Nederland op de schop
Landschappen en zeker de door mensen gemaakte landschappen veranderen, altijd en continu. Dat is een
eigenschap van het landschap. Hoe het landschap verandert en waarom is afhankelijk van allerlei factoren en
maatschappelijke ontwikkelingen, visie, tijdsbeeld enzovoorts. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft een
fotoserie laten maken die laat zien wat de invloed is op het landschap van allerlei ontwikkelingen die in
Nederland gaande zijn: boeren stoppen, steden en dorpen breiden uit, woonwensen veranderen, agriports
ontstaan, er komen nieuwe vormen van energie, groeiende mobiliteit, natuurbeheer, etc.
De serie getiteld ‘Nederland op de schop’ is een afspiegeling van deze ontwikkelingen en laat zien dat het
landschap snel en ingrijpend verandert, dat deze ontwikkelingen zich niet alleen voordoen aan de
stadsranden maar in heel Nederland. De raad wil met deze serie een prikkelende bijdrage leveren aan de
discussie over de kwaliteit van het landschap. Fotograaf van de serie is Hans Sas.

Verlangen naar landschap
Muurschildering in tunnel, Groningen

Vernieuwd Hollands landschap
Grondverzet bij herstel van de Wierde in Wierum, Friesland

The sky is de limit
Groot varkensbedrijf bij Finsterwolde

Einde van Nederland
Monument bij de Blauwe stad, Groningen

Zand erover
Afdekken van vuilnisbelt bij Delfzijl

Stond er bij en keek ernaar
Stadsrand aan de noordzijde van Groningen

Nederland ingericht
Dorkwerd, Groningen

De aanhouder wint
Boeren in Friesland, Tjalleberd

Welkom in...
Menaldum, Friesland

Ondernemen met inzicht
Nieuw industrieterrein bij Langedijk Noord-Holland

Kijkje achter de schermen
Geluidwerende schermen langs de snelweg bij Heerenveen,
Appingedam

Gered landschap? (1)
Golfterrein bij Emmeloord naast afgedekte vuilstort

Elektriserend landschap
Chaotisch beeld bij de centrale boven Lelystad

Wonen in vakantieland
Nieuwe wijk in Almere

Productielandschap
Modern rundveebedrijf, Holwerd, Friesland

De lijn der verwachting
Betuweroute bij Tiel

Gered landschap? (2)
Boerengolf in Kamerik

Nieuwe wegen
Aanleg viaduct A73 Venlo-Roermond

Geheel volgens plan
Plan Tureluur in Schouwen

My home is my castle
Landschappelijk wonen in een nieuwe burcht in Engelen
(Noord Brabant)

Versnipperd landschap
Spoor en kassen doorsnijden het landschap in Bleiswijk

Economisch krachtig polderlandschap
De lage rechthoekige kavels en vergezichten van de polder
dienden als uitgangspunt voor ontwerp voor de nieuwe
groentekraamkamer (450 ha), agriport tussen Medemblik en
Middenmeer

Ondergronds landschap
Reflectie van vlucht- en ventilatietorens van de HSL langs de
N11

Thalysenlandschap
HSL bij Benthuizen

Landschap op de vlakte
Eerste Maasvlakte

