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Onverschilligheid ten aanzien van de ruimtelijke potenties van 
transportknooppunten en hun omgeving resulteert op het 
niveau van luchthaventerminals, busstations en andere trans-
feria in een generieke architectuur, die sommigen eerder al 
als ‘plaatsloos’ beschreven.1 Eenzelfde apathie bij het vorm-
geven van treintracés, snelwegprofielen of kanaalbeddingen 
maakte lijninfrastructuren in het verleden vaak tot breuken op 
de schaal van het landschap. Kan de discipline van het land-
schapsontwerp deze publieke knooppunten ook een lokaal 
gezicht geven? En in welke mate kan ‘landscape urbanism’ 
de lijnen van spoorwegtaluds, autowegbermen en dijklicha-
men samen met de bestaande natuurlijke structuren verwe-
ven tot een nieuw landschap?
Op deze tweeledige vraagstelling probeerde Michel  
Desvigne een antwoord te formuleren tijdens een lezing die 
hij onlangs gaf op uitnodiging van de organisatie [pyblik].2  
Dit initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft  
als doel de kennis uit verschillende metiers op het gebied  
van publieke ruimte te bundelen. De voordracht stond  
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Steeds vaker werken architecten in stedebouwkundige projecten samen met 
landschapsarchitecten. In het verstedelijkend landschap waarin het failliet van 
de publieke ruimte dreigt, nemen zij de handschoen op. De Franse landschaps-
architect Michel Desvigne werkte de afgelopen jaren samen met internationaal 
bekende architecten als Koolhaas, Foster en Rogers. Desvigne toont hoe  
historische patronen en landschapsstructuren kunnen worden getransformeerd 
en ingezet tegen zogenoemde ‘non-places’.  Maarten Van Acker
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1  Het landschap rond Avignon, waar hagen de wind breken en platanenlanen toelopen op bastides (vestingstadjes), vormt een taal die 

Desvigne projecteert op de toekomstige locatie van het station.

2  Het project baseert zich op het enorme netwerk van hagen die zijn georiënteerd op de mistral, maar ook op de meanderende rivier.

3  Ingebracht op een andere schaal, structureren de hagen het nieuwe landschap rond het station. In de toekomst verrijst hier een nieuwe 

woonwijk.

4  Het station is niet vormgegeven als een monumentaal object, maar als een halte.
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aangekondigd als een uiteenzetting over de publieke ruimte 
rondom TGV-stations. In plaats daarvan trakteerde de Franse 
landschapsarchitect zijn toehoorders op een veel bredere 
waaier van projecten die elk op hun manier een publieke hori-
zon ontwikkelen tegenover een geprivatiseerde, versnipperde 
realiteit. 
In de landschapsmodellen die Desvigne ontplooit, worden de 
lijninfrastructuren niet systematisch ingekokerd of achter 
groenbuffers weggemoffeld. Noch werkt hij de publieke uit-
wisselingspunten in de vorm van parkeervelden of stations-
pleinen uit als een lokaal geïsoleerd spektakel. Samen met de 
natuurlijke elementen maken de transportlijnen en bijhorende 
haltes evenwaardig deel uit van het vocabulaire van het nieu-
we landschap dat hij er ontwikkelt. Zo vormt het nieuwe sta-
tionsplein een schakel in een ruimere reeks van publieke 
ruimtes, bakenen de geplande autosnelweg en de bestaande 
rivierarm samen nieuwe bouwvelden af, of dragen de bomen 
langs een trottoir bij tot een grootschaliger geconcipieerd 
boslandschap. Desvigne gaat de plaatsloosheid te lijf door 
nieuwe landschapsstructuren te introduceren, door histori-
sche patronen te transformeren of door aanwezige ruimtelijke 
kansen uit te spelen. 
In Desvignes ontwerpen delen passant en bewoner, toerist 
en landbouwer hetzelfde landschap en dezelfde horizon. Die 
publieke einder laat zich in zijn oeuvre traceren langsheen de 
contouren van een landschap dat zich bevindt tussen de aan-
getroffen natuurlijke geografie en de bouwopgave, tussen de 
latente natuurlijke structuur van de streek en de ontwikke-
lingslogica van het perceel, tussen observatie en manipulatie.

Omgeving TGV-station Avignon 
De ontwikkelingspool die het regionaal openbaarvervoers-
knooppunt in Avignon ambieert te worden, is niet klassiek  
in het stedelijke weefsel ingeplant maar bevindt zich op  
een nieuwe locatie, in een uitgestrekte, rurale context tussen  
de Rhône en de Durance. Desvigne installeert hier een  

1  De Middelandse Zeekust is 

vrijwel geheel bebouwd. Nabij 

Nice ligt een restgebied, een 

uitgestrekte vlakte met een 

lengte van 20 kilometer. Het 

project probeert ordening aan 

te brengen in dit verrommelde 

landschap.

2  Vertrekpunten voor het  

ontwerp zijn het bestaande, 

natuurlijke en culturele  

occupatiepatroon en de manier 

waarop het water uit het 

gebied wordt afgevoerd.

3  Door dicht bebouwde  

‘eilanden’ te maken, is getracht 

het gebied een gemeenschap-

pelijk beeld te geven en een 

coherente fysieke aanwezig-

heid te verlenen.

4  De Avenue Mendes in  

Montpellier loopt door een 

gebied dat in de nabije  

toekomst vol zal lopen met 

bedrijvenparken en  

winkelcentra. Omdat het een 

heterogeen samengesteld 

landschap is, hebben de  

ontwerpers de weg niet  

vormgegeven als een  

opeenvolging van sequenties, 

maar als een samenhangende 

plek.

5  Het pijnbomenbos is  

ontworpen als een  

theaterdecor dat de entree van 

Montpellier een zekere  

dramatiek verleent.
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landschap, samengesteld uit lijnvormige series van platanen, 
cipressen en haagschermen. Deze laatste beschutten in 
vroegere tijden het landschap tegen de forse Mistral, maar 
verdwenen in de loop van de tijd door de rationalisatie van de 
landbouw. Desvigne transponeert deze lijnelementen in een 
maatgeving die bemiddelt tussen die van de oorspronkelijke 
agrarische perceelsstructuur en die van de verschillende 
infrastructurele ingrediënten van het TGV-station, zoals de 
perrons, parkeerterrassen en rijbanen. 
Deze methodiek schrijft hij ook voor op een schaal die dat 
van het station ver overschrijdt. Hij grijpt hiervoor niet terug 
op een letterlijke herhaling van de historische positie van 
deze boom- en struikgroepen. Het vocabularium van de ver-
schillende soorten beplanting wordt geënt op een gerecom-
bineerde kavelstructuur. Samen omschrijven ze zones die in 
aanmerking komen voor een nieuwe bestemming.3 

Plaine du Var
De uitgestrekte vlakte van ruim 20 kilometer lengte ten wes-
ten van Nice ontsnapt niet aan de vastgoeddruk die voort-
komt uit de bouwwoede langs de mediterrane kust. De 
bebouwde werkelijkheid strookt dan ook allang niet meer met 
de stedebouwkundige richtlijnen die een niet-te-bebouwen 
landbouwstrook uitsparen langs de rivier. Perceel per perceel 
vult het dambord van landbouwkavels zich vandaag de dag 
op met parkeervelden, industrieterreinen en vakantieresorts. 
In alliantie met OMA en Xaveer De Geyter architecten ageert 
Desvigne met dit project tegen deze ad hoc verkaveling aan 
de hand van een landschapsstrategie die is geïnspireerd op 
de loop van de huidige en voormalige riviermeanders. Dit 

1  De voormalige spoorbundels in het centrum van de Spaanse 

stad Burgos worden vervangen door nieuwe woonwijken die rond 

een boulevard zijn gesitueerd.

2  De ‘parkway’ vormt het nieuwe gezicht van de stad.

3  Het Zwitserse architectenbureau Herzog & de Meuron heeft 

intensieve knooppunten ontworpen, van elkaar gescheiden door 

vides.

4 en 5  Het landschap ontleent zijn kwaliteit aan de geografische 

opbouw: de aanplant van bomen in de publieke ruimte.
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levert een masterplan op waarbij de oude dijken de toekom-
stige bouweilanden definiëren. Deze samenhangende visie, 
geformuleerd op de schaal van het volledige estuarium, geeft 
ook een ruimtelijk waardevol alternatief op het lokale niveau 
van de kavel. Dit landschappelijke wensbeeld weet zo een 
aantal politieke en administratieve blokkades op te heffen. 
Net zoals in zijn ontwerp voor Lyon Confluence definiëren de 
lijninfrastructuren een aaneenschakeling van platformen die 
gefaseerd en flexibel tot ontwikkeling kunnen worden 
gebracht.4

Avenue Mendes in Montpellier
Deze laan verbindt de stadskern van Montepellier met de 
Zuid-Franse autosnelweg A9. De opdracht van Desvigne 
beperkte zich tot de landschappelijke inpassing van slechts  
3 kilometer van deze internationale verkeersader. In deze 
marginaliteit, zoals hij de maat van zijn werkveld vroeger al 
omschreef7, kiest hij voor een zo sterk mogelijk leesbare 
ingreep. tegenover het gefragmenteerde landschap langs 
deze Languedocienne, opgetrokken uit landbouwhangars,  
villa’s en bedrijfsloodsen, ontwierp hij drie minuten van visue-
le rust. De homogene lijnbeplanting van de zijbermen zal, in 
volgroeide toestand, als een parasol gedeeltelijk de baan 
overschaduwen. Aangevuld met bloemrijke struiken op de 
middenberm kan deze invalsweg uitgroeien tot een groene 
injectie en kan ze temidden van de steeds verder dichtslib-
bende stadsrand pro-actief open ruimte afdwingen .

Burgos Boulevard
In het Spaanse stadje Burgos wist Desvigne de lokale over-
heid ervan te overtuigen een verlaten spoorwegbundel niet in 
te ruilen voor de eerder geplande verkeersweg. In plaats van 
een uniforme doorsnede van voetpaden, boordstenen, licht-
armaturen en baanvakken, tekende hij een 9 kilometer lang 
boslandschap uit. Deze nieuwe boulevard kwalificeert zich als 
een groene rivier van 20.000 bomen die dwars door de stad 
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stroomt. Anderzijds valt ze te lezen als een extensieve aan-
eenschakeling van kleinere, publieke plekken, langs en op de 
maat van de bouwblokken die zijn ontworpen door Herzog & 
de Meuron. Het zijn boomclusters met een variabele dicht-
heid en aangepast aan de topografie, die deze pleinen aflij-
nen. De keten van parken roept gelijkenissen op met de park-
systemen van de Amerikaanse landschapsarchitect Frederick 
Law Olmsted, wiens projecten Desvigne een jaar lang bestu-
deerde aan Harvard.5

Biesbosch Stad
In het kader van de tweede internationale architectuurbiënna-
le van Rotterdam ontwikkelde Desvigne een visie op het land-
schap ten zuiden van diezelfde stad, ter plaatse van de 
samenvloeiing van Rijn en Maas. Naast de uitbreiding van de 
havenstad is ook de overstromingsproblematiek een actueel 
thema in dit stuk ingepolderde landschap. Voor deze oefe-
ning baseerde Desvigne zich op een daar aangetroffen land-
schappelijke bijzonderheid. Door de systematische drainage 
van de ondergrond, komen de landbouwvelden lager te lig-
gen, terwijl de zandbeddingen van de vroegere rivieren er 
hun originele hoogteligging behouden. 
Desvigne verscherpt deze landschappelijke inversie door de 
hoger gelegen rivierbeddingen uit te werken tot volwaardige 
dijken en aan te dikken met het afbraakmateriaal dat afkom-
stig is van in onbruik geraakte dijkjes en de uitgraving van 
bufferbekkens. Net zoals in zijn ontwerp voor Lyon Confluen-
ce definiëren de lijninfrastructuren hier een aaneenschakeling 
van platformen die gefaseerd en flexibel tot ontwikkeling kun-
nen worden gebracht.6 Het uiteindelijke totaalbeeld is het 
negatief van de oorspronkelijke delta: clusters van woonwij-
ken kijken uit over lager gelegen landbouwvelden en spaar-
bekkens. Net zoals in Oslo, Stockholm, Venetië en in sommi-
ge delen van Manhattan is het de geografie van de rivier die 
de bouwenveloppe limiteert en de samenhang tussen de 
bebouwde volumes garandeert. 

1  François Ascher, ‘Le Mouvement au cœur de la modernité’, in: 
Francis Rambert (ed.), L’architecture bouge: Villes et mobilité, 
Institut pour la Ville en Mouvement, Actar, Barcelona, 2003, 
pag. 8.
2  Lezing: [pyblik], vrijdag 18 april 2008, Sint-Lucas Brussel. 
Informatie: www.pyblik.be
3. Marcel Smets, ‘the contemporary landscape of Europe’s 
infrastructures’, in: Lotus international, 09/2001, n° 110,  
pag. 123.
4  Kelly Shannon, ‘From theory to Resistance: Landscape  
Urbanism in Europe’, in: Charles Waldheim (ed.), The Land-
scape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New 
York, 2006, pag. 155.
5  Gilles A. tibergien, ‘tradition’, in: Daniela Colafranceschi, 
Landscape + 100 words to inhabit it, Land&Scapeseries,  
GG, Barcelona, pag. 182.
6  Kelly Shannon, ‘From theory to Resistance: Landscape  
Urbanism in Europe’, in: Charles Waldheim (ed.), The Land-
scape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New 
York, 2006, pag. 155.
7  Het Landschap: vier internationale Landschapsontwerpers / 
The landscape: four international landscape designers:  
Hargreaves Associates, Desvigne & Dalnoky, West 8 Landscape 
Architects, Lapena & torres. Antwerpen, deSingel, 1995.

1  Het landschap ten zuidoosten van Rotterdam vormt een  

waardevolle grondreserve voor de ontwikkeling van de stad.  

De oude rivierbeddingen geven het landschap vorm.

2  Door dijken weg te steken kan het water (grijs) in geval van  

een overstroming worden afgevoerd. De gebieden waar het  

water niet komt (lichtgrijs en wit) vormen een nieuw netwerk

3  De archipel bestaat uit cellen met dicht bebouwde wijken 

(bruin), afgewisseld met verkeersgebieden (wit) en parken.

4  Studiemaquette
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