
Tijdens mijn opleiding als geografe en mijn 

prille loopbaan binnen de Onderzoeksgroep 

Landschapskunde aan de Vakgroep Geografie 

van Universiteit Gent kreeg ik landschap als 

het ware met de paplepel ingegeven. Toen 

ik parallel met mijn functie als onderzoek-

ster de opleiding Ruimtelijke Planning en 

Stedenbouwkunde ging volgen, was de optie 

Milieu- en landschapsplanning dan ook een 

logische keuze. Daarna kreeg ik de kans om 

in het Regionaal Landschap West-Vlaamse 

Heuvels en later bij de Oost-Vlaamse directie 

Leefmilieu aan de slag te gaan. Ik kwam er in 

aanraking met de rauwe realiteit, namelijk dat 

tussen hoopvol plannen voor een kwalitatief 

en duurzaam landschap en effectieve realisa-

ties vaak een pak verschil, veel getouwtrek en 

vooral een proces van vallen en opstaan zit. 

Het was een bijzonder leerrijke periode waarin 

ik de vurigheid van betrokken burgers en de 

ambities van enthousiaste veldwerkers bijzon-

der heb leren appreciëren. De manier waarop 

weinig spectaculaire ingrepen belangrijke 

gevolgen kunnen hebben voor een streek en 

tegelijkertijd kleine bijsturingen van de men-

taliteit van haar bevolking kunnen teweeg 

brengen, hebben toen een grote indruk op me 

gemaakt. De praktische realiteit van plannen 

in en met het landschap en de manier waarop 

het beleid hierop kan inspelen boeit me sinds-

dien ten zeerste.

Zo’n tien jaar geleden stapte ik over naar Ho-

geschool Gent om als lector landschapsplan-

ning les te geven aan de opleidingen Bachelor 

in de Landschaps- en tuinarchitectuur en Ba-

chelor na Bachelor in de Landschapsontwikke-

ling. Ik werd ondergedompeld in het werkveld 

van de Vlaamse landschapsarchitectuur, dat 

zich tot mijn verwondering echter vooral bleek 

te richten op tuin- en parkontwerp. Om mijn 

cursussen op punt te stellen, doorploegde ik 

pakken literatuur. Ik bleef echter op mijn hon-

ger zitten met betrekking tot de theoretische 
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fundamenten van landschapsontwerp. Speci-

fiek voor de Vlaamse context bleek literatuur 

zich bovendien hoofdzakelijk te beperken tot 

boeken met voorbeelden van best practices uit 

de tuin- en parkarchitectuur. Algemeen riep 

landschapsontwerp veel vragen bij me op, 

maar ik vond verrassend weinig antwoorden. 

Ik ben Hogeschool Gent bijzonder dankbaar 

dat ze, door mij voor de helft van mijn ambt 

vrij te stellen van mijn onderwijsopdracht, 

me sinds 2007 de intellectuele vrijheid heeft 

gegund om naar antwoorden te gaan zoeken. 

In het bijzonder wil ik in dit kader mijn voor-

malig departementshoofd Paul Van Assche, 

de directie Onderzoek en de School of Arts be-

danken voor hun vertrouwen en niet aflatende 

ondersteuning.

De weg van mijn doctoraatsonderzoek was 

bochtig en kende bergen en dalen. Maar mis-

schien was het net daarom zo’n bijzonder 

boeiende ervaring … Stap voor stap timmerde 

ik aan de weg. Bepaalde trajecten nam ik hup-

pelend, plots aangevuurd door één of ander 

pril idee. Andere trajecten bereisde ik dan weer 

sleepvoetend, aarzelend of een zo aantrekke-

lijk lijkend idee wel een goede keuze was of uit-

geput van het eindeloze gepieker. Het feit dat 

ik, door bijsturingen in methoden en andere 

zienswijzen, bepaalde trajecten meermaals 

heb afgelegd, bood me de mogelijkheid om de 

weg af en toe ook in omgekeerde richting af 

te lopen. Op die manier zag ik vaak andere 

dingen, of leerde ook bepaalde dingen anders 

te zien.

Ik heb mijn weg lezend afgelegd, nadenkend 

en vooral ook pratend met ontwerpers, be-

leidsmensen en andere betrokkenen uit het 

werkveld. Ik ben elk van hen bijzonder er-

kentelijk voor hun ongezouten en kritische 

meningen en de openheid om hun creatieve 

geesteskinderen – hun ontwerpprojecten – ter 

beschikking te stellen. Hun verhalen vormen 

de ruggengraat van dit werk, zij hebben mij 

onderweg op het spoor gebracht of gehouden 

en mee de inhoud van dit proefschrift scherp 

gesteld. Specifiek wil ik Luc Wallays en Chris 

Vermander bedanken voor de vele leerrijke 

discussiemomenten en hun warme interesse.

Ik bedank ook Marc Antrop, die mij met zijn 

kennis van en begeestering voor landschap 

van in het begin heeft aangestoken. Hoewel 

onze wegen uiteindelijk zijn gescheiden, was 

het een voorrecht om jarenlang te mogen le-

ren van zijn scherpe analyses en kritische visie 

op allerhande aspecten van landschap. Wim 

Slabbaert en Joost Dessein hebben mij de weg 

naar kwalitatief onderzoek getoond. Hun er-

varing en overtuiging hebben mij het nodige 

lef en de onderbouwing gegeven om onderweg 

de stap te zetten naar een meer beschrijvend 

doctoraat, dat bevindingen en ervaringen op 

een genuanceerde manier in beeld heeft pro-

beren te brengen. Mijn copromotor Geert Baert 

wil ik danken voor het oprechte vertrouwen 

dat hij in mij stelde en zijn joviale steun. Mijn 

promotor Pieter Uyttenhove gunde mij onbe-

vooroordeeld de vrijheid om mijn eigen weg 

te kiezen. Ik wil hem uitdrukkelijk bedanken 

voor zijn begeleiding, die tegelijk subtiel stu-

rend en afwachtend was. Onze discussies heb-

ben mij er telkens weer toe aangezet om mijn 

bevindingen te nuanceren en de focus van dit 

onderzoek aan te scherpen. De leden van de 
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begeleidingscommissie en de leescommissie 

Georges Allaert, Michiel Dehaene, Hubert Gu-

linck, Hans Leinfelder, Bruno Notteboom, Luc 

Taerwe en Arnold Van der Valk voorzagen dit 

proefschrift van nuttig en constructief kritisch 

commentaar. Specifiek wil ik Hans Leinfelder 

bedanken voor zijn rol als klankbord in goede 

en kwade tijden, voor zijn kritische bedenkin-

gen en zijn niet aflatende steun. En tenslotte 

zijn er ook tal van collega’s uit binnen- en bui-

tenland, die tijdens congressen, lezingen of als 

reviewers mee de weg hebben bepaald.

Hoewel het combineren van lesgeven en doc-

toreren een moeilijke evenwichtsoefening was, 

boden mijn colleges op Hogeschool Gent een 

welkome afwisseling. De wisselwerking met de 

studenten verplichtte mij enerzijds om mijn 

ideeën op een begrijpelijke manier te vertalen 

en anderzijds om de relevantie ervan voor het 

werkveld te bewaken. Het gaf mij telkens weer 

een opkikker, waarna ik met een frisse kijk 

opnieuw aan de slag ging. Daarnaast waren 

ook de onbevangen contacten en de discus-

siemomenten binnen de stedenbouwkundige 

onderzoekscel Labo S aan de Vakgroep Ar-

chitectuur en Stedenbouw van de Universiteit 

Gent een belangrijke aanmoediging, net zoals 

de dynamiek binnen de Onderzoekseenheid 

Landschapsarchitectuur van de Vakgroep Ar-

chitectonisch Ontwerp aan Hogeschool Gent. 

Specifiek wil ik in dit kader Pieter Foré bedan-

ken voor zijn loyale maar kritische interesse en 

zijn geduldige ondersteuning op het vlak van 

illustraties en lay-out.

De weg was steil. Ik had hem dan ook onmo-

gelijk kunnen volbrengen zonder een stevige 

aanloop. Ik bedank daarom in de eerste plaats 

mijn ouders voor het warme nest en de on-

voorwaardelijke ondersteuning. Papa gaf me 

door zijn oprechte interesse de kans om van 

tijd tot tijd over mijn doen en laten te venti-

leren. In de eindfase nam hij de tijd om mijn 

teksten grondig door te nemen en er zijn idee-

en over te formuleren. Mama ontpopte zich in 

de beginperiode als bijzonder geduldige hulp 

bij de ellenlange interviewtranscripties. On-

derweg stond ze altijd met raad en daad klaar 

om waar mogelijk te ondersteunen. Daarnaast 

gaven familie en vrienden mij redenen om af 

en toe even stil te staan en uit te blazen. Als 

supporters aan de kant van de weg zorgden zij 

tegelijkertijd voor afleiding, proviand en aan-

moediging.

En ten slotte is er natuurlijk ‘Cotthem’. Mijn 

doctoraatsonderzoek was bijna ingebakken 

in ons dagdagelijkse doen. Zo schreven Briek, 

Rune en Mila tijdens mijn huishoudelijke klus-

sen plots opborrelende ideeën voor me op een 

papiertje, maakten ze tekeningen van land-

schappen ‘voor in mama’s boek’ en gingen ze 

elke avond mijn vorderingen na wanneer ze 

om een nachtzoen kwamen op mijn bureau 

met de vraag: ‘Mama, hoeveel bladzijden heb 

je al…?.’ Daarnaast zorgden ze steeds voor al-

lerhande vormen van extreme verstrooiing. Ze 

kwamen niet steeds op de meest gepaste mo-

menten, maar zorgden er in elk geval steeds 

voor dat mijn doctoraatsonderzoek weliswaar 

kortstondig, maar wel heel snel en volledig uit 

mijn gedachten was verdwenen. Erwin enga-

geerde zich jarenlang om – naast al zijn eigen 

‘projecten’ – voor mij de nodige tijd en intellec-

tuele ruimte vrij te maken. Zijn nuchtere kijk 
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en onze ellenlange gesprekken hebben ervoor 

gezorgd dat ik op gepaste momenten de juiste 

keuzen kon maken. Samen maakten ze van 

‘Cotthem’ steeds opnieuw een warme en ple-

zierige cocon die mij onderweg de broodnodige 

geestelijke rust en sterkte bood.

Het tot stand komen van dit proefschrift was 

een zware, maar vooral een boeiende tocht 

te midden van fijne mensen en mooie land-

schappen. Ik zie het daarom liever niet als een 

einde, maar als een tussenstop. Het is immers 

mijn stille, bescheiden hoop dat dit proefschrift 

kan bijdragen aan een definitieve kick-off voor 

het Vlaamse landschapsontwerp.

Sint-Lievens-Houtem, 25 april 2013


