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De HGVU is nu ook op LinkedIn! Door hier te klikken, kunt u de HGVU volgen op LinkedIn. 

 
Beste leden, 
 
Op dinsdag 14 maart vindt de 293ste lezing plaats, getiteld: 

 

Landschap en water: hoogwaterveiligheid 
 
Het Nederlandse landschap weerspiegelt de maatschappelijke behoefte aan belofte én herinnering. De 
herinnering aan onze hechte band met het landschap maakt ons trots, maar dit gevoel verbaliseert zich vaak 
in: “Nee, afblijven!” als het gaat om verandering. Iets dat onze herinnering aantast wordt gezien als een 
bedreiging. Maar in die verandering schuilt juist de belofte en de nieuwe mogelijkheden van het landschap.  
 
Landschapsarchitect Eric Luiten zal in zijn lezing de historisch-geografische aspecten in zijn werk als 
Rijksadviseur voor Landschap en Water (tussen 2012 en 2016) uitdiepen. Hierin komt de balans tussen 
belofte en herinnering terug. Hij neemt ons mee in zijn werk door een toelichting te geven op de 
totstandkoming van zijn adviezen over de hoogwaterveiligheid van het eiland Marken en de duurzame 
ontwikkeling van het Schelde-estuarium. 
 

 
 

Belofte en herinnering. Afbeelding van de werkplaats NOVI, 26 januari 2016 

 
Eric Luiten is werkzaam als zelfstandig landschapsarchitect en was daarnaast tot 1 september 2014 deeltijdhoogleraar 

Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp en directeur Onderwijs aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. In 2004 was hij auteur 
van 'Panorama Krayenhoff', het masterplan voor de reanimatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Van 2008 tot en met 
2012 was hij, naast zijn functie als hoogleraar, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid-Holland. Van 2012 tot 2016 
was Eric Luiten Rijksadviseur voor Landschap en Water. Als lid van het College van Rijksadviseurs (CRa) adviseerde hij in 
die rol over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk en van andere partijen die de toekomst van het 
cultuurlandschap en het waterbeheer betreffen.  
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