tuinidee. Ik ga uil van de stad als een 
gegeven, dat zich mel de creatieve po-
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tentie van de totale bevolking naar een 
volgend niveau van een complexere 
werkelijkhe id ontwikkelt. Stad en land
schap vorrneu voor mij op die plaats 
een geheel. Het huidige stadslandschap 
bevindt zich nog op een veel te laag ni
veau van ontwikkeling. Een boompje 
of struikje hier, een groenstrookje of 
parkje daar stellen te weinig voor om 
een wezenlijke bijdrage aan een ont
wikkelingsproces te kunnen leveren. 
En dan nog: welke bijdrage heeft de 
bevolking daar aan kunnen leveren? Er 
is te veel gepland, te veel af, te weinig 
ontwikke li ngsrnoge lij kheden. Wanneer 
mijn ideeen over de eco-kathedraal als 
stadslandschap een 1'01 gaan spelen, 
dan zal er pas sprake zijn van zichtbare 
kwaliteiISverbetering." 

- De nota "Stadstandschappen" wijst 
erop dat Nederland een rijke ontwerp
traditie in stad-land-relaties heeft. Bij 
voorbeeld het stratenpatroon van het 
Rotterdamse Kralingen verschilt niet 
van het slotenpatroon dat er vroeger 
lag. In hoeverre hebt u voordat u in 
Miidam begon het landschap tel' 
plaatse geanalyseerd? Bent u uitge
gaan van wat er al was? In hoeverre 
hebben vroegete landschapsvormen 
en -patronen. bodemgesteldheid, eco
logische relaties, de waterhuisliou
ding, cultuurtiistorisch gebru ik e.d. 
een architectonische uitdrukking ge
kregen bij het waken aan de eco-ka
thedraal ? 

"Mildarn is een cultuurlandschap dat 
steeds meer verstedelijkt. Vooral gras
landen. De relatie met het oorspronke
lijke landschap is er helemaal niet 
meer. Het gebied ligt op een eindmore
ne. Er moeten vroeger veel stenen ge
legen hebben, die door de landbouwers 
verwijderd zijn. De stenen breng ik te
rug, die horen er. Aileen geef ik er een 
bepaalde vorm en functie aan. Ik ga 
niet uit van historische gegevens, om
dat die er tel' plaalSe niet zijn. Ik ben er 
niet op uit, 'het paradijselijke' van vroe
gel' te herstellen. De situatie op die 
plek vraagt om een eigentijdse benade
ring. Met Bergson zou ik willen zeg
gen: wat onze voorvaderen aan ons 
hebben doorgegeven krijgen we in ge
meenschappelijk bezit. Daarop bor
duurt een ieder op zijn eigen manier 
voort ("... chacun mel sa broderie ori
ginale"). En SlfakS geven wij het ook 

weer door aa.n de volgende generaues. 
Daardoor kan er continuiteit in de ver
vlechtende ontwikkelingen zijn." 

- Bij uw projecten spelen ook planlen 
een 1'0 1. De estlie... 

"P lanten spclen geen 1'01, ze zijn es
sentieel. Mensen, dieren en planten 
vormen een eenheid. Punt!" 

Omslag van het eerste boek (1973).
 
Het omslagontwerp is van de auteur.
 

- De esthetisctie beleving van de plan
len heeft o.a. te maken met de tijd: de 
invloed del' seizoenswisselingen, of het 
jonge of oude beplantingen tijn , maar 
ook mel wat in de mode is. Maak: u 
van deze gegevens bewust gebruik bij 
de vormgeving ? 

"Neen, dat kan ik niet. De natuur an 
sicl i kent geen esthetica. Jij maakt uit 
het complexe natuurgebeuren buiten 
jouw esthetische beleving. Die zit niet 
in de natuur maar in jou. Jij maakt de 
verbinding met de natuur. De natuur is 
indifferent en omdat zij indifferem is 
heeft elk mens de mogelijkheid zijn ei
gen esthetiek te beleven. 
Ik koppel geen esthetische dogma's aan 
plallten. Ik merk dat mensen estheti
sche genoegens beleven aan mijn 
vormgeving, maar ik slour het niet bij 
voorbaat in een bepaalde esthetische 
richting!" 

- In uw boekje "Uilenspiegelljes" will 
u als Uilenspiegel duidelijk fantasl en 
ulOpisl zijn. "Ulopisch gedacll/ ZO Il ie
dere slad moelen onlslaan als een 
producl van crealieve pOlentie van al 
Iwar il1\voners. Miljoenen ll1ensen 
zouden zich - zeer zeker in hun vrije 

lijd - op creatieve wij ze met het ont
swan I'Qn hun habitat moeten bezig
ltouden. Mijn utopie is, dat iedereen. 
in de zin \'{/n de Homo ludens I'Qn 
Huizinga eens een werkelijke bijdrage 
Clan de cultuur za! mogen leveren ". 
v/aaronv is dat een utopie? 

"Zeals de Romeinse kampvechters 
een net over de tegenstander goo iden, 
werpt de planologie een net over de 
stad. waar niernand meer onderuit 
komt. Dat maakte ik onlangs nog weer 
mee in de gemeente Leipzig. Ze had
den me gevraagd voor een eco-ka ihe
draal project van 12 ha. van het stads
oppervlak. Dat is nog mindel' dan de 
nagelriern van mijn duim LO.v. mijn 
hele l ichaam. Het moest ook nog bin
nen de planol ogische procedures val
len! Geen garantie voor een ontwikke
ling in de tijd! 
Aileen de po liiiek kan dat net door
knippen, opheffen: om daarmee nieu
we ontwikkelingen mogelijk te maken. 
Zonie t, dan wordt alles steeds weer 
vastgelegd, er is geen beweging meer 
in te krijgen en de problemen van de 
stad zullen zich steeds verder ophopen. 
Huizinga zei in zijn "Homo ludens": de 
cultuur dient als spe!cultuur serieus op
gevat te worden. De nieuwe cultuur 
onts taa t serieus, maar spelenderwijze. 
Dat moet overal gebeuren. Het Le 
Roy-overall-systeern, ha ha, maar- niet 
als een weg, die naar een doel leidt, 
Een weg heeft een eindpunt en scheidt 
zich ook af van de omgeving. Die ene 
weg is dus geen beeld dat bij mijn 
ideeen past." 

- U vertrouwt erop dat er bij de be
volking in de 1V00nwijk voldoende des
kundig heid aanwezig is om ... 

'1...aten we het eens van de arIdere 
kant bekijken. Als iemand gepromo
veerd is op het zenuwstelsel van de 
knie van de mug en op grond varl die 
deskundigheid gezaghebbende uitspra
ken doet op zijn vakgebied, accoord. 
Maar als deze deskundige dankzij die 
deskundigheid in een functie komt, b.v. 
in de politiek of als beleidsambtenaar 
beslissingsbevoegdheid heeft over de 
wijze hoe een stad ingericht moet wor
den, hoe de openbare bep1antingen er 
uit moeten zien of hoe mensen wei of 
niet met elkaar om moeten gaan, dus 
over ongeveer alles gaat beslissen, ook 
over dingen die je heel goed aan de 
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burger zelf over kunt laten, ja eh.. Een 
Ievensgevaarlijke situatie die aJleen 
maar uiteen kan spauen in negatieve 
reacues. 
De grootste organisatie van woningcor
poraties. de Nationale Woningraad, 
heeft onderzoek gedaan naar de leer
baarheid in steden en dorpen. 764 wij
ken in 63 gemeenten warcn er bij be
trokken. Het bleek da t een op de vij f 
Nederlanders de eigen buurt onleefbaar 
vindt. Is er dan iets grondig mis of 
niet? Gaan we mel z'n aJlen aan de slag 
am aan die wantoestanden een einde te 
rnaken? "Neen", zegt de Staatssecreta
ris van Volkshuisvesting, "het is niet 
zo dat Nederland ineens onleefbaar is 
geworden" . Ontkennen en bagatellise
ren dus. Tell de stern van een man 
zwaarder dan die van 1,8 rniljoen ge
raadpleegde burgers'} 
Goethe zei het aJ (verkort): "Die AUIO
rita! iSI Ursache dal3 del' Mensch nicht 
vom Flecke komrnt ." 
Geef loch de burgers de mogelijkheid 
0 111 binnen de stedelijke gemeenschap 

hun creativiteit len dienste Ie stellen 
van die gemeenschap. dan stuur je bij 
in de goede richling '" 

- U spreekt in "Plan" over "De crea
tieve potentie vall tiet volk die rich een 
weg wil banen." Dat klinkt prachtig. 
maar geloojt u daar werkelij k ill? Dan 
zou de wereld er toch wei anders lIeb
ben uitgezien! We worden loch niet 
onderdtu kt? 

"Ik bedoel dar die poteruie zich rnoet 
kunnen verwerkelijken. De vraag of 
mensen het willen is iets anders, maar 
de potentie is er. Ieder mens heeft een 
potentie en elke potentie is voor ont
wikkeling vatbaar. Maar als de mensen 
het willen, rnoeten ze onder het net van 
planologische planprocedures uit kun
nen komen. De burger mag aJleen in
spreken: hij mag zijn wensen kenbaar 
maken en misschien zullen enkele 
wensen gehonoreerd worden. Inspraak 
is eigenlijk al weer passe; omdat het te 
weinig uithaalt. De burger wordt niet 
beschouwd aJs een gelijkwaardige 

partner mel een creatieve potentie die 
hij levenslang kan inzeuen om zijn ei
gen Ieefbare wereld vorm Ie geven en 
in sarnenwerking mel de stedelijke ge
meenschap verder te ontwikkelen." 

- Hoe zit liet met de continuering? 
Nieuwe projecten liebben een Slake 
lustwaarde. bestaande projecten heb
ben de aantrekkingskraclu vall het 
nieuwe verloren. 

"E en mens is niet meer in een 'pro
duct' geinteresseerd, zodra hij weet, dat 
het product als eindproduct wordt afge
leverd: dan kan hij zelf niets meer toe
voegen. 
Op mijn terrein in Mildarn voelen be
zoekers intuuief aan dat ze daar een fa
se in een zeer langdurig ontwikkelings
proces meemaken en raken enthousi
asr, Zij worden zich er daar van be
WU SI, door wat en wie ze in hun stede
lijke omgeving belemmerd worden. Ik 
ben bIij dat het begrip eco-kathedraaJ 
langzamerhand ingeburgerd is, orndat 
we zo verlost zijn van de beperkte 
kreet "wilde tuin", die aJlerlei onge
wenste associaties oproept. Het gaat 
hier niet aileen om een tuin met plan
ten erin, het gaat om veel meer!" 

111 Museum wi llem van Haren te Hee
renveell bevindt zich permanent een 
informatiewand over de eco-kathe
draaI. Naa rmate liet project zicti ont
wikkelt wordt de presentatie aange
past. 

Louis Le Roy Ir oOn{ op de Prins Bern
hardweg 25, 8453 XC Oranjewoud. 
Het ruim 3 lui. grote Eerste Europese 
Eco-kathedrale Project bevindt zich 4 
km ten z.o. vall Heerenveen aan de 
Ynt zelaan ill Mildam ell is - zo moge
lUk na lelejonische ajspraak - penna
nent voor !let publiek toegankelijk. 0 

Ben }. Veld is o.a. biologiedocent 
en mede-initiatiejilemer vall de 
Werkgroep Ecologische Tuinen Am
hem. Hij geejt ook regelmatig lezill
gen en advies op het gebied van de 
stedelUke ecologie. 

lijn adres: ParksrTam 72. 6828 
" ... ik wi! te weten kamen wat een man in ruimte en tijd presteren kan. " JL Anzhem . Tel : 026-4450786 . 

f a/a: B.J. Veld 
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