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 Inleiding 
 
De relatie tussen natuur en architectuur lijkt in de 
huidige stedelijke context onder druk te staan. De 
natuur lijkt de strijd verloren te hebben en ook haar 
rol lijkt veranderd te zijn. Hoe komt dit, en wat 
betekent natuur tegenwoordig? 
 
Die vragen moeten beantwoordt worden om te 
komen tot een begrip van de rol die natuur de natuur 
stedelijke context tegenwoordig speelt en zou moeten 
spelen. In het volgend essay is geprobeerd om tot een 
begrip te komen van de status die de natuur 
tegenwoordig heeft door te onderzoeken hoe die 
status gegroeid is. Vervolgens is er de vraag gesteld 
wat de gevolgen hiervan zijn en wat er anders zou 
kunnen om de natuur weer een rol van betekenis te 
kunnen laten spelen in de stad waar de mens door 
wouden van symbolen gaat. 
 
 

G.P.Das 
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[fig.2] Le Corbusier, primitieve tempel 

Domesticatie 
De relatie van de mens tot de natuur is veranderd door de 
tijd. Het is niet mogelijk om precies na te gaan hoe de 
mens zich in de prehistorie verhield tot de natuur maar 
het ligt voor de hand dat toen de mens van ‘hutten’naar 
‘huizen’ ging ook de relatie tot de natuur veranderde. 
Omdat het huis een permanent karakter had werd het 
mogelijk om een relatie aan te gaan met de omliggende 
natuur die meer was dan alleen jagen en verzamelen. De 
natuur rond het huis werd vervormd tot een plek waar 
dieren konden grazen of een moestuin. De tuin is dan 
ook de plek waar natuur en cultuur elkaar 
ontmoeten.Volgens Le Corbusier ging het als volgt: 
 
”Hij kiest een open plek en kapt de bomen die de plek 
verdringen; hij maakt de grond vlak; hij maakt een pad 
naar de rivier of naar de nederzetting van zijn 
stamgenoten.[...] De pennen van zijn tent vormen een 
vierkant, zeshoek of achthoek: de omheining vormt een 
rechthoek met vier gelijke hoeken”. [1] 
 
Dit citaat berust natuurlijk niet op feiten maar op een 
idee dat hij van de historie heeft. Deze visie past goed in 
het idee van Le Corbusier over architectuur; een 
probleem dat vaker terug te zien is in de visie op de 
prehistorie van architecten. De geschiedenis wordt 
aangepast om later te leiden tot de gewenste architectuur. 
Het citaat geeft wel aan dat de eerste stap naar 
domesticatie van natuur tot cultuur belangrijk is. De 
omheining vormt een rechthoek en refereert daarmee aan 
het huis, niet aan de natuur. De natuur binnen de 
rechthoek is veranderd; bomen worden gekapt en de 
vloer wordt gelijk gemaakt. De natuur komt binnen in de 
symbolische orde van de mens. 
  
 

 



 De Franse prehistoricus André Leroi-Gouhan 
beschrijft iets dat wonderbaarlijk genoeg lijkt op het 
idee van Le Corbusier:  
 
“Such archeological evidence [as there is] would 
seem to justify the asumption, that from the higher 
paleolithic period onwards there was an attempt to 
control the whole spatio-temporal phenomenon by 
symbolic means, of which language was the chief. 
They imply a real ‘taking charge’ of space and time 
through the mediation of symbols: a domestication of 
them in a strict sense, since it involves, within the 
house and about the house a controllable space and 
time”. [2] 
 
De scheiding tussen mens en natuur werd 
conceptueel; door het gebruik van een niet-
natuurlijke vormtaal in en rond het huis scheidde de 
mens zich af van de natuur. Ook de veranderingen in 
de natuur door het jaar heen werden conceptueel 
geordend. Het gebruik van een andere vormtaal is 
ook terug te zien in de rechthoekige tuin in 
combinatie met het geometrische huis van Le 
Corbusier. Hiermee kreeg de natuur rond het huis een 
plaats in de ruimte en tijd en was dus niet langer het 
tegengestelde van cultuur maar werd er onderdeel 
van.  
 
De tuin is dus niet zozeer een barrière tussen natuur 
en cultuur maar het opnemen van de natuur in 
cultuur. De tuin is geen overgangsgebied; de tuin 
hoort bij het huis en niet bij de natuur. De natuur in 
de tuin wordt onderworpen aan menselijke indeling 
en gemanipuleerd tot de nutsobjecten. Aan de andere 
kant laat de tuin de natuur binnen in de symbolische, 
conceptuele ordening van de mens en daarmee ook in 
de esthetica. Hier ligt de basis van de siertuin als 
symbolische compositie in ruimte en tijd.  
De natuur rond het huis speelde een belangrijke rol in 
het ordenen van de tijd. Zaaien en oogsten, de kleur 
van de planten en de volgorde waarin ze opkomen 
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[fig.3] Laugier, architectuur en de primitieve hut 

 



 

 
[fig. 4] Villa Medici, Fiesole, plattegrond met op 
villa gebaseerd grid 

en sterven geven de tijd een gezicht. 
Het ontstaan van de tuin is te lezen als de introductie van 
de gedomesticeerde natuur. De term domesticatie laat 
hier zien dat de natuur een relatie is aangegaan met het 
huis. 
 
Compositie en natuurbeeld 
De ordening van de nutstuin gecombineerd met de 
symbolische laag van de siertuin of lusthof vormt de 
basis van de tuin. De tuin begon zich verder uit te 
breiden. Enerzijds door de ontwikkelingen aan de 
gebruikskant; weilanden werden groter, de natuur werd 
verder aangepast voor gebruik. Aan de andere kant 
werden de symbolische of esthetische tuinen van de 
rijken steeds groter en daarmee ook de aanpassingen van 
de natuur. Deze esthetische tuinen waren representaties 
van culturele idealen van de natuur. Ze hadden een 
symbolische functie. Verondersteld dat de eerste tuinen 
moes- of nutstuinen waren waar de planten rationeel 
geordend werden ontstaat de tuin als geordende natuur. 
De ordening van de natuur tot iets dat nuttig is te zien op 
het platteland. Eerst kleinschalig met kleine stukken 
ontgonnen land, later met polders en later door 
ruilverkaveling tot de enorme productievlakten van de 
bio-industrie. De tuin die een idee uitbeeldt is te zien in 
de geschiedenis van de grote landschapstuinen. In 
Architecture and Landscape beschrijven C. Steenbergen 
en W. Reh een groot aantal landschapstuinen, waaronder 
de volgende drie.  
 
De tuin van de villa van Giovanni de Medici in Fiesole, 
Florence (±1460) laat zien hoe de uitbreiding van de tuin 
gebruik maakte van de vorm van het huis als basis voor 
de ordening van het omliggende landschap tot een tuin. 
De vierkante terrassen worden gebruikt als grid om de 
omgeving te ordenen. Het grid leidt tot symmetrie en 
zichtlijnen, natuurlijke elementen worden gebruikt als 
symbolische objecten in een compositie die de 
mythische, arcadische natuur uitbeeldt.  
 

 



 “In this example the rational matrix is laid over the 
landscape. The relation between humankind and 
nature is treated within this system of measurements 
and proportions. The landscape elements that fall 
within this matrix are ordered and transformed.” [3] 
 
In de tuin werden naast esthetische ook andere 
middelen ingezet om de ervaring te versterken. 
Geurende kruiden werden geplant die samen met de 
geur van de bloemen een prettige ervaring opriepen. 
Vanuit het huis dat de tuin overziet is het ook 
mogelijk om de stad Florence te zien liggen. Dit gaf 
de bouwers van de villa zicht op de stad die zo 
belangrijk voor hen was.  
 
De tuin van Vaux-Le-Vicomte in Parijs (±1660) laat 
aanpassing van het landschap zien op een veel 
grotere schaal. Heuvels werden afgevlakt en rivieren 
verlegd om symmetrie te bereiken. Hier wordt het 
landschap niet alleen vervormd, er wordt een heel 
nieuw landschap geconstrueerd dat gebaseerd is op 
het rationele, menselijk grid. Ook hier wordt een 
compositie gemaakt die de relatie van de mens tot de 
natuur uitbeeldt: 
 
”...the illusion of perfect order reveals itself, while 
confirming the landowner’s position as mediator of 
God’s plan in human society. [4]  
 
Hier wordt de ordening van het landschap zover 
doorgevoerd dat de rol van de mens als meester van 
de natuur duidelijk wordt. De tuin laat daarmee ook 
zien dat de eigenaar ervan een belangrijk man is. In 
Vaux-Le-Vicomte zijn tekenen te zien van de status 
die de natuur veel later zal krijgen in de stedelijke 
context. De natuur wordt minder uitgebeeld in de 
tuin; de tuin beeldt de status van de eigenaar uit. 
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[fig.5] Vaux-Le-Vicomte, plattegrond  
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[fig.6] Castle Howard, plattegrond met zichtas en 
omringende heuvels en bossen 

De volgende fase is de tuin van Kasteel Howard van 
1772. De verheerlijking van de natuur in de Romantiek 
leidde er toe dat ook het kunstmatige gecreëerde 
landschap de woeste natuur moest benadrukken. De 
compositie van de tuin moest de natuur laten zien, maar 
wel geordend langs het panorama van een zichtas. De 
tuin werd hier dus een door mens gemaakte compositie 
van de wilde of ‘echte’ natuur. De natuur gaat van de 
oorspronkelijke natuur om het huis naar de geordende 
natuur in de tuin, om uiteindelijk uit te komen bij de 
weergave van de ongeordende natuur in de Engelse 
landschapstuin. 
 
Deze tuinen laten zien dat de natuur in deze tuinen en 
landschappen onderdeel uitmaakt van de ordening van 
objecten zoals in architectuur en stedenbouw ook wordt 
gedaan. Natuur werd vervormd, gestuurd, gecreëerd en 
gemanipuleerd om in een compositie uitdrukking te 
geven aan een idee. Op het platteland werd de natuur 
aangepast tot een gebruiksvoorwerp in de landbouw. 
Zowel het platteland als de landschapstuin laten zien dat 
de gedomesticeerde natuur bij de cultuur hoort en niet 
meer bij de natuur. De opname van de natuur gebeurde 
door de natuur te manipuleren en creëren tot iets dat 
uitdrukking geeft aan iets menselijks.  
 
 

 



 Het Bauhaus (isolatie en abstractie van de 
natuur) 
 
De opkomst van de functionele esthetiek leidt tot een 
breuk de natuur en architectuur. Doordat de natuur in 
de stedelijke context geen functie meer heeft is het 
niet mogelijk om natuurlijke elementen functioneel-
esthetisch te gebruiken. Dit probleem leidt tot een 
vervreemding tussen natuur en architectuur. De 
tabula rasa waar de architectuur van het Bauhaus 
vaak mee werkt draagt niet bij tot de integratie van 
de natuur en architectuur. Natuur wordt uiteindelijk 
teruggebracht tot losse elementen in een 
architectonische compositie. Natuurlijke elementen 
worden via de omweg van de esthetica gedoogd naast 
functionele architectonische elementen of ze worden 
onder het mom van gezondheid ingezet. De huizen 
gaan een relatie aan met de omgeving door de nadruk 
op licht, lucht en ruimte maar voor het natuurlijke 
object is eigenlijk geen plaats in de orde van de 
architectuur. De tabula rasa wordt omgezet in een 
grasveld en de relatie tussen binnen en buiten wordt 
vanuit de kolommen voortgezet door bomen maar er 
is geen gelijkwaardige relatie tussen architectuur en 
natuur. Omdat de architectuur van het functionalisme 
voornamelijk in stedelijke context gebruikt wordt 
verliest het landschap de interesse van de architecten. 
De relaties die tussen landschap of natuur en 
architectuur bestaan komen bij het Bauhaus, en 
daarmee samenhangend het functionalisme, vanwege 
de stedelijke context niet langer aan de orde.  
 
Bij het Bauhaus krijgt de natuur de plaats die ze nu 
nog steeds heeft; natuurlijke elementen worden uit 
hun natuurlijke context gehaald en gebruikt als 
esthetische aanvullingen op architectonische 
composities. Het idee dat planten of andere 
natuurlijke elementen bijdragen aan de gezondheid 
van de bewoner blijft bestaan; planten zijn nu nog 
steeds terug te vinden in huis en hebben een sterke 
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[fig.7] Natuurlijke elementen in Bauhaus architectuur 
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[fig.8] Boompjes voor olijfoliewinkel (l)  
en kledingwinkel (r)  

positieve boodschap. Toch laat de eenzame boom op de 
binnenplaats, net als de plant op de vensterbank, zien dat 
natuurlijke elementen worden gebruikt omdat ze 
gezondheid representeren, niet omdat ze functioneel 
bijdragen aan de gezondheid van de bewoner. 
 
In de stedelijke context worden bomen of andere planten 
gebruikt ter opfleuring van wegen en pleinen. Een rij 
bomen geeft hoogstens een richting aan maar wordt niet 
meer gebruikt om planken van te zagen. Met de natuur 
heeft de stedelijke natuur al niks meer te maken; bomen 
en planten hebben alleen een decoratief doel. Door 
isolatie en de abstractie van de betekenis wordt de natuur 
een stelsel van tekens. Ze zijn door de mens geschapen 
of vervormd en worden gebruikt in de marge van de 
stedelijke compositie. 
 
Natuur in de taal der dingen 
De opkomst van de architectuursemiotiek leidt tot een 
redenering die toepasbaar is op de natuur in de stad. In 
“De afwezige structuur” (1968) beschrijft Umberto Eco 
het architecturale teken als een object dat een denotatief 
(functioneel) en connotatief (symbolisch) deel heeft. 
Architectuur wordt hier gezien als een taal die betekenis 
krijgt door de compositie van elementen met hun eigen 
de- en connotatie. De vergelijking met taal gaat op voor 
architectuur omdat architecturale elementen een functie 
hebben. Voor de natuurlijke elementen die naast de 
architecturale in een compositie staan geldt dit niet 
langer. Deze elementen zijn tekens zonder een duidelijke 
functie. 
 
Jean Baudrillard beschrijft in “Naar een kritiek van de 
politieke economie van het teken” (1972) de opkomst 
van het teken in de architectuur en cultuur. Het ontstaan 
van de cultuur van de tekens legt hij bij het Bauhaus.  

 



 “Het Bauhaus heeft een leidende rol gespeeld in deze 
universele semantisering van de omgeving, waarin 
alles wordt onderworpen aan een berekening van zijn 
functie en betekenis.” [6] 
 
Als vervolg op de semantisering ontstaat een cultuur 
waarbij de nadruk ligt op de functie, en dus de 
denotatie, van objecten, zoals bij het Bauhaus te zien 
is. De rol van niet-denoterende natuurlijke elementen 
is bij het Bauhaus en daarmee samenhangend het 
functionalisme onduidelijk of duaal; ze maken deel 
uit van een functioneel-esthetische compositie maar 
zijn in feite functieloos.  
 
Baudrillard zegt over deze functieloze elementen het 
volgende: 
 
”Als het object geen functie meer heeft, is het ook 
afgelopen met het overbodige en stort het hele 
theoretische bouwwerk van het functionalisme in 
elkaar. Ten gunste van de mode, die zich niet 
bekommert om objectieve denotatie (…), maar 
volledig inspeelt op connotatie en zich, in haar 
‘irrationele’  meeslepende retoriek die alleen 
voorrang toekent aan de actualiteit van de tekens, 
opnieuw meester maakt van het hele systeem.” [8] 
 
Binnen deze cultuur zijn de natuurlijke elementen in 
de stedelijke context dus onderdeel van de mode. Ze 
zijn zover opgenomen in de menselijke cultuur dat ze 
hun oorspronkelijke betekenis kwijtgeraakt zijn en 
daarmee ook niks te maken meer hebben. Het 
natuurlijke teken is zijn oorsprong kwijt.  
 
De rol van de natuur volgt een lijn die begint bij het 
eerste huis en eindigt bij de natuur van de westerse 
stad. Het eerste huis zorgde voor de opname van de 
natuur in de conceptuele orde van de menselijke 
symboliek. Het ordenen van natuur op een steeds 
grotere schaal in landbouw en landschapstuin zorgde  
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[fig.8] Boompjes voor ondergoedwinkel (l)  
en kledingwinkel (r) 

 



 

 
[fig.10] Bugs Bunny met bloempot voor 
stripartikelenwinkel 

voor een steeds duidelijkere scheiding tussen 
gecultiveerde natuur en de oer-natuur. De natuur begon 
ook steeds meer uitdrukking te geven aan de status van 
haar bezitter, zoals te zien in Vaux-Le-Vicomte, en 
steeds minder aan de oorspronkelijke natuur. De 
oorspronkelijke natuur bestaat nog slechts op plekken 
waar de mens nog geen invloed heeft. 
 
De invloed van het functionalisme van begin 20e eeuw 
heeft de positie van de natuur in de orde van de mens 
verder vervreemd van haar oorsprong. De natuur is in de 
stedelijke context verworden tot een systeem van tekens. 
De betekenis van deze tekens wordt ontleend aan de 
actualiteit en heeft niets te maken met hun functie (die er 
niet meer is) of oorsprong. Opvallend is de inzet van 
natuurlijke elementen om winkels te versieren. Deze 
gemanipuleerde natuurlijke elementen verwijzen niet 
naar de natuur of zelfs maar naar het natuurlijk karakter 
van de winkel, ze verwijzen naar de status van de winkel. 
Hiermee wordt dus Baudrillard’s mode toepasbaar op de 
natuur in de moderne stad. De huidige stedelijke natuur 
verwijst niet langer naar een oer-natuur, alleen nog maar 
naar zichzelf en andere soortgelijke tekens. Ook de 
tijdsindeling die de natuur zichtbaar maakt wordt uit de 
tekens gehaald. Vallend blad wordt opgeruimd, bomen 
zijn altijd groen en er zijn altijd bloemen. De natuur is 
niet alleen een teken geworden, ze is ook statisch 
geworden.  
 
 

 



 Stadsplantschap 
Het opnemen van de natuur is in Nederland zover 
doorgevoerd dat er geen natuur over is, alleen nog de 
natuurlijke elementen die onderdeel uitmaken van 
cultuur. Nederland is volledig gemaakt; er is geen 
natuur die niet beïnvloedt is door de mens. Zelfs de 
‘wilde’ natuur in het buitenland is gecultiveerd 
doordat er een excursie naar toe gemaakt wordt; ver 
weg van het wonen in- en onderdeel uitmaken van de 
natuur. Binnen de steden is de natuur functieloos 
geworden en heeft geen relatie meer met de natuur 
als opzichzelfstaande tegenhanger van cultuur. De 
term stadsplantschap beschrijft de verschillende 
onderdelen van deze situatie; het is een stedelijke  
omgeving met gecreëerde natuur.  
 
Het idee dat de natuur alleen mooi is als ze 
oorspronkelijk zou zijn is in deze tijd en zeker in 
Nederland niet meer houdbaar. De schoonheid en 
ervaring die de natuur biedt is in Nederland het 
gevolg van menselijk handelen en moet ook zo 
behandeld worden. Ook het terugbrengen van de 
verwilderde natuur is het gevolg van menselijk 
handelen; de ervaring wordt er niet minder om. Het 
platteland biedt een ervaring die het gevolg is van 
een volledig door mensen aangepaste natuur. 
 
Het stadsplantschap is een verzameling van 
stedenbouw, architectuur en natuur. In de moderne 
stedenbouw is de natuur een ondergeschoven kind 
geweest. Het grasveld als benadrukking van de tabula 
rasa, de boom als verticaal beeldelement doen allebei 
afbreuk aan de kracht van het natuurlijk teken. Een 
stadsplantschap is een gecombineerde schepping van 
stad en plant; door natuur in restruimte te plaatsen 
ontstaat iets dat functieloos is maar waarvan ook de 
betekenis gemarginaliseerd wordt. Zelfs als de natuur 
aan de mode onderhevig is moet ze de mogelijkheid 
krijgen om gelezen te worden. Een stad waar een 
boom een verloren object is, bloemen horen bij een  
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[fig.11] Satelietbeelden van Nederland met vlnr. 
Friesland, Flevoland en Brabant 
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[fig.12] Ervaring in de gecreëerde natuur van het 
stadsplantschap 

vensterbank en gras een ondergeschoven vlak is laat een 
kans schieten. Waar bij stedenbouw en architectuur veel 
aandacht wordt besteedt aan de compositie wordt een 
belangrijk element vergeten; de natuur als krachtig teken. 
 
De landschapstuinen laten een aanpassing van de natuur 
op grote schaal zien. Deze aanpassingen drukten een 
visie op de natuur uit en waren gericht op ervaring. Juist 
de ervaring is in het huidige stadsplantschap verdwenen. 
Door isolatie, marginalisatie, abstractie en tijdsloosheid 
is de mogelijkheid tot wat voor natuurervaring dan ook 
onmogelijk geworden. De moderne stedelijke context 
biedt de mogelijkheid om ervaringen te bieden. Het is 
mogelijk om de natuur binnen de stedelijke context 
uitdrukking te laten geven aan een groot scala van 
ervaringen. De ervaring van de mysterieuze, vredige, 
vriendelijke of bedreigende natuur kan door bewust 
ingezette natuurlijke elementen bereikt worden. Zelfs de 
oorspronkelijke natuur kan gesimuleerd worden om 
uitdrukking te geven aan een wens tot terugkeer.  
 
Voor deze mogelijkheid tot ervaring is het van belang 
dat de status van de natuur als teken onderkend wordt. 
Nieuwe natuurcomposities zijn geen natuur meer maar 
geven slechts uitdrukking aan een idee van de natuur. 
Hier ligt dan ook hun kracht. Waar de gegroeide natuur 
zich slechts kan vormen naar omstandigheden heeft de 
gecreëerde natuur de mogelijkheid om nieuwe, 
natuurlijke ervaringen te brengen.  
Om de natuur weer ervaarbaar te maken moet als eerste 
de isolatie en marginalisatie van het natuurlijk element 
opgeheven worden. Alleen door compositie kan een 
ervaring bereikt worden. Deze compositie kan bepaald 
worden door relaties met andere natuurlijke elementen of 
door relatie met de omringende architectuur. Net als bij 
stedenbouw moet er gekeken worden wat belangrijke 
beeldelementen zijn en wat niet. Relaties moeten bewust 
gekozen worden. 
 
 

 



 Alleen door het opheffen van de isolatie kan een 
natuurlijk element weer wat van zijn betekenis 
terugwinnen en uit de abstractie terugkomen. Een 
groot gedeelte van de betekenis kan verder worden 
teruggewonnen door het tijdselement terug te laten 
komen. De verandering van de natuur door de 
seizoenen geeft duidelijk aan dat ze anders in dan de 
architectuur en stedenbouw die ze omringd.  
Door de natuur uit de isolatie te halen die ze kreeg bij 
het functionalisme krijgt de compositie weer de kans 
om een natuurervaring uit te beelden. Het abstracte 
karakter van bijvoorbeeld een enkele boom wordt 
gecombineerd tot een complexere ervaring. Ook het 
terugbrengen van de tijd als aspect van een 
compositie met natuurlijke elementen leidt tot een 
natuurervaring die meer is dan alleen een 
uithangbord. Door het levende karakter te 
benadrukken door te laten zien dat bladeren vallen en 
planten groeien ontstaat een beeld dat ervaren wordt 
en niet wegvalt tegenover de andere beelden van de 
stad. 
 
Het gedicht van Baudelair wordt gespiegeld in de 
mensen. De ervaring wordt opgenomen om weer 
uitdrukking te geven aan een ervaring.  
 
 
Correspondances 
 
La Nature est un temple où de vivants piliers  
Laissent parfois sortir de confuses paroles;  
L’homme y passe à travers des forêts de symboles  
Qui l’observent avec des regards familiers.  
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Samenhang 
 
De natuur is een tempel waar levende pilaren 
Vaag praten in een taal die zich soms raden laat, 
En waar de mens door wouden van symbolen gaat 
Die, of hij hun vanouds vertrouwd is, naar hem staren. 
[9] 
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