
LOST LANDSCAPES 
ELLER SECOND 
DEVELOPMENTS?
Når Cees van der Veeken er keynote speaker på Byens Gulv 2020, 
handler det om ’second developments’ af nedslidte byrum såvel 
som store helhedsplaner – og om forskellen på hollandsk og dansk 
tradition for design af hverdagens rum.

BYENS GULV 2020 / keynote

I BEGYNDELSEN VAR DER...
I 2006 var Cees nyuddannet, og selvom arkitekt- og landskabsarkitekt-
branchen på det tidspunkt bugnede med jobs og lønsikkerhed, var det 
ikke det, Cees og to medstuderende så. De så tværtimod en lidt søvnig 
branche, der havde lullet sig selv ind i en lidt for tryg position. Så selvom 
der var mange jobs at få, besluttede de tre nyuddannede landskabsarki-
tekter fra Wageningen universitet, at de ville forsøge at vække den lidt 
søvnige stand af gamle arkitekter og landskabsarkitekter. 

Ud af den mission voksede hollandske LOLA Architects. Cees van der 
Veeken er en af de tre oprindelige stiftere og er stadig i dag partner.  Til 
januar gæster han Byens Gulv som Key Note Speaker.

SECOND DEVELOPMENTS OG BYEN 
SOM HYBRID
”Det, vi laver, handler om at rette op på fortidens fejl – at genskabe eksisteren-
de rum og steder, der er blevet slidte.” Det er bl.a. dét de mener, når de si-
ger, at de arbejder med Second Developments. Oversete steder, fejlslagne 
eller tabte rum i landskabet og byerne, der på den ene eller anden måde 
trænger til, at nogen tager sig af dem og lader dem finde en ny vej.

Et bærende princip i tegnestuens arbejde er bevidst at sammensætte 
hybrid-forhold i byrum, som appellerer til alle menneskets sanser: ”Det 
handler ikke kun om dine øjne, men også om dine andre sanser. Det bebygge-
de miljø ændres til hybrider af menneskeskabte og naturlige elementer, af det 
kontrollerede og det spontane, af hårde og bløde overflader og så videre...” Og 
det er netop dén grundlæggende, nærmest strategiske tilgang til arbejdet 
med byer og landskaber, som tegnestuen tager afsæt i. 

LOLA ønsker at være med til at skabe en forandring af menneskets for-
hold til naturen og nogle gange betyder det, at bringe naturen helt tæt på, 
hvor mennesket er, inde i byen. 

NÅR STEDER PERFORMER
Med tiden ændres menneskets behov og ønsker i forhold til byens rum 
sig:  ”Vi mennesker efterspørger mere og mere de samme oplevelser hjemme, 
som når vi er på ferie, det gælder både turistattraktioner såvel som hele bymid-
ter. Det sætter nye og meget høje krav til byrums performance-kompetencer” 

LOLA oplever en efterspørgsel på byer og landskaber der er komfor-
table, let tilgængelige og som indeholder ’det hele’. Og så skal de være 
’instagrammable’.  Derfor er steders performance-evner, en del af det 
absolutte kernefokus for LOLA: ”Landskabsarkitekturen skal performe og 
løfte alle mulige problemer i den moderne by, byrummet skal performe aktivi-
teter, performe for alle de menneskelige sanser, og det skal kunne performe i 
forhold til nutidige krav.”

Selvom LOLA i starten primært arbejdede med ”second developments” 
og omdannelse af eksisterende byrum, arbejder de i dag lige så ofte med 
meget større projekter. Lige nu er deres største projekt ’Feyenoord 
City’ sammen med den hollandske tegnestue OMA. Projektet består af 
en helhedsplan for et større byområde i LOLAs hjemby Rotterdam, hvor 
der på flodbredden skal bygges et fodboldstadion, som katalysator for et 
større byudviklingsområde med 400.000 kvadratmeter beboelse, ind-
købscenter, byrum langs floden med mere. 

Derudover har LOLA netop afsluttet første fase af Adidas’ hovedkvarter 
i Tyskland, hvor netop bygning-landskabs-hybriden var i fokus. 

LOLA PÅ BYENS GULV
”I Holland gik man all-in på modernismen med store boligbyggerier og 90-gra-
ders gadeforløb alle steder – fra belægninger til hele vejsystemer.  Til forskel har 
I i Danmark en lang tradition for at arbejde med hverdags-byrum. I arbejder 
meget sikkert med den menneskelige skala i organiseringen af byer og landsby-
er og heltmind i den måde I designer boliger på.” 

Og netop fordi Holland og Danmark på mange måder ligner hinanden, er 
det forskellighederne, der gør at Cees glæder sig til at gæste Byens Gulv 
i år. ”Jeg ser frem til at møde og lade mig inspirere af de mange forskellige 
fagligheder, der er repræsenteret på konferencen. Det er altid noget helt særligt 
at mødes med andre professionelle, som arbejder med samme type problemer 
og udfordringer, men så alligevel i en anden kontekst og denne gang, i et helt 
andet land med en anden designtradition.”


