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Landschapsarchitecten communiceren met 
opdrachtgever en publiek via tekeningen. In grote lijnen 
is de wijze waarop ontwerpers hun werk representeren 
al decennia stabiel, gebaseerd op impliciete conventies. 
De standaardpresentatie van een ontwerp met de 
combinatie van plantekening, doorsnedes, visualisaties 
en toelichtende tekst is zo’n conventie, en niet voor 
niets, want het is een heel bevredigende aanpak. 
 Tegelijkertijd is er sprake van een doorgaande 
ontwikkeling, die de laatste decennia enorm 
versnelt. Nieuwe technologie, eerst in de vorm van 
tekenmiddelen zoals plakfolie of viltstift, later vooral 
op het vlak van software, stelt ons in staat tekeningen 
anders te vervaardigen, en soms ook andere typen 
tekeningen te creëren. Inspiratie uit andere disciplines 
daagt uit collage, film, animatie en infographic op te 
nemen in het repertoire van landschapsarchitecten. 
Die innovatie komt vaak vanuit de beroepspraktijk zelf; 
ontwerpers zijn nieuwsgierig en testen graag nieuwe 
mogelijkheden uit.
In de afgelopen decennia is tegelijk een academische 
praktijk opgebouwd die reflecteert op de 
beroepspraktijk, en de theoretische onderbouwing 
aanscherpt. Wat is precies de rol van tekeningen in een 
ontwerpproces? Hoe zit het ‘taxonomisch bouwwerk’ 
van typen tekeningen in elkaar, en is daar ruimte voor 
vernieuwing? Als de maatschappelijke vraag aan 
ontwerpers verandert, of hun rol in de maatschappij 
verandert, vertaalt zich dat dan ook in de wijze waarop 
ontwerpers tekenen?

Mede op grond van langjarig academisch 
tekenonderzoek van de sectie Landschapsarchitectuur 
aan de TU Delft dat wortelt in het werk van Clemens 
Steenbergen, is er in het onderzoek en onderwijs van 
die sectie veel belangstelling voor representatie: Goede 
tekeningen helpen de essentie van de vorm en structuur 
van het landschap en het ontwerp weer te geven, 
en stroomlijnen het ontwerpproces. De dissertatie 
Drawing Time van Noël van Dooren (Universiteit van 
Amsterdam, 2017) verbindt een academische reflectie 
op landschapsarchitectonische representatie met 
het tekenen in de actuele beroepspraktijk. De focus 
daarbij is de relatieve afwezigheid van de factor 
tijd in de wijze waarop, gemiddeld genomen, de 
beroepspraktijk haar werk presenteert. De factor 
tijd wordt daarbij gezien als een altijd al aanwezig, 
karakteristiek aspect van landschapsarchitectuur dat 
in de laatste decennia steeds meer gewicht krijgt. Dat 
komt enerzijds door de verbreding van het werk naar 
complexe, dynamische, langdurige en grootschalige 
projecten, en anderzijds door de steeds interactievere 
planprocessen waarin het organiseren van vele 
partijen, besluiten en financieringsstromen om een 
goed gevoel voor ontwikkeling door de tijd vragen. 
Drawing Time vertaalt die observaties in een nieuw 
theoretisch bouwwerk voor typen van representaties, en 
presenteert nieuwe inzichten omtrent de factor tijd in 
het landschapsontwerp.

1. INLEIDING
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Als vervolg op Drawing Time hebben TU 
Delft en Noël van Dooren samen met de 
landschapsarchitectuurbureaus H+N+S en 
Karres+Brands de vraag gesteld hoe zij de factor tijd 
meer en beter kunnen weergeven in tekeningen. Vraagt 
dit om een ander gebruik van bestaande tekeningtypen, 
of zijn hiervoor tekeningtypen nodig die nu nog niet 
worden toegepast? Wat zijn de overwegingen om 
dat soort tekeningen al dan niet toe te passen in de 
actuele beroepspraktijk? We hebben via twee sporen 
concrete tekeningen met een focus op aspecten van 
tijd verzameld. In de eerste plaats via workshops voor 
de afstudeerstudenten van de master track Landscape 
Architecture, waarin studenten groepsgewijs, in een 
week, binnen twee projecten van de deelnemende 
bureaus nieuwe tekeningen hebben geproduceerd. 
In de tweede plaats door het verzamelen van goede 
voorbeelden uit het afstudeerwerk aan de TU Delft 
van de afgelopen jaren. Het accent ligt daarbij op 
analoge tekeningen die in zekere zin low tech zijn. Er 
is tegenwoordig specialistische software beschikbaar 
die kan helpen tijdsaspecten weer te geven. Daarbij 
ligt echter het accent snel op het beheersen van 
de techniek; het accent in dit onderzoek ligt op het 
begrijpen van welke aspecten van tijd in bepaalde 
fases, op bepaalde plekken, om bepaalde redenen zinvol 
zijn, en hoe dat op hoofdlijnen in tekening kan worden 
weergegeven. 

Het promotie-onderzoek Drawing Time koos bewust voor 
een nauwe samenwerking met die praktijk, door bijna 30 

bureaus in het onderzoek mee te nemen. In feite was de 
rol van de bureaus daarbij reactief: zij werden bevraagd 
en stelden hun materiaal ter beschikking. In het huidige 
onderzoek is de rol van de twee deelnemende bureaus 
veel actiever: zij stellen een actueel project open 
voor een tekenkundig experiment, evalueren met de 
onderzoekers wat dit nu oplevert, en bespreken wat de 
betekenis kan zijn voor de beroepspraktijk. De twee 
bureaus zijn in dit onderzoek representanten van een 
beroepspraktijk. Natuurlijk staan zij samen niet voor 
de beroepspraktijk als geheel, maar de uitkomsten van 
het onderzoek richten zich via deze bureaus wel tot de 
praktijk als geheel.

Daar waar ontwerpers meestal de maatschappij 
bijstaan in transitie-opgaves, wordt hier het 
instrumentarium van de ontwerpwereld zelf onder de 
loep genomen. De tekening is daarbij inderdaad een 
instrument dat het hart van de beroepsuitoefening 
vormt, maar ook een complex fenomeen dat vanuit 
antropologisch, filosofisch, kunsthistorisch en 
politiek perspectief beschouwd kan worden. 
Vanuit antropologisch perspectief zijn conventies, 
impliciete gebruiken en gewoonten zeer de moeite 
van het bestuderen waard. In de beroepspraktijk 
is de tekening een typerend voorbeeld van een 
alledaagse vanzelfsprekendheid: ondanks alle 
interesse in vernieuwing in algemene zin wordt de 
tekening, of het tekenen, weinig vanuit een innovatie-
perspectief beschouwd. Incidenteel is er aandacht voor 
representatie in landscapsarchitectuur. Zie daartoe 

2. INNOVATIE
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bijvoorbeeld het OASE-nummer over het tekenen in 
stedenbouw en landschapsarchitectuur (OASE 107), en 
de publicaties van Marc Treib (onder meer Representing 
Landscape Architecture, 2008). Onderzoeken of 
publicaties waarin het gaat om het operationaliseren 
van tekenkundige innovatie in de beroepspraktijk zijn 
zeldzaam. In dit onderzoek gebeurt dat uitdrukkelijk 
wel, en daarbij betreden academisch onderzoekers en 
private partijen samen relatief onbekende velden. 

De dimensie van tijd wordt te weinig weergegeven in 
tekeningen van landschapsarchitecten, in algemene 
zin, en zeker in het licht van de wijze waarop het vak 
zich de laatste decennia ontwikkelt. Een mogelijke 
verklaring is, dat het aan goede voorbeelden ontbreekt. 
Dat is met zekerheid niet de enige verklaring, maar het 
is wel een relevant gegeven. Door nieuwe tekeningen 
te genereren, leggen we aan het vakgebied der 
landschapsarchitectuur een aantal opties voor. We 
duiden die opties systematisch, en generaliseren 
ze, zodat ze ook in andere situaties toepasbaar zijn. 
Daarmee dagen we de landschapsarchitectuurpraktijk 
uit te reflecteren op de betekenis van deze voorbeelden 
voor de beroepspraktijk van vandaag en morgen. De 
uitkomst van die reflectie kan zijn, dat sommige opties 
goed toepasbaar zijn, en wellicht ook meer toegepast 
gaan worden. De uitkomst kan ook zijn, dat de meeste 
opties niet toepasbaar blijken, en waarom dat dan het 
geval is. Dat zijn mogelijke uitkomsten voor de situatie 
nu; met het inpassen van dit soort workshops in het 
afstudeertraject doen we tegelijk een vorm van action 
research die studenten sensibiliseert voor het tekenen 
van tijd. Het afstudeerwerk van de TU Delft uit de 
laatste paar jaargangen bevestigt dat het tekenen van 

tijd meer vanzelfsprekend wordt, niet alleen om tijd te 
representeren, maar ook om dat als ontwerpmiddel in te 
zetten. 
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De twee bureaus hebben aan een groep studenten 
van TU Delft elk een project voorgelegd met een 
sterke tijdsdimensie, en studenten uitgenodigd met 
alternatieve voorstellen voor representatie te komen. 
Wat zouden deze twee bureaus uit de oogst aan 
tekenkundige innovatie kunnen halen, en wat zouden we 
kunnen leren over de doorwerking van die innovatie in 
de dagelijkse praktijk? 

In dit verslag laten we aan de hand van studentenwerk 
zien hoe op een heel diverse wijze tijd gerepresenteerd 
kan worden in tekeningen, en hoe dat aanleiding 
geeft tot nadere inzichten in ontwerpprocessen of in 
ontwerpen. Met dit verslag nemen we drie vragen in 
beschouwing: 

- Gegeven dat de factor tijd steeds belangrijker 
wordt in landschapsarchitectonische projecten, 
voor wat betreft de inhoud van de projecten en de 
communicatie in tekeningen over die projecten, 
welke nieuwe tekenkundige strategieën zouden 
bureaus dan kunnen toepassen om hieraan recht te 
doen? 
- Welke impliciete of expliciete criteria zouden 
kunnen bepalen waarom deze tekenkundige 
strategieën wel of niet toepasbaar zouden zijn in de 
actuele beroepspraktijk?
- Wat zou dat dan betekenen voor de opleidingen 
die toeleveren aan de beroepspraktijk? Wat zouden 
opleidingen, jonge ontwerpers en bureaus van 
elkaar mogen verwachten inzake het (kunnen) 
representeren van de factor tijd?

Het verslag maakt gebruik van een selectie van een 
aantal tekeningen uit de workshops en uit een overzicht 
van tijdtekeningen in afstudeerwerk. In een bijlage is 
een compleet overzicht van tekeningen opgenomen.

3. ONDERZOEKSVRAGEN
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Met dit onderzoek is een selectie van tekeningen 
voorgelegd en een set afwegingen of criteria 
gepresenteerd die gaan over de toepasbaarheid van 
die tekeningen in de beroepspraktijk. Een belangrijk 
uitgangspunt in dit onderzoek, passend in een 
antropologisch perspectief, is dat de receptie en 
acceptatie van vernieuwing soms door expliciete, maar 
vaak juist door impliciete overwegingen wordt gestuurd. 
In gesprek met de twee bureaus zijn die overwegingen 
nader geduid. Idealiter zouden de bevindingen ook 
nog eens worden voorgelegd aan een bredere uitsnede 
uit de beroepspraktijk; dat is aanleiding voor een 
vervolgstap.

Je kunt dit verslag lezen als een pleidooi voor aandacht 
voor tijdsaspecten in landschapsarchitectonisch werk 
en casu quo in landschapsarchitectonische tekeningen. 
Je kunt het ook lezen als een oefening in tekenkundige 
vernieuwing op zichzelf, toepasbaar op tijdsaspecten. 
In beide gevallen is de vraag hoe dat uitwerkt op het 
bouwwerk van typen tekeningen, en op ideeën over hoe 
we tekenen.
Overigens: Woorden als tekenen, representeren, 
tekening en representatie zijn lastig van elkaar te 
onderscheiden. We gebruiken ze in het dagelijks 
taalgebruik makkelijk, maar kunnen er heel 
verschillende dingen mee bedoelen en uitsluiten. Dit 
verslag is niet de plaats voor een uitgebreid vertoog; 
dat is bijvoorbeeld in Drawing Time voldoende gedaan. 
We pikken uit die uitgebreide bespiegeling de nuttige 
omschrijving die Neil Levine geeft: Het gaat om 
‘the two- and threedimensional means employed by 
architects to convey their ideas on paper, in models, 
or in digital form’ (Levine 2009). In het Nederlands, 
en geschikt om alle in dit onderzoek gegenereerde 

ideeën te omvatten maken wij daarvan ‘alle door 
landschapsarchitecten gebruikte middelen om hun 
ideeën op papier, in installaties, in modellen of in 
digitale vorm over te brengen’. 

Net zo lastig is de vraag wat precies een tijdtekening 
is. In de kern van de zaak neemt de tijdtekening een 
heel duidelijke plaats in naast de plantekening en 
de doorsnede, om twee voorbeelden te noemen: de 
tijdtekening focust op de vierde dimensie, dus op die 
aspecten van een ontwerp die met tijd te maken hebben. 
In de praktijk is er geen sprake van een helder omlijnde 
groep tijdtekeningen. In feite werken wij omgekeerd: 
we beschouwen als tijdtekeningen die tekeningen 
waarmee de makers zeggen aspecten van tijd 
bespreekbaar te willen maken, of te willen visualiseren. 
Vervolgens analyseren we, hoe die tekeningen nu tijd 
benaderen in de context van landschap, en kijken of we 
daarmee tijdtekeningen gaandeweg helderder kunnen 
omschrijven.

Bij het kijken naar het materiaal twee hindernissen 
overwonnen worden. Producten uit een workshop 
hebben altijd een eigen context: ze zijn gemaakt 
met weinig tijd, met de middelen die meer of minder 
toevallig ter beschikking zijn, en in een setting die 
competitief is. Als we nadenken over toepasbaarheid 
in de beroepspraktijk moeten we dat workshopkarakter 
van de tekeningen afschroeven en ze lezen in hun 
best mogelijke vorm: wat is het toepasbare idee dat 
we er in kunnen lezen? Ook is het, met name voor de 
afstudeerprojecten, lastig tekeningen te bespreken 
zonder het grotere verband waarin ze passen. Opnieuw 
geldt, dat ze gelezen moeten worden als idee, of als 
positie, meer dan als concrete tekening. 

4. OVER DIT VERSLAG
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De workshops werden gehouden in januari 2019 
(afstudeergeneratie 2018) en november 2019 
(afstudeergeneratie 2020). In de eerste workshop 
droeg H+N+S twee Ruimte voor de Rivier-projecten 
bij, en Karres en Brands de gebiedsontwikkeling van 
de voormalige gemeentewerf in Hilversum. H+N+S 
droeg dezelfde projecten aan voor de tweede workshop; 
Karres en Brands koos voor de herontwikkeling van 
de Ohlsdorf begraafplaats in Hamburg. In de eerste 
workshop werd individueel gewerkt en werden zo’n 
15 producten daadwerkelijk ingeleverd. In de tweede 
workshop werd in duo’s of trio’s gewerkt en werden 
ruim 20 producten vervaardigd. Een discussie over de 
resultaten wierp de vraag op hoe dit zich nu verhoudt 
tot tijdtekeningen in het afstudeertraject zelf. Daarom is 
aanvullend een inventarisatie gemaakt door de staf van 
de TU Delft, en zijn bijna 30 tijdtekeningen geselecteerd 
uit afstudeerprojecten van de afgelopen jaren. In dit 
geval is het dus niet de maker maar de staf die de 
tekening als tijdtekening benoemt. Opgeteld liggen 
dus als resultaat ruim 50 tekeningen voor. In de tweede 
workshop is tevens een reflectie gevraagd aan de 
makers; voor de afstudeertekeningen is een korte uitleg 
of interpretatie toegevoegd door de staf.

Thema’s
Als we kijken naar de resultaten kunnen we die op 
diverse manieren categoriseren, bijvoorbeeld naar 
thema. Zeker gegeven de Ruimte voor de Rivier-
projecten van H+N+S ligt het voor de hand dat het 
thema water het meeste voorkomt, en in de meeste 
gevallen dan toegespitst op de dynamiek van water. 

Het is ook weinig verbazend dat het thema natuur, 
en dan met name natuurontwikkeling, en dan met 
name de ontwikkeling van vegetatie, vaak aan de 
orde is. Ook voor de werf in Hilversum zijn water en 
natuurontwikkeling incidenteel de invalshoek, maar dan 
vanuit regenwater en vegetatie die zich op de stenige 
ondergronden ontwikkelt. De verschillende vormen van 
gebruik van het gebied of terrein vormen een tweede 
belangrijk thema, en met name in projecten voor de 
werf en voor Ohlsdorf ligt het accent daarop op. Een 
aantal projecten focust zich op ontwikkeling, waarbij de 
uitkomst nog open is. Dat is met name het geval in de 
projecten van KB. De thema’s in de afstudeerstudies 
wijken daar niet zoveel van af, maar de schaal is 
soms anders, zoals het bestuderen van de ruimtelijke 
ontwikkeling van een heel stadsdeel, of een hele rivier. 
Ohlsdorf verleidt in een paar gevallen tot een meer 
horticultureel thema waarin seizoensaspecten, bloei en 
bladkleur de hoofdrol hebben.

Benaderingen van tijd
Hoe wordt tijd benaderd? De grote meerderheid kiest 
voor een progressief tijdbegrip: het gaat om groei en 
ontwikkeling. De horticulturele plannen besteden uit 
de aard van de zaak meer aandacht voor een cyclisch 
begrip van tijd. Een flink aantal plannen gericht op 
wateraspecten heeft ook een min of meer cyclisch 
begrip van tijd, door zich te richten op hoog en laag 
water. Min of meer cyclisch, want hoog en laag water 
is natuurlijk niet per definitie cyclisch; er is de nodige 
onzekerheid. Daarbij combineren deze plannen het 
cyclisch karakter vaak met een progressief element, 

5. RESULTATEN
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bijvoorbeeld erosie en vervorming van het terrein, of 
groei van vegetatie. Een flink deel van de plannen werkt 
met een tijdsconcept dat lastiger te vangen is, en dat we 
hier met ‘narratief’ aanduiden. Dat slaat dan op plannen 
waarin onzekerheid een rol speelt, of waar ‘onderweg’ 
acties nodig zijn of keuzes mogelijk zijn. Ten opzichte 
van een progressief of cyclisch tijdsbegrip zijn in een 
narratief tijdsbegrip versnellingen en vertragingen 
mogelijk; ‘afslagen’ naar andere routes; terugvalopties 
en omkeringen. 

Representatietypen
Dat wordt vertaald in verschillende typen van 
representatie. We zien de klassieke ‘spatial 
representations’ (plan, doorsnede, visualisatie) terug, 
maar dan georganiseerd in series. We zien ook een 
aantal voorbeelden die expliciet temporeel zijn. Vaak 
hebben we voor die tekeningen nog geen duidelijke 
type-aanduiding; je zou ze ‘tijdsinfographics of 
‘tijddiagram’ kunnen noemen,
een succesvolle cross-over met andere disciplines. 
De infographic is niet noodzakelijkerwijs een 
tijdtekening. Maar de infographic is wel het meest van 
alle typen representaties geschikt om tijdsaspecten 
weer te geven. Infographics zijn bij uitstek geschikt 
om verbanden te leggen en ontwikkelingen weer te 
geven. Ze kunnen verbanden tussen tijd en ruimte 
blootleggen, of ontwikkeling in de tijd laten zien, of 
relaties leggen tussen ontwikkelingen en krachten die 
aan het werk zijn. Dat kan ook in andere tekenvormen, 
maar infographics kennen een bijzondere traditie voor 

wat betreft de grafische kwaliteit en leesbaarheid. 
Edward Tufte spreekt over envisioning information, en 
bouwde een heel oeuvre op rond geslaagde grafische 
representaties van bijvoorbeeld tijd. 

Tijdsmechanismen
In de tekeningen worden heel verschillende 
tijdsmechanismen verbeeld, of werkzame krachten 
uitgedrukt. In de waterplannen is de dynamiek van 
het water de kracht die voor ontwikkeling zorgt, 
waarbij dan naast hoog en laag water ook stroming en 
weersomstandigheden een rol spelen. In de projecten 
gericht op natuurontwikkeling is groei van vegetatie 
het mechanisme, maar is er daarnaast ook sprake van 
‘kruisende krachten’, denk aan beheer door maaien 
en grazen, een storm, hoogwater, droogte. Dat zijn 
heel andere mechanismen dan die in de horticulturele 
studies, waar bloei, bloeikleur, bladkleur, bladval en 
uitlopen de seizoensgebonden veranderingen zijn. 
Tekeningen die gaan over gebruik verbeelden vaak aan- 
en afwezigheid en verschillende soorten van gebruik 
(festival, markt, zomerse zondag, lunchtijd, nacht). 
Meer conceptuele studies kiezen niet zozeer voor een 
inhoudelijk tijdsmechanisme, maar het fenomeen van 
keuze op zich, soms teruggebracht tot het spelelement 
van een dobbelsteen.

Tijdspanne of ‘time span’
Enigszins verbonden aan de tijdsmechanismen uit 
de vorige paragraaf zijn er grote verschillen in de de 
tijdspanne waarop de tekeningen betrekking hebben. 
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Verschillende projecten richten zich op ‘een jaar’, 
en dan daarbinnen de seizoenen, of periodes van 
hoogwater, en soms op enkele jaren, waarbinnen 
bijvoorbeeld periodes van hoogwater verschillend 
uitwerken. De cyclische organisatie van seizoenen 
binnen de tijdsspanne van een jaar gaat soms samen 
met een ontwikkelingsperspectief van enkele jaren, 
oplopend tot 30 of 50 jaar, dus een tijdsspanne die zich 
verhoudt tot het volwassen worden van een boom. 
Enkele tekeningen nemen een voorgeschiedenis 
mee, die soms jaren beslaat, maar ook decennia kan 
meenemen, net zoals sommige projecten een doorkijkje 
bieden naar een verre termijn die tot wel 100 jaar na 
nu kan reiken. Dat is soms gekwantificeerd en soms 
kwalitatief; een tekening die het ‘natuurlijke landschap’ 
als vertrekpunt geeft, dat wil zeggen het landschap 
voordat er duidelijk agrarische of stedelijke invloed 
was, neemt daarmee impliciet een geschiedenis van 
100-500 jaar mee. Sommige tekeningen denken niet 
in tijdspanne, maar in actie. Bijvoorbeeld de actie 
‘maaien’ is van korte duur. Het kan daarbij gaan om 
een regelmatige actie, een aantal malen per jaar,  
maar ook om een eenmalige, nog niet geplande actie. 
Dat laatste speelt vooral in plannen met een als-
dan-karakter. Wat dat wel laat zien is dat sommige 
landschapsveranderingen in uren of dagen tot stand zijn 
te brengen (en dan vaak als een actie of een event of 
een ramp worden omschreven) terwijl andere het gevolg 
zijn van vele kleine veranderingen, of een voortdurende 
kracht, zoals erosie of groei.

Doelen
Daarbij stellen de studenten zich zeer verschillende 
doelen, soms expliciet, soms impliciet, en richten 
zij zich tot een uiteenlopend publiek. In de 
afstudeerprojecten is dit niet zo duidelijk, maar in de 
workshopproducten werd uitgedaagd daar keuzes 
in te maken. Opvallend is, dat meerdere studenten 
hun tekening in het ontwerpproces situeren, als een 
faciliteit die het gesprek tussen ontwerpers bevordert 
en het inzicht van ontwerpers vergroot. Soms gaat 
het dan om het aanscherpen van het idee, meermalen 
om het opdoen of uitwisselen van kennis. Er zijn ook 
voorbeelden waar juist ‘het spel’ met de betrokkenen 
of het grote publiek gezocht wordt: hoe kunnen keuzes 
inzichtelijk worden gemaakt; hoe kunnen mensen 
betrokken worden bij het maken van keuzes; hoe kan 
kennis over de ontwikkeling gedeeld worden. Deze 
groep is groter dan een andere, voor de hand liggende 
groep, namelijk het informeren over de verwachte 
ontwikkeling van het project door de tijd, maar ook 
daarvan zijn er meerdere voorbeelden. Ergens tussen 
deze twee groepen in zit een derde groep die voorziet 
dat tijdens de ontwikkeling van het project nog keuzes 
nodig zijn, of mogelijk zijn, en de geleverde tekening 
probeert die keuzes te managen. Dat kan zijn omdat een 
bepaalde uitkomst bereikt moet worden; het kan ook zijn 
om de gebruikers agency te geven: er valt nog iets te 
kiezen.

Tekening of project?
Zonder dat de vraagstelling in dit onderzoek daar op 
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aanstuurde, blijkt er een duidelijk verschil in waar 
tekeningen zich op richten. Sommige tekeningen gaan 
over het tekenen en over tekeningen zelf, andere gaan 
over de inhoud van het project. In die laatste categorie 
komen enkele studenten zelfs tot aanbevelingen voor 
het project, want door het maken van tekeningen zien 
ze redenen om het plan aan te passen en te verbeteren. 
Andere studenten beseffen dat ze door het maken 
van tijdtekeningen zijn gaan snappen hoe het project 
eigenlijk werkt.
Dat is van heel andere aard dan bijdragen die door 
het tekenen ontdekkingen doen over het tekenen. 
Dat betreft soms noties die niet per se met tijd 
samenhangen – dat een bepaalde kleur niet goed 
overkomt, of een bepaald tekenmateriaal niet goed 
werkt om de boodschap over te brengen, en dat 
daarom in verschillende varianten van de tekening met 
dat soort zaken geëxperimenteerd wordt. In andere 
gevallen wordt inderdaad de tijdvraag geëvalueerd: 
heb ik nu een geschikte tekenkundige vorm gevonden 
om de tijdsaspecten weer te geven? Of: kan ik de 
gekozen vorm optimaliseren, waardoor tijdsaspecten of 
tijdsmechanismen beter zichtbaar worden?

Innovatie?
De workshops hadden een focus op de tijdtekening. Het 
ging ons om een tekenkundige verkenning. Wie dan een 
aaneenschakeling aan grensverleggende tekeningen 
verwacht komt licht bedrogen uit. Wat opvalt aan een 
belangrijk deel van de door studenten gegenereerde 
tekeningen is dat deze niet wezenlijk vernieuwend zijn. 
In een andere context zou je dat als ideeënarmoede 
kunnen zien, maar dat is niet waar het hier om gaat. 

Dit onderzoek is vertrokken vanuit de gedachte dat 
de representatie van tijd in de beroepspraktijk minder 
vaak voorkomt dan je zou mogen verwachten gegeven 
de kennis van tijdsaspecten die landschapsarchitecten 
vinden dat ze hebben, en het belang dat ze daaraan 
zeggen te hechten. Komt dat omdat we niet weten 
hoe dat te tekenen, en hebben we nieuwe vormen van 
tekeningen nodig, of hebben we de mogelijkheden al, 
maar gebruiken we ze niet? Het feit dat een groot deel 
van het materiaal dat dit onderzoek oplevert gebruik 
maakt van bestaande tekeningtypen, maar wel expliciet 
tijd verbeeldt, wijst op het tweede. Daarmee verschuift 
de discussie dus naar de vraag hoe het komt dat er vrij 
weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden.
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Het simpele gegeven dat de gekozen tekenvorm niet 
nieuw is gaat natuurlijk voorbij aan het feit dat de 
tekening slim, informatief, verleidelijk en mooi kan zijn. 
Binnen iedere tekenvorm wordt in de loop der tijd best 
practice opgebouwd. Het beschikbaar zijn van goede, 
overtuigende, mooie voorbeelden is in zichzelf een 
belangrijke stimulans. Een goed voorbeeld daarvan is 
een hoogwaterstudie in doorsnedes van Krit (januari 
2019) die met lijnen in verschillende kleuren grafisch 
heel duidelijk laat zien hoe het rivierlandschap zich door 
de tijd ten opzichte van hoogwaterpeilen ontwikkelt.
Ook zijn sommige tekeningen in grote lijnen niet nieuw, 
maar door hun uitvoering toch net anders dan wat we 
algemeen zien. Dat geldt bijvoorbeeld voor de reeks 
aanzichten die Michiel van der Drift (november 2019) 
maakt, of de ‘diagrammatische kaart’ die Ling Man 
Chun (afstudeerselectie) vervaardigde. Deze kaart 
heeft duidelijke verwantschap met Japanse prenten, en 
een andere ‘narratieve opbouw’ dan het ons bekende 
vocabulaire. Jean Paul Droge (januari 2019) kiest voor 
een visualisatie van het contactvlak asfalt-aarde, en 
vergroot dat enorm uit. Die simpele handeling werpt 
een ander licht op de verschillende ‘levensfasen’ in een 
gebied, en de krachten die in die verschillende fasen 
aan het werk zijn. Tevens vestigt het de aandacht op de 
experimenteerruimte die er nog is binnen bestaande 
tekenvormen.

Wellicht meest belangrijke is dat sommige tekeningen 
laten zien dat de student in kwestie de tijdmechanismen 
in het eigen ontwerp goed doorheeft, en (wellicht) 
juist door het tekenend verkennen van de tijd, ze in de 
vingers heeft gekregen. Dat is bijvoorbeeld te zien in 

het werk van Margot Overvoorde. Hoewel natuurlijk niet 
vast te stellen is of het inzicht verworven is dankzij het 
maken van tekeningen, mag je in ieder geval aannemen 
dat de inzichten middels het maken van tekeningen 
getest en daardoor aangescherpt zijn. Feit is, dat ze via 
de tekening gecommuniceerd worden.

De besproken tekeningen zijn producten van de 
workshops, of van individuele afstudeertrajecten. 
Vanuit het oogpunt van tijd zijn ze van totaal 
verschillende aard. In deze paragraaf worden 
de concrete tekeningen gebundeld in een aantal 
wezenlijk verschillende benaderingen ten aanzien 
van tijd in het landschapsontwerp, tot strategieën 
om tijd in ontwerpprocessen te operationaliseren 
en tot verschillende opties om tijd inzichtelijk te 
maken en in beeld te brengen. Dit is geen poging de 
tekeningen te confronteren met een theoretisch model; 
eerder omgekeerd, het brengt in kaart wat er uit deze 
verzameling oprijst.

Elk project wordt kort toegelicht en bij de tekeningen 
worden de volgende kopjes toegevoegd:

- Hoofdonderwerp of thema 
- Doel van de tekening
- Tijdsmechanisme
- Type tekening 
- Tekentechniek
- Materiaal

Omdat het onderwijs aan de TU Delft internationaal is, 
zijn delen van de tekst in het Engels.

6. TIJD EN LANDSCHAP
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Verwachte ontwikkeling
Verschillende studenten (Ayu, Margot, Gaili, Amina) 
nemen de meest elementaire positie in: het project 
ontwikkelt zich in de tijd, en we laten die ontwikkeling 
zien. Deze tekeningen staan enerzijds in de traditie van 
de meest eenvoudige tijdtekening, iconisch geworden 
door het werk van Humphry Repton, namelijk de before/
after-tekening. Repton werkte dat op zijn eigen manier 
uit, door een tekening te voorzien van een slide, een 
uitvouwbaar of omklapbaar stuk tekening waardoor 
iets nieuws zichtbaar kon worden. De tekening vertelt 
in de eerste plaats ‘zo is het nu’ en vervolgens, na 
omklappen, ‘en zo wordt het, als de werken zijn 
uitgevoerd en de bomen gegroeid’. In zijn toelichtende 
teksten gaat Repron wel in op de tijd die het kost om dat 
nieuwe landschap volwassen te laten worden, maar zijn 
tekeningen zijn zonder tijdsaanduiding.
Zeker wanneer we aangekomen zijn in het powerpoint-
tijdperk, krijgt de slide ook een andere betekenis en 
biedt de before/after ruimte voor diverse varianten, 
zoals met en zonder tijdsaanduiding, of in twee, drie 
of meer tijdstappen. Daarbij is dan natuurlijk van 
belang welke tijdsspanne in totaal wordt overzien, 
welke stappen genomen worden, en hoe die stappen 
zich verhouden tot de veranderingsmechanismen: 
gebeurt er in jaar X iets specifieks dat een verandering 
in gang zet? Of is er een doorlopende verandering, die 
per zoveel jaar geregistreerd wordt? De tekeningen 
die onder dit schema vallen zijn in dat opzicht niet 
vernieuwend; de vraag is dan vooral of de tekening 
nieuw inzicht verleent, danwel of die goed en origineel 
is uitgevoerd. Amina (afstudeerselectie) valt op door 
de prachtige combinatie van ontwikkeling in de tijd met 

fotoreeksen.
Een voorbeeld van een verrassende uitvoering is het 
product van Noe en Huying (november 2019), waar een 
bloeikalender een nieuw gezicht krijgt door hem in 
zessen te delen met early en late spring en summer. 
Georgia, Machteld en Marina (november 2019) doen een 
hele fraaie grafische oefening die het midden houdt 
tussen een tijdsinfographic en een score. Zij zijn op 
heldere manier in staat seizoenskleuren, groei door de 
jaren heen, management en dichtheden met elkaar te 
combineren. Dit is een prachtige tekening, die tegelijk 
een behoorlijk beroep doet op de aandacht van de lezer.

In een before/afterbeeld is ‘before’ min of meer de 
situatie waarin het ontwerp gerealiseerd wordt. 
Maar er is natuurlijk ook een kortere of langere 
voorgeschiedenis, die in de landschapsarchitectuur 
zo ongeveer iedere tijdsspanne tussen ‘na de 
ijstijd’ tot ‘een paar jaar terug’ kan omvatten. 
Een karakteristieke tekening in dit verband is de 
spiraalvormige geschiedverbeelding van Lawrence 
Halprin, en opmerkelijk is, dat in de producten die 
we hier beschouwen twee spiraalvormige tekeningen 
zitten (Barbara, afstudeerselectie; Maria, Christy 
november 2019). Die spiralen zijn wel een discussie 
waard; ze lijken het verloop van de tijd in oplopende of 
juist afnemende snelheid te verbeelden, en blijken heel 
geschikt om grafisch te organiseren dat wordt uitgelegd 
wat er dan op verschillende momenten gebeurt.
‘After’ slaat in de Reptoniaanse betekenis op situatie 
na uitvoering ontwerp. In de visie van John Dixon Hunt 
is er ook een afterlife, de doorontwikkeling van een 
ontworpen situatie die zich langzaam gaat onttrekken 
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aan de greep van het ontwerp, en meer toegeëigend 
wordt door de gebruikers. Een bijzondere tekening in 
dit verband is een toekomstschets van Ohlsdorf door 
Zhaotun en Jiami, waarin gespeculeerd wordt op de 
receptie in sociale media. De ontwerper schept voor 
zichzelf als het ware de criteria waarop het ontwerp in 
het afterlife zou moeten worden afgerekend.

Geïnformeerde voorspelling
Een belangrijk gegeven in landschap is, dat niet met 
zekerheid gesteld kan worden wat het resultaat zal 
zijn, maar daarentegen wel condities kunnen worden 
geschapen, die iets in gang zetten dat we redelijk 
kunnen voorzien. Het gaat dan om de karakteristieke 
tekenkundige benadering die H+N+S vaak heeft 
toegepast in projecten met natuur- en waterdynamiek: 
doorsneden-reeksjes die de huidige situatie, ingreep, 
te verwachten ontwikkeling tonen. Je zou dit als een 
variant op de before/after kunnen zien maar tegelijk 
is dit een principieel ander ‘prototype’. Het accent ligt 
hier op de te scheppen conditie als de daad die de 
landschapsarchitect controleert, en de krachten die 
vervolgens op die conditie inwerken zijn buiten onze 
controle. De intelligentie van de tekening is gelegen in 
het feit dat de ontwerper die krachten wel begrijpt, en 
weet wat zich waarschijnlijk voordoet, of kan voordoen. 
Dit schema zien we een aantal keren terug, en daarbij 
blijkt nog wel eens dat er behoorlijk wat basiskennis 
nodig is om voorbij de voor de hand liggende 
voorspellingen te komen. Sommige tekeningen getuigen 
van begrip, andere minder.

De doorsneden-reeksen van H+N+S introduceren 

ten opzichte van de navolgbare ontwikkeling in de 
tijd uit de algemene omschrijving het element van 
dynamiek, risico, onvoorspelbaarheid, onzekerheid. 
Er is een groep tekeningen die daar direct op ingaat, 
en die op allerlei manieren ‘als/dan’-relaties leggen. 
Een vrij groot deel van de hier besproken tekeningen 
doet dat, maar wel op verschillende manieren en met 
verschillende motieven. Een voorbeeld is de ‘tabel’ van 
Alia (afstudeerselectie). Sommige doen het vanuit de 
gedachte dat dat helpt keuzes te maken, andere vanuit 
de wens om de verschillende mogelijkheden te leren 
doorzien, en daardoor het ontwerp beter te maken. 
In dat geval gaat het om tekenwerk dat vooral intern, 
tijdens ontwerpprocessen gebeurt. Daarnaast zijn er 
uiteraard tekeningen die vooral aan het publiek of aan 
de opdrachtgever die als/dan-relaties willen duidelijk 
maken. Theodora en Minnie (november 2019) doen een 
prachtige grafische oefening, die we opnieuw een 
tijdsinfographic zouden kunnen noemen, om te laten 
zien hoe hoog en laag water spelen met de conditie 
van de vorm van het eiland Veur. Naeema en Emma 
(november 2019) beschouwen als-dan relaties in de 
vorm van een flipbook. Zij voeren dat flipbook zowel 
digitaal als in papier uit, en onderzoeken het ook op zijn 
representatieve potentie. Opvallend is, dat meerdere 
workshop-bijdragen zowel voor interne afweging als 
voor externe communicatie de spelvorm inzetten, zoals 
Tanvi en Monica (november 2019). Daarmee wordt 
in feite gevraagd om betrokkenheid – samen leren 
zien hoe een plan zich kan ontwikkelen, afhankelijk 
van acties of onverwachte situaties. In termen van 
representatie zijn deze bijdragen ingewikkeld; de 
spellen ‘produceren’ plaatjes, maar die zijn tekenkundig 
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bekend (doorsnedes, visualisaties). De spellen zijn ook 
als spel ‘getekend’, maar gaan dan niet zozeer in hun 
tekening alswel in hun operatie een relatie met tijd aan.

Een enkele keer wordt gewerkt met storylines. Het is 
niet altijd duidelijk of dit een woord is waarmee de wat 
reductionistische als/dan-benadering poëtischer wordt, 
of dat er daadwerkelijk narratieve lijnen mee worden 
geïntroduceerd. Elissavet (januari 2019) vertaalt een 
storyline-achtige benadering in een installatie met 
touw en papier, die steeds verschillende afslagen en 
keuzes verbeeldt. Uit andere workshops kennen we wel 
voorbeelden waarbij veranderingen worden gedacht 
vanuit bijvoorbeeld familiebiografieën – waarbij dan 
de tekening vaak voorzien wordt van geabstraheerde of 
juist heel concrete mensen, in een grafische compositie 
waarbij hun levensloop het veranderingsproces 
structureert.

Een samensmelten van narratieve lijnen en de 
meer technische benadering van het scheppen van 
condities is te zien in een aantal tekeningen die 
focussen op acties. Het uitgangspunt is dan, dat 
een project niet in één keer, binnen een compacte 
tijdsspanne wordt uitgevoerd, maar de resultante is 
van een reeks van acties door de tijd, met periodes 
van rust en autonome ontwikkeling afgewisseld door 
doelbewuste ingrepen. Margot (afstudeerselectie) 
symboliseert dat in haar afstudeertekening met een 
letterlijke schaar in de tekening; Beigi en Xinian 
(november 2019) met apparaten in de topografie. 
Vanshika (afstudeerselectie) zet rode mensfiguren aan 
het werk in haar tekening. Twee bijdragen maken een 

tekening die wij plaatsen in de traditie van Lawrence 
Halprin, de score. Een voorbeeld is het werk van Maria 
José (afstudeerselectie), een ander de bijdrage van 
Li en Ming (november 2019). Die laatste tekening 
focust niet op verandering in thematische zin, maar 
de snelheid van verandering zelf. Dit zijn behoorlijk 
complexe ‘infographics’ die door de tijd heen verbanden 
organiseren tussen acties, wie de actie doet, waar 
de actie op aangrijpt, en wat het resultaat is. Scores 
zijn bijna per definitie complexe tekeningen, die soms 
in de communicatie naar buiten bruikbaar zijn, maar 
waarschijnlijk vooral binnen de ontwerpgemeenschap 
zelf verhelderen wat er nagestreefd wordt, en hoe dat 
tot stand gaat komen.

Een bijzondere vorm is iets wat we hier de tijdsinstallatie 
noemen. Het nadenken over tijd verleidt tot het 
experimenteren met middelen die de gangbare 
tekening ver overstijgen. Technisch gezien komt dit 
het dichtst bij een model, en dan zowel een model in 
de betekenis van 3D-voorstelling, als een model in 
de betekenis die er in de natuurwetenschappen aan 
wordt gegeven: een nabootsing of doorrekening van 
het proces dat plaatsvindt. In de workshops werden 
verschillende voorbeelden van deze invalshoek 
geleverd. De meest pure was een model van gestapelde 
saté-prikkers, waarmee de maker beoogde te laten 
zien hoe erosieprocessen op een uiterwaard uitwerken 
(Shuai, januari 2019). Eén van de interessante 
karakteristieken van deze tijdsinstallaties is dat ze 
geheel nieuwe vragen stellen aan de presentatie. Het 
vereist bijvoorbeeld dat de ‘act’ vooraf gedaan wordt, 
en gefilmd wordt, zodat het model gedemonstreerd 
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kan worden in een ontwerppresentatie, met name 
ook wanneer de maker niet erbij is, of het model te 
kwetsbaar is.

Omgaan met onzekerheid
Veel bijdragen aan de workshops, of 
afstudeerprojecten, worstelen met onzekerheid, en hoe 
dit tegemoet te treden.
Sommige tekeningvormen proberen 
veranderingsprocessen in de tijd te ontrafelen tot de 
kleinste eenheid, waarbij het niet gaat om wanneer 
het resultaat bereikt wordt, maar via welke stapjes 
dat tot stand komt. Dat is inzicht verlenend, omdat het 
verduidelijkt in welke mate het veranderingsproces 
stuurbaar of controleerbaar is, en wat er voor nodig is 
om bepaalde einduitkomsten te bereiken. Meerdere 
groepen realiseren zich dat de omvorming van Ohlsdorf 
hangt op het vrijkomen van graven, een proces dat jaren 
zo niet decennia gaat duren, en welke tussenfases dan 
denkbaar zijn.
 Een aantal keren komt een spelmatig element 
terug om onzekerheid te verbeelden of te managen. 
Naeema (afstudeerselectie) relateert een draaischijf 
of kalender aan de ontwikkeling van het landschap, en 
wil daarmee verbeelden hoe de invloed van de mens 
of van het natuurlijk systeem uitwerkt. Een aantal 
groepen kiest expliciet voor een spel. Dat kwam ook al 
ter sprake in de vorige groep, maar er is een verschil 
tussen studenten die dat doen om een route tussen 
min of meer bekende als-dan stappen uit te zetten, 
of het bewust inbrengen van het toevalselement. Dat 

is het geval bij Alia en Rohaan (november 2019). Hun 
bijdrage richt zich op het interne proces, en vraagt aan 
de speler doorsnedes te tekenen. Matthijs en Roberto 
(november 2019) kiezen een Excel-achtige benadering 
om de ontwikkeling van Ohlsdorf te onderzoeken. Hun 
tekeningen vallen op omdat ze grafisch niet bijzonder 
aantrekkelijk of vernieuwend zijn, maar wel op een 
praktische manier het proces simuleren – en daarbij 
de studenten zelf duidelijk inzicht verleende in hoe een 
plan zou kunnen werken. 
 Een bijzondere categorie tekeningen benoemt 
de tekenmiddelen zelf als representatie van dynamiek. 
Het gaat om Sebastian (januari 2019) en Angelina, 
Sandy (november 2019). In twee verschillende 
workshops wordt, onafhankelijk van elkaar, aquarelverf 
gebruikt. Dat is niet zo vreemd, want aquarel vloeit op 
allerlei manieren uit, gaat meningen aan met andere 
kleuren, is geconcentreerd of waterig. Het tekenmiddel 
wordt ingezet om de dynamiek te representeren, en met 
name ook de (on)voorspelbaarheid. De tekening kan 
het materiaal dwingen een bepaalde kant uit te vloeien, 
of uitnodigen dat te doen zoals het komt. In theorie zou 
dat ook tot een ontwerp kunnen leiden, maar in deze 
twee gevallen beperkt de tekening zich ertoe, dynamiek 
inzichtelijk te maken.
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De voorbeelden die wij aantroffen in of genereerden 
met dit onderzoek zijn voor een deel niet principieel 
anders dan technieken die reeds in de twee bureaus 
worden gebruikt. Ze stellen wel de vraag aan de orde 
of deze tekeningen vanzelfsprekend gemaakt worden, of 
dat het uitzonderingen zijn. H+N+S en KarresBrands 
stellen zelf vast dat ze deze tekeningen maken, maar 
het zeker meer zou kunnen gebeuren. Tijd kan ook 
gerepresenteerd worden in uitdagende en interessante 
tekeningen die principieel anders zijn dan de tekeningen 
die we vandaag de dag maken. Dat stelt eisen aan de 
praktijk, maar geeft ook impulsen tot vernieuwing. 
Landschapsarchitecten zijn er in het algemeen wel van 
overtuigd zijn dat tijd een belangrijke factor is. Ook is 
er, althans in hoe landschapsarchitecten spreken over 
hun vak, veel aandacht voor vernieuwing. 
Toch worden tijdtekeningen met mate gemaakt, en is er 
reserve om nieuwe tekenvormen te omarmen. 
Het is daarom van belang om nuchter uit te wisselen 
wat de overwegingen zijn waarmee tijdtekeningen 
bekeken worden. Welke impliciete of expliciete vragen 
stellen we om te beoordelen of ze relevant zijn voor en 
toepasbaar in de beroepspraktijk van vandaag de dag?

Vrij naar het werk van onder meer Cuff en Kostov 
kijken we hier met een in zekere zin antropologische 
interesse naar ontwerptekeningen, en het tekenen 
als activiteit. We plaatsen die dan in een complex 
krachtenveld. Aan de ene kant daarvan staan aspecten 
als gewoontes, conventies, zekerheden, geld, kunde, tijd 
en ervaring, die leiden tot argumenten waarom (nieuwe) 

tijdtekeningen niet gemaakt worden: ‘Dit is hoe we het 
doen, het werkt, dus het is goed zo.’ Aan de andere kant 
staan factoren als innovatiedrang, nieuwsgierigheid, 
imago, idealisme, marktpositionering, leidend tot 
argumenten waarom (nieuwe) tijdtekeningen juist wel 
gemaakt moeten worden: ‘Het is goed voor ons en voor 
het vak als we vernieuwen, en de risico’s die dat met 
zich meebrengt kunnen we aan.’ 

Tegen die achtergrond benoemen we een vijftal criteria 
die in onze ogen de toepasbaarheid van tijdtekeningen 
bepalen.

1. Tijdtekeningen, en zeker nieuwe tekenvormen om tijd 
weer te geven, moeten passen in het werkproces

Tijdtekeningen zijn toepasbaar als ze binnen de 
standaard projectbudgetten passen en als we ze met 
onze techniek, machines en ervaring kunnen maken. Als 
dat niet het geval is, moeten ze evident meer opleveren, 
en ook beloond worden. Ze moeten het werkproces in 
ieder geval niet verstoren, en idealiter versoepelen. 
Ze moeten generaliseerbaar zijn zodat ze in meerdere 
projecten toepasbaar zijn.

2. Tijdtekeningen, en zeker nieuwe tekenvormen om tijd 
weer te geven, moeten het antwoord zijn op een vraag.

Als we weten hoe het zit met de tijdsaspecten 
binnen onze projecten, onze opdrachtgevers of de 
maatschappij er niet om vragen, lijken tijdtekeningen 

7. TOEPASBAARHEID IN DE ACTUELE BEROEPSPRAKTIJK
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niet noodzakelijk. We mogen er dus van verwachten 
dat ze, ook als we denken dat we al vat hebben op 
de tijdsaspecten van ons werk, toch meer inzicht 
verschaffen; voor onszelf, voor onze opdrachtgevers 
en voor ons publiek. Tijdtekeningen zijn welkom als ze 
helpen het vakgebied der landschapsarchitectuur te 
versterken als een vakgebied dat kundig omgaat met 
veranderingen, onzekerheden en risico’s. Tijdtekeningen 
zijn wellicht het antwoord op een vraag waarvan 
landschapsarchitecten vinden dat die gesteld zou 
moeten worden.

3. Tijdtekeningen moeten de communicatie met 
opdrachtgever, betrokkenen en maatschappij beter maken

Tijdtekeningen, en zeker nieuwe manieren om tijd weer 
te geven, zijn zeer welkom als ze het begrip voor ons 
werk (en de houdbaarheid daarvan op de lange termijn) 
vergroten. Tijdtekeningen kunnen eraan bijdragen dat 
er meer inzicht is in de dynamiek in landschap, en hoe 
daarmee om te gaan. Tijdtekeningen zijn nuttig als ze 
besluitprocessen versoepelen.

4. Tijdtekeningen moeten ontwerpprocessen en projecten 
rijker, slimmer en weerbaarder maken

Er is een samenhang tussen het tekenen van tijd en 
het denken over tijd. Het maken van tijdtekeningen, 
en zeker het onderzoeken van nieuwe vormen om tijd 
weer te geven, dwingt ons beter bewust te zijn van 
verleden, heden en toekomst, en hoe een ontwerp 

daar in past. Ook nodigt het uit beter na te denken 
over de tijdmechanismen die aan het werk zijn in 
een project. Met tijdtekeningen kunnen we onze 
opdrachtgevers en het publiek beter informeren over de 
ontwikkelingsmogelijkheden, risico’s en onzekerheden, 
en daarmee ook meer ruimte voor onze betrokkenheid 
claimen. We willen graag grip op hoe onze projecten 
zich houden in de toekomst. Met tijdtekeningen kunnen 
we beheervraagstukken voor zijn, en daarmee meer 
zeggenschap over ons werk verwerven.

5. Tijdtekeningen kunnen een middel zijn om ons vak 
of ons bedrijf te vernieuwen, en ons een strategische 
voorsprong te geven

Zeker als het gaat om nieuwe tekenvormen, moeten die 
betekenisvol en significant zijn. In bedrijfseconomisch 
opzicht moeten ze de marktpositie versterken. Ze 
moeten een imago van sterke inhoud en vakmatige 
vernieuwing onderstrepen. Voor het vakgebied als 
geheel moeten ze deskundigheid onderstrepen, zowel 
voor klassieke vraagstukken als nieuwe opgaven. Ze 
moeten een positie in nieuwe vraagstukken (denk 
bijvoorbeeld aan ontwerpen voor waterveiligheid) 
versterken. Ze moeten ook specifieke benaderingen van 
vandaag de dag (omgaan met risico en onzekerheid of 
tijdelijkheid) steunen.

Om deze overwegingen goed te maken, zouden ze, 
al was het maar als gedachtenoefening, ook gebruikt 
moeten worden om andere tekenvormen (de doorsnede, 
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de visualisatie) op dezelfde wijze te bevragen, en 
daarbij steeds dat krachtenveld (van conventie tot 
vernieuwing) voor ogen te houden. Een prikkelende 
vraag is, of binnen bureaus tekeningen gemaakt worden 
die eigenlijk niet door deze overwegingen worden 
gelegitimeerd.

Het is evident dat deze overwegingen voor elk bureau 
anders uitpakken. Het is daarom van belang ze enerzijds 
daadwerkelijk voor een specifiek bureau te bezien, en 
anderzijds de vraag te stellen hoe we in generieke zin, 
vanuit de landschapsarchitectuurpraktijk als zodanig, 
hierover nadenken. Dat is wat het laatste punt van dit 
advies aan de orde stelt.

Verwachtingen aan opleidingen, jonge ontwerpers en 
bureaus
Vanuit het vakgebied als geheel gezien is 
ontegenzeggelijk sprake van een verbreding naar 
opgaves die een sterke tijdsdimensie hebben, en veel 
vragen stellen rond risico’s, scenario’s, onzekerheden, 
tijdelijkheid en hoofdstructuren. 
Tegelijkertijd lijken structuren van besluitvorming, 
opdrachtverlening, uitvoering en beheer de ontwerper 
steeds meer te dwingen op één moment zijn bijdrage te 
leveren, zonder grip op de lange termijn. Vooral bij de 
klassieke groene en openbare ruimte-opgaves is er dan 
weinig betrokkenheid bij de doorontwikkeling en het 
beheer.
Het gaat te ver om te zeggen dat het tekenen van tijd 
dus nodig is, maar het is zeker zo, dat het een troef is 

om een sterke positie in beide trends te hebben.

De beroepspraktijk mag verwachten dat afgestudeerde 
landschapsarchitecten een helder beeld hebben van 
de typen representaties die hen ter beschikking staan. 
Hoewel dat ook ervaring vereist, mag verwacht worden 
dat afgestudeerden een idee hebben over hoe ze een 
ontwerpvraagstuk effectief aanpakken via bepaalde 
tekenkundige strategieën, en hoe ze over een ontwerp 
kunnen communiceren met de buitenwereld. Voor wat 
betreft het tijdsaspect mag verwacht worden dat een 
pas afgestudeerde inziet hoezeer tijd een rol speelt, en 
in staat is via tekeningen daar inzicht over te verwerven 
en over te communiceren.
Opleidingen moeten dat faciliteren. Dat is zeker nog 
niet algemeen het geval voor wat betreft het tekenen 
van tijd. 

Het aandeel van bureaus is dan, dat zij hun nieuwe 
instroom vragen om bekwaamheid in het tekenen 
van tijd; dat jonge ontwerpers uitgedaagd worden de 
tekentechnische strategieën om tijd te verbeelden 
verder te onderzoeken, en om de tijdsaspecten in de 
ontwerpprojecten van het bureau door middel van 
tijdtekeningen te verdiepen.

Water

Animals

Land

People

Plants

Built
Structures
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Op vrijdag 30 oktober 2020 werd met 
vertegenwoordigers van H+N+S en Karres en Brands 
een gesprek gevoerd over de verzameling tekeningen 
en de criteria als gegeven in hoofdstuk 5. Dit gesprek 
staat zeker niet model voor een gesprek dat met de 
Nederlandse landschapsarchitectuur als geheel 
zou kunnen worden gevoerd. H+N+S en Karres en 
Brands hebben in de eerste plaats opdrachten en een 
benaderingswijze die nu al vaker verleidt tot het maken 
van tekeningen die de factor tijd adresseren – niet voor 
niets waren zij ook open om aan dit onderzoek deel te 
nemen. Wellicht maken de bureaus, zoals ook door hen 
zelf gesteld, minder tijdtekeningen dan zou kunnen, 
maar het gebeurt. Dat is bij veel bureaus minder of 
zelfs niet het geval. De beide bureaus hebben een 
positie waarin een zekere mate van experimenteren 
mogelijk en zelfs gewenst is. Ook hebben de bureaus 
een gevarieerde bezetting met regelmatige instroom, 
zodat er veel kennis aanwezig is van verschillende 
tekenmiddelen, stijlen, voorbeelden, oplossingen uit 
andere disciplines. Hun aantrekkingskracht op jonge 
ontwerpers uit binnen- en buitenland maakt dat ze 
kunnen selecteren, en dus een personeelsbestand 
met veel kwaliteit hebben. Beide bureaus geven ook 
ruimte aan die kwaliteit. Bijvoorbeeld criterium 5, 
de bewuste keuze te willen vernieuwen, is voor deze 
bureaus vanzelfsprekend; voor sommige andere 
bureaus wellicht niet. En voor wat betreft criterium 3, 
communicatie met de opdrachtgever en klant, hebben 
deze bureaus de positie om die communicatie mede te 
sturen, terwijl veel andere bureaus daar volgend zijn. 

Criterium 1, er moet tijd voor zijn en het moet passen in 
het werkproces, geldt voor de beide bureaus zeker, maar 
in zekere zin als de keerzijde van succes: het is zo druk, 
dat het moeilijk is de tijd te nemen voor een minder 
bekend pad.
Tegen die achtergrond moet het aanbod van materiaal 
uit een studentenworkshop ‘concurreren’ tegen een 
voortdurende en levendige discussie over interessante 
manieren van representeren die binnen de bureaus 
gaande is. Het blijkt lastig door de feitelijke tekeningen 
heen te kijken, en ze te abstraheren tot een tekenkundig 
idee dat serieus naar de praktijk van de betrokken 
bureaus vertaald zouden kunnen worden. 

Tegelijk is het zo dat beide bureaus erkennen, dat 
tekeningen die de factor tijd belichten erg relevant 
zijn, en minder vaak gemaakt worden dan verwacht zou 
mogen worden uit de aard van het werk. Een belangrijke 
reden bij beide bureaus is, ironisch genoeg, tijd. Het is 
gewoonweg te druk er de tijd voor te nemen; het wordt 
door opdrachtgevers niet gevraagd en het blijkt voor 
het werk niet strikt noodzakelijk. Dat neemt niet weg 
dat dat gebrek aan tijd wordt betreurd. Er zitten in het 
pakket enkele wat knutselachtige bijdragen die wel 
gewaardeerd worden, maar dat knutselen, zo stellen 
de medewerkers vast, dat komt er niet van. Duidelijk is, 
dat economische overwegingen bij beide bureaus geen 
reden om tijdtekeningen niet te maken. Er is ook niet de 
verwachting dat het extra geld zou moeten kosten. Als 
dat al een probleem is, dan is dat meer gelegen in de 
voorinvestering, bijvoorbeeld om een bepaalde software 

8. UITKOMSTEN BUREAUDISCUSSIE
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aan te schaffen en onder de knie te krijgen. Maar dat 
zou dan ook weer een nuttige investering in de toekomst 
kunnen zijn.

Bij de bespreking van criteria blijkt steeds weer dat 
opgaves binnen bureaus (uiteraard) enorm van elkaar 
verschillen in aard, thema, fase, context, opdrachtgever 
en meer. Beide bureaus zijn van mening dat je niet 
generiek kunt spreken over het nut van tijdtekeningen, 
en redenen om doe wel of niet toe te passen. Dat 
is te afhankelijk van de specifieke opgave. Binnen 
de specifieke opgave moet het een doel dienen. Die 
afweging wordt soms expliciet en vaak impliciet 
gemaakt. H+N+S stelt wel vast dat projecten met een 
sterke lange-termijndimensie een spannende categorie 
zijn, in dit verband. Daar loop je eerder aan tegen de 
grenzen van wat een opdrachtgever wil, en wil weten. 
Omdat je vanuit ontwerpervaring aanvoelt dat juist 
op die lange termijn een strategische tekening die 
tijdsaspecten goed in beeld brengt zin kan hebben, 
weeg je van geval tot geval af of je die tekening toch 
op tafel wil leggen. Je kunt je daarmee als bureau ook 
bewust positioneren. In feite geldt, dat de tijdsdimensie 
het beste al in de opdrachtomschrijving ingebed kan 
zitten, dan is dat de basis waarop je terug kunt vallen.

H+N+S en Karres en Brands zien beide, dat in de 
huidige manier van aanbesteding en opdrachtverlening 
de relatie met uitvoering en beheer lastiger wordt – het 
is moeilijk daar een rol in te krijgen, en mogelijk doen 
bureaus ook te weinig om daar een rol in te krijgen. 

Daar zouden heldere tekeningen wel aan bij kunnen 
dragen. In sommige aanbestedingen zit daarentegen 
de lange termijn ingebakken, zoals in geval van H+N+S 
het Soesterberg-project. Monitoring over een periode 
van 10 jaar maakt deel uit van het project. Dat vertaalt 
zich overigens niet direct in een specifieke reeks 
tijdtekeningen.

Karres en Brands geeft aan, dat in de wijze waarin 
nu opgaves tot stand komen en zich ontwikkelen de 
communicatie met de opdrachtgever niet zo heel erg 
anders meer is dan de communicatie in het team zelf. In 
veel projecten wordt met brede, multidisciplinaire teams 
gewerkt, en zit de opdrachtgever mee aan tafel. Door 
het kiezen van de wijze van tekenen analoog of digitaal, 
kan de opdrachtgever mee betrokken worden in het 
doen van zetten in het ontwerpproces. Karres en Brands 
heeft daarom niet de behoefte in het denken over 
tijdtekeningen ene strak onderscheid te maken tussen 
‘naar buiten’ en ‘intern’. Dat gaat dan overigens over 
manieren van representeren in het ontwerpproces; voor 
externe presentaties kan dat natuurlijk anders liggen.

Met name Karres en Brands ontleent veel inspiratie in 
het tekenen aan de samenwerking met andere bureaus. 
Dus naast de invloed die de instroom in het bureau 
meebrengt is er de invloed van wat die andere partijen 
doen. En daaromheen is er nog een schil van wat de 
bureau- en teamleden vinden op internet, in boeken, 
tijdschriften of waar dan ook. 
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Passend bij de aard van een workshop roepen sommige 
voorstellen twijfel op of ze niet veel te complex zijn voor 
wat ze aan informatie bieden. Dat wordt bijvoorbeeld 
bij de in zichzelf interessante tekening van Barbara 
als kanttekening gegeven: de feitelijke informatie had 
ook in een exceltabel gepast. De bureaus beseffen dat 
dat vergelijk oneerlijk is; er zijn veel redenen waarom 
de exceltabel ook niet de oplossing zou zijn. Maar het 
contrast tussen de ingewikkeldheid van de tekening 
en de feitelijk overgedragen informatie is hier te groot. 
En dat geldt voor meer van de tekeningen. Omgekeerd 
zijn sommige tekeningen weer te eenvoudig om de 
complexiteit van het vraagstuk in de praktijk aan te 
kunnen. Vanuit de optiek van een workshop gaat het om 
goede resultaten; vanuit de optiek van de praktijk zijn ze 
niet het goede antwoord.

Binnen de verzameling van tekeningen blijkt de meeste 
waardering naar vier categorieën te gaan:
- Tekeningen die op een heel precieze en trefzekere 
manier zoeken naar de ruimte binnen bekende 
tekeningtypes tijd te adresseren, zoals de doorsnede 
van Krit (p.57).
- Tekeningen die op een aantrekkelijk-experimentele 
wijze een toestaan om een ontwerpverhaal anders 
te vertellen, zoals bijvoorbeeld de ‘beslisboom’ die 
Elissavet uit touwtjes knutselde (p.50);
- Tekeningen die door hun focus een verrassend 
inzicht afdwingen, zoals de ‘asfalttekening’ van Jean-
Paul (p. 39)
- Tekeningen die simpelweg mooie getekend zijn, 

zoals het werk van Amina (p.31). Strikt genomen 
staat deze waardering los van het tijdsaspect, maar 
omgekeerd zal een tekening met tijdsaspecten sterker 
staan als die tekentechnisch een hoog niveau heeft. 
Wat we aan dit gesprek overhouden:
- Er zijn, strikt genomen, weinig redenen om 
innovatie in het tekenen van tijd niet toe te passen in de 
bureaupraktijk;
- Tegelijk zijn opgaves zo verschillend, dat over de zin 
er van, en de wijze waarop, geen generieke uitspraken 
te doen zijn;
- Als er één rem is, dan is het wel het maken van tijd;
- De voorwaarden binnen deze bureaus zijn, met 
een jong, goed opgeleid en goed geïnformeerd 
personeelsbestand, eigenlijk heel goed;
- Dat tijdtekeningen minder worden gemaakt dan 
passend zou zijn, is dus eerder gelegen in een cultuur 
van werken, en een gebrek aan gevoelde noodzaak;
- De aangeboden tekeningen doen verlangen 
naar een breder zicht op wat er in de professionele 
internationale praktijk op dit moment gebeurt.
- Het vertrouwd raken met tijdtekenen in de opleiding, 
en het weten wat er te koop is in de wereld, zou enorm 
helpen; dat wat jonge mensen snel en makkelijk kunnen 
doen is zeer van invloed op wat er in bureaus gebeurt.

Er is duidelijk behoefte aan een overzicht van kwalitatief 
hoogstaande tekeningen uit het internationale 
discours, en uit andere disciplines, om het gesprek 
over de toepassing van tijdtekeningen in de huidige 
bureaupraktijk op een hoger plan te tillen.
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De bureaus geven duidelijk aan, dat zij graag zien 
dat de opleidingen het tekenen van tijd goed in het 
curriculum inbouwen, en de instromende ontwerpers er 
dus vertrouwd mee zijn en kundig in zijn.

Zou dit gesprek met een brede vertegenwoordiging 
van de praktijk gevoerd worden, dan zou dat tot andere 
resultaten leiden. We verwachten, dat een vrij grote 
groep tijdtekeningen vrijwel nooit of nooit maakt, en in 
de door ons benoemde criteria ook goede redenen ziet 
om dat niet te doen. Het is een interessante vraag voor 
een vervolgstap of dat tot een andere appreciatie van 
de tekeningen als gegenereerd in dit onderzoek zou 
leiden. Daarbij moeten we dan bedenken, dat een groot 
deel van deze tekeningen vervaardigd zijn in de context 
van projecten van H+N+S en Karres en Brands. Het ligt 
voor de hand dat een gesprek met een grotere groep 
bureaus beter gevoerd kan worden aan de hand van een 
‘neutrale’ verzameling tekeningen.

Voor wat betreft TU Delft heeft drawing time een 
duidelijke plek in het curriculum gekregen. In februari 
2021 zal de nieuwe lichting afstudeerders een workshop 
doen waarin het maken van tijdtekeningen verbonden 
wordt aan hun afstudeerproject (en dus niet aan een 
bureauproject).

Het academic journal Spool, uitgegeven door faculteit 
Bouwkunde, zal een issue wijden aan dit thema. Inge 
Bobbink en Noël van Dooren schrijven daartoe een 
call. Met die call worden ‘academische reflecties’ 
uitgenodigd, maar nadrukkelijk ook tekenkundige 
experimenten. De call zal vertrekken vanuit 
landschapsarchitectuur, maar andere disciplines 
dringend vragen ook bijdrages te leveren.
De samenwerking van Noël van Dooren en TU Berlin 
zal, als het stof van de corona-pandemie enigszins is 
neergedaald, worden voortgezet, en zo mogelijk leiden 
tot een ‘tekenkundig experiment’ waarover in Spool kan 
worden gepubliceerd.

In het afstudeerjaar van de master track Landscape 
Architecture wordt de workshop Drawing Time deel van 
het vaste onderwijs-programma.

9. VERVOLG





SELECTED CHOICE:

Tijd tekenen om verwachte 
ontwikkelingen te tonen

Drawing time to show 
expected development
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The project offers ideas on landscape transformation by 
integrating spatial, economic, and ecological demands and 
wishes. It offers technical solutions and demonstrates how the 
project can be implemented to improve the livelihood in the delta 
which is threatened by sea-level rise.

The developments of the backwaters can take several years. The 
inflow of water is seasonal and relates to the harvest of fishing in 
the pond. (left)
Before and after implementation, time not fixed. 

Time mechanism - time span
Before and after development. Time span is not explicitly named.

Role of drawing
To present a possible future and explaining the relations between 
the elements in the drawing. By putting before and after next to 
each other the change is obvious. By adding steps in-between, 
the drawing could help to clarify the transformation process. 

Drawing type and technique
Sequence of plans and year calendar. (left)
Collage based on a photo, extended by additional explanations 
(arrows and text) clarifying the relation between the different 
elements in the composition.

The Living Estuary: Developing spatial adaptive 
landscape strategies to integrate Water, Ecosystem and 
Anthropo-Dynamics in the Volta Delta, Ghana

Ayu Prestasia, 2018
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The project experiments with the dynamic of nature and its 
influence on the island of Tiengemeten in the Haringvliet, a 
former firth. The barrier of the inner lake is opening gradually 
to let seawater come in. As a measurement of change one 
part of the island is kept as a cultivated polder.

Time mechanism - time span
Seasonal change in the cultivated part of the polder. (left)
Fragment of polder in which change is made possible. Depending 
on tidal power, open-ended.

Tiengemeten, a showcase of 3 Design Approaches to 
Natural Development, Netherlands

Margot Overvoorde, 2017
Role of drawing
Communication and maintenance. The drawing wants to 
seduce the viewer to see and experience the benefit of 
choosing a variety of crops that chances throughout the year. 
(left)
To explain the process. Demonstrating the preparations by 
humans to let the dynamics of the water interact with the 
former polder pattern. 

Drawing type and technique
Four plan drawings, which show the seasonal change by the 
use of different colours. Series of simple plans showing the 
phases of change by using two colours.
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The project seeks to mitigate the threats of climate change 
and sea level rise in the Venetian Lagoon: by providing a na-
ture-based flood defence and other interventions. Moreover, 
the project wants to consolidate and enhance the cultural im-
age of the Venetian Lagoon, consisting of the diffuse sense of 
horizontality, reflection and visibility conveyed by the diffuse 
and unceasing water surface.

Time mechanism - time span
Minimal 30 years. Building with nature: interventions which 
catch sedimentations by the tidal dynamics of the lagoon. 
(above)

Role of drawing
To illustrate the fascination of the area as a starting point of 
design. (left)
Research by drawing/design, documenting the actions 
humans have to take and what is done by natural processes. 
Showing the topography under and above the water surface. 
(above)

Drawing type and technique
Series of black and white photos focusing on the abstraction 
of the landscape and the reflection of the light on the water. 
(left) Series of bird’s eye-view drawn in black and white. 

The Agency of Barene: A resilient landscape infrastructure 
towards ecological, cultural and productive heritage 
preservation, Italy

Amina Chouairi, 2020
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Assuming a certain tree planting scheme, a colour calen-
dar is created. This could lead to observations on missing 
colours in the scheme. The project raises discussion on what 
aspects or colours to represent: hue, brightness, age of trees, 
gradual of abrupt change.

Time mechanism - time span
A year. Seasonal changes naming 8 distinctive phases.

Role of drawing
To investigate the colour scheme of trees during time. Can be 
used to guide selection of new trees.

Drawing type and technique
Series of plans. Water colour on computer. The more opaque 
the colour, the brighter the colour of the vegetation.

Ohlsdorf graveyard Hamburg (workshop 2)

Jianing Liu and Huiying Liu, 2019 
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Along a random route different planting blocks are drawn 
in elevation. Assuming that these blocks will develop in 
different ways, the drawing aims to depict different spatial, 
botanical, seasonal and programmatic developments. 

Time mechanism - time span
5-10-20 and 30 years influence by natural change and 
maintenance or program change.

Role of drawing
An instrument to inform maintenance and show change on 
several aspects.

Drawing type and technique
A matrix in which different elevations along the route are 
positioned next to each other. In the drawing overlapping 
lines and colour surfaces in different tones illustrate four 
time phases (5-10-20 and 30 years). Other aspects are listed 
under the drawing.

Ohlsdorf graveyard Hamburg (workshop 2)

Georgia Gkratsou, Machteld Zinsmeister and 
Marina Binti Mohamed Rani, 2019 
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Exploration how three variables, program, vegetation and 
space build different coalitions. The hand sketch is divided 
in years of a life span, the final digital drawing is reduced to 
now and then. Small general diagrammatic axonometries 
show the outcome at different stages in the spiralling time.

Time mechanism - time span
Uncertain - long term

Role of drawing
Change of program by human intervention, ending in a 
disceptation between human and nature.

Drawing type and technique
A spiral drawing in which circular and progressive time is 
combined.

Ohlsdorf graveyard Hamburg (workshop 2)

María José Zúñiga and Yitang Kao, 2019
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The project investigates ways to read the a highly contami-
nated landscape, as being a space in constant action and as 
an unfamiliar territory. This approach carried out through the 
whole project tries to overcome the notion of landscape as a 
fixed image and enlarges the awareness for perceptions. 

Unfamiliar Territory, France

Barbara Prezelj, 2016
Time mechanism - time span
Abstract notation of time, endless.

Role of drawing
Research on the effect of a specific intervention on a 
specific site which is exposed by diverse events, planed and 
unexpected ones, through time.

Drawing type and technique
Diagram examining plant growth and decline in the form of 
an open-ended spiral. Black and white line drawing including 
coloured photos of site and intervention. Arrows are used to 
point out the dimension of the influence on the intervention.
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Werf 35 (workshop 1)

Experiments on relations of sub-soil and landscape.

Time mechanism - time span
Progressive time; landscape development over centuries.

Role of drawing
Focussing on the microscale close to the surface, the drawing 
shows in a typological way different relations between (sub)
soil and landscape in different development stages.

Jean Paul Droge

prospective landscapenatural landscape

garden landscape

industrial landscape

post-industrial landscape

Drawing type and technique
The drawing can be looked at as visualization, but the type 
collage is more appropriate, given the way the images are 
composed, and the hyperrealism in it. The drawing is made in 
a copy-paste photoshop technique.
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The cemetery is a site visited by people, and therefore leav-
ing traces on social media. The assumption is, that certain 
spatial changes will prompt more and different reactions on 
social media. In a graph growing accessibility, spatial inter-
ventions, and assumed growth in popularity are related to 
diversifying keywords and a growth of data flow.

Time mechanism - time span
30 years of documentation

Role of drawing
Show the influence on social media to evaluate places

Drawing type and technique
Future elevation integrated with data comments to see the 
relation. (left)
Separate layers of data information over time positioned next 
to each other make it possible to see the relation between 
them.

Ohlsdorf graveyard Hamburg (workshop 2)

Zhaotun Chen and Jiarui Liu, 2019



SELECTED CHOICE:

Tijd tekenen als 
geinformeerde voorspelling

Drawing time as 
informed forecasting

SELECTED CHOICE:

Tijd tekenen als 
geinformeerde voorspelling

Drawing time as 
informed forecasting
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The project at the Baakse Beek, Netherlands is about con-
necting the productive landscapes to the estates in a way to 
gain more spatial value and to overcome the scarcity of water 
in this region.

Time mechanism - time span
Seasonal and 50 years concerning the growth of trees.

Role of drawing
To summarise possible developments according to 
dependencies of many aspects and to its time dimension. 
Can help to develop and to maintain the area in a more 
sustainable manner.

Drawing type and technique
A graphical representation including iconic watercolour 
drawings of wetness principles and their scope in terms of 
water management, biodiversity, economic measurements 
and use.

Rejuvenating links: Estates & hinterland

Alia Shahed, 2020
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The Veur island situated between the river and the newly 
created overflowing area deal with different water dynamics. 
The graphic scheme shows how the surface of the island 
changes over the year, and how this relates to ways of using 
the island. A very abstract graphical notation is combined 
with the more conventional language of sections.

Time mechanism -  time span
A year and each day 

Role of drawing
To see the change of space in terms of dimensions on the 
island influenced by the rise and drop of the water level in the 
river.

Drawing type and technique
A calendar, an abstract graph in which the amount of space 
on the island is illustrated in a circle in one colour.

Room for the River (workshop 2)

Pik Lam Ho and Lok Yan Chu 
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Multiple sections of possible evolution of one location are 
drawn and stacked to form a flip book. Diagrammatic ‘pages’ 
that stand for interventions, such as thinning or fencing, are 
added to show different developments of the same location. 

Time mechanism - time span
Growth and interventions, maintenance within 50 years.

Role of drawing
Accessible illustration of change and possibilities of 
influencing these of a specific site. 

Drawing type and technique
Flip book, many line drawings which create almost a film in 
which the change is represented.

Room for the River (workshop 2)

Naeema Ali and Emma Kannekens 
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The drawing imagines how the area would change according 
to urban growth and more room for the river. What are the 
possibilities for recreation?

Time mechanism - time span
Growth, time span is not determined.

Role of drawing
To investigate the possibilities of urban growth in relation to 
the increase of the river dimension. 

Drawing type and technique
Plan in which different shades show the possible expansion 
of water and urban growth over time. Icons are used to 
explain the use, no legend is needed.

Room for the River (workshop 2)

Beiqi Yuan and Xinyan Zhao 
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The gamebook allows the reader to experience sedimenta-
tion and erosion processes. Actions which can influence the 
waterflow of the river are digging, trimming and planting. By 
making choices the project is guided in a certain direction 
and visualised. The more sections are in the book (or better 
digital file) the more educative the game is.

Time mechanism - time span
Actions are taken every 10 years over 50 years.

Role of drawing
Interactive tool for river projects to communicate with people 
of involved disciplines.  It helps to understand sedimentation 
and erosion processes, explore design possibilities and 
visualises them.

Drawing type and technique
Decision tree, which offers many simple sections and icons 
which show possible interventions. 

Room for the River (workshop 2)

Tanvi Gupta and Monica Veras Morais
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Time mechanism - time span
Progressive time of area development, with an accent on 
in between choices and happenings that influence the 
development.  No time span is given.

Role of drawing
This drawing reflects in a rather intuitive way on the fact 
that possible stages in a development trajectory are defined 
by specific choices or circumstances at certain moments, 
and that, depending on steps taken at these moments, 
different trajectories can be followed. The drawing allows the 
participants in the supposed debate on the area to ‘knit’ the 
trajectory in a different way.

Werf 35 (workshop 1)

Elissavet Markozani

The goal of the drawings is the representation of the people’s gathering at the open public spaces in Hilversum, Werf 35. The gathering, 
in open spaces of the area, depends on the arrangement of the buildings, the uses and the outside furniture equipment. The current 
situation is indicated from the first left drawing. The experiments were implemented in four seasons, special days (festivals, markets, 
celebrations), weekends and at night. All the drawings are connected via ropes in order to point out that there are infinitive combinations 
among the different situations. Only, the last right drawing is disconnected, which is a proposal. The buildings are represented with 
different (=uses) water colors in order to show the temporality of the build environment, while the gathering with hard pen dots.   different (=uses) water colors in order to show the temporality of the build environment, while the gathering with hard pen dots.   

ELISSAVET MARKOZANI_4739744
Drawing type and technique
In its actual form, this is an installation, intentionally in 
a strong DIY character. It represents what-if scenarios 
that could be drawn in many ways. Here it is taken as very 
important that the public can intervene in the ‘drawing’. The 
installation is made with pieces of paper and chord.



53

The project located in the Peninsula of Puntarenas deals 
with a dynamic site which is conditioned by sedimentation 
and natural flooding. The project proposes a slow landscape 
intervention on a long term for a scenario in which the penin-
sula is set to be covered by water in 100 years due to sea level 
rise.

Timespan
100 years.

Role of drawing
The drawing is the result of a further development of the 
graduation project. The drawing communicates the relation 
between the spatial interventions, the social dynamics and 
time. 

Drawing type
Linear timeline with graphical information of land formation 
stages (line drawings), generational changes (icons), actions 
(dots and arrows) and spatial processes (3D images). 

Beyond sand and water: Opportunities for the continuous 
social, structural and morphological transformation of 
Puntarenas

María José Zúñiga, 2020 

2020 - 2050
Land formation

Generational 
change

Spatial process

Design Startegies

Area 1.
Residential + Tourism

Area 2.
Aquaculture

Area 3.
Traditional fishery + 

Mangrove Park

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Elevated pedestrian paths

Bivalve farming

Traditional fishery

Storm-water retention

Housing adaptation

Aquaculture

Monorail
Sediment catching

Mangrove park

Decadal phases
Migrates Migrates

Fishery Tourism

Eco-Tourism

Stops working

Stops working

2050 - 2080 2080 - 2100
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The plan is depicting and speculating on changes by distin-
guishing stable, slow and fast transforming elements on site. 
In these time-frames program, such as roads or plants are 
added. These conceivable possibilities over time are drawn in 
the diagrams which together forms a matrix.

Time mechanism - time span
From the past to the future. 1900 - 2050

Role of drawing
Exploring many options of development in different speeds 
and according to actions and spontaneously. 
Inspiration and informative for design process.

Drawing type and technique
Plan drawing in black and white with focus on specific elements 
in a table which distinguish 3 different speeds of change.

Ohlsdorf graveyard Hamburg (workshop 2)

Li Yijing and Ming Jiang 
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Raindrops fall in the mountain and travel through the man 
made water system contributing to the liveability of people’s 
everyday life. After a dramatic socio-economic change in last 
50 years, the project inspired by this traditional water system 
tries to reconnect people with the water and to adapt to cur-
rent climate challenges.

Time mechanism - Timespan
The flow-speed of the water depends on seasons, water 
precipitation and use of the water. 

Role of drawing
Analyses to explain the use and relation of water and people 
during the path of the waterflow from mountain to sea.

Drawing type
Analytical sketchy perspective drawing, using arrows to show 
water circularity in specific parts of the flow adding photos 
that reveal people’s involvement with the water. Colours are 
used for water and people.

Lin Man Chuan, 2020

Reveal the Unseen: Retrieving Sense of Place by Public 
Water Space based on the Former Irrigation System, 
Ksôkong Tsùn, in Kaohsiung, Taiwan
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Phase 01 
- Natural riverbed

Time drawing workshop - Shuai SHAO

Use models to mimic the transformation of 
the riverbed before, during and after the 
intervention. It can show vividly the relation 
between the water and the earth work and 
the process of how the land is shaped. It also 
provides a rough study of the amount of earth 
work.

Phase 02 
- Dammed river

Phase 02 
- Dammed river (flooded)

Phase 03 
- New type of steep dike Deepen the riverbed New dike New terrace

Phase 04 
- Bank erosion

Phase 04 
- Bank erosion continue

Phase 05 
- Natural bank and new water arm 
(steady situation)
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Time mechanism - time span
This installation or model represents the erosive force of 
water. No time span is given; the installation represents one 
‘happening’ of a water peak, without indicating if it lasts short 
or long.

Role of drawing
The drawing wants to be very imaginative on the forces of 
water. It is in fact an installation or model that has to be 
operated manually. When not in service, the drawing does 
not fulfil its goal. In that sense, we have to speak about a 
performance. The act of operating the installation is wat 
makes sense. By registering the performance, the installation 
can also function without being operated actively.

Room for the river (workshop 1)

Shuai Shao 
Drawing type and technique
Here we have to do with an installation or model, and 
even more, a performance. Operating the installation is 
necessary. The word model is appropriate if we look at this 
piece of work in the tradition of water engineers, whereas 
the word installation is more appropriate if we position 
it in an arts perspective. The materials are very plain; a 
bunch of chops and a simple three-dimensional section 
made of cardboard.
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Experiment to show time in one drawing. Focus is on the 
drawing technique.

Time mechanism - time span
This section reflects on the formative force of water peaks. 
Both landform and vegetation are taken into consideration. The 
time span is not specified but must be understood in terms of 
decades.

Room for the River (workshop 1)

Krit Thienvutichai Role of drawing
The drawing informs in a quite technical way on how land is 
eroded and reformed by the force of the river, and how vegetation 
takes possession of the new situation. As it does so in a section, 
the drawing could be very precise on horizontal and vertical 
dimensions. 

Drawing type and technique
The type of drawing obviously is a section, but evolved into 
a time-based section, as the drawing embraces a series of 
moments in time. The section is drawn in AutoCAD. The 
booklet contains two versions. The student was interested in 
the question how this type of section could perform the best 
depending on graphical aspects such as line thickness and 
colour. An earlier version in which different colours are used, 
was overruled by a version that only uses shades of blue.
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The project aims to organize and restructure the Kedarnath 
valley. Spaces are carved within the fragile landscape by 
using material of the site, while preserving its sacred aura in 
such a way that climate change can be controlled.-P.58 idem
The project aims to organize and restructure the Kedarnath 
valley after a natural disaster. Spaces are carved in the 
landscape and build by using scattered material found on 
the site. The goal is to  preserve the sacred aura of the place 
in such a way that climate change can be controlled without 
huge engineered structures.

Timespan
Several seasons when the place in the Himalaya is ice-free.

Role of drawing
To explain the on-site constructing process which can be 
done by people from the area through time.

Drawing type
Storyboard is a single black and white line drawing in which 
the action of the people is highlighted with a colour.

Vanshika Bharaj, 2018

Rising out of the Wrath: The Post-Disaster Religious 
Landscape of Kedarnath valley, Uttarakhand, India
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SELECTED CHOICE:

Tijd tekenen: 
omgaan met onzekerheid

Drawing time: 
coping with uncertainty
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Taking the case of the Kuttanad deltaic landscape in India, 
this project brings to the foreground a radical departure 
from the tenets of classical terrestrial centric approaches 
by redefining the relationship between land and water. The 
project envisions a flexible, amphibious landscape in order 
to enhance the quality of life and space in the delta which is 
vulnerable to climate change and seasonal flooding.

Time mechanism - time span
Cycle repeating every year, leaving choices for the users to 
adapt to their needs and the weather/climate forecast.

Role of drawing
Representation of the cyclical changes in the proposed 
flexible landscape, adapting to the annual cycle of salt and 
water. The calendar is used as a generic tool in the area for 
decision making.

Drawing type and technique
A triptych realistic view combined with a calendar drawing 
of changing spatial qualities. The calendar also depicts the 
change in spatial qualities when man intervenes the natural 
cycle; yellow (leave it undisturbed), blue (flood deliberately), 
brown (drain).

Land can sometimes be water: Bridging the dichotomy 
between land and water through amphibious landscapes

Naeema Ali, 2020
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The process of graves of a specific area being discarded 
takes time and needs soil purification before it can be used 
for other programs. A digital tool helps to envision this 
process. For example, ‘green’ means free to facilitate new 
program, depending on the ‘green’ plots next to each other 
the space can be programmed. Different scenarios for the in 
between time are possible. 

Time mechanism/ time span
30 years before all graves are taken out, plus 15 years for de 
last grave to purify the grave on a natural base.

Role of drawing
To demonstrate the process of discarding graves in time 
and to understand the sizes of the released space for new 
programme.

Drawing type and technique
Schematic, digital organising tool.

Ohlsdorf graveyard Hamburg (workshop 2)

Matthijs Hollanders and Roberto Wijntje 
Santamaria, 2019



64



65

Developed a game for Dutch rivers by offering many cards 
with basic sections of the river and its shores in different 
conditions, like dry and wet, interference of humans etc. 
While playing the game, the gamers need to draw the devel-
opment of the section over time. 

Time mechanism -  time span
Variety of options on the development and design of a river 
within now- 100 years. 

Role of drawing
A tool to brainstorm in offices about design decisions. The 
game speeds up the discussion by giving information which 
is needed to visualise design ideas quickly. 

Drawing type and technique
A game, offering many black and white sections which form 
the base of drawings the gamers make.  

Room for the River, (workshop 2)

Alia Shaded and Rohaan Teli
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Time mechanism - time span
This drawing is about the evolution of vegetation, from an 
ordered stage to a wild stage and a semi-ordered stage. No 
time span is given, but given the process, should be under-
stood as ‘a number of years’.

Role of drawing
The drawing explores how the terrain could change over the 
years if an initial planting scheme is introduced, and then 
left for itself, until this again can be the starting point for 
recultivation.

Werf 35 (workshop 1)

Sebastian Gschanes

Drawing type and technique
The drawing is a collage, literally cut together, but also 
in a rather abstract and metaphoric way reflecting on the 
process. One part of the drawings is made with cardboard, 
paper and photos by cut and paste. Another part is done 
by water colour, and forcefully adding water, as a means 
to represent ways in which the planting scheme loses its 
initial order.
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An experimental research on how actions, like maintenance, 
preservation or revitalization in a different order at a specific 
area results in different spaces. By applying interventions, 
the chance is more formalised. (left)

Time mechanism - time span
Not fixed

Role of drawing
Experiment to show the impact of different sequences of 
these actions: revive, maintain and preserve. 
Awareness tool to learn from and to discuss.
 
Drawing type and technique
Water colour drawing in which four colours repeatedly 
(fusion and layering) in different order. The more colours are 
layered the higher the intensity of colour.  

Ohlsdorf graveyard Hamburg (workshop 2)

Angelina Popova and Lin Man Chuan 



Delft, 2021


