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Adriaan Geuze 
(Dordrecht, 1960)
‘Veel van ons werk vind je niks of geweldig, het zit er 
niet tussenin. Op een of andere manier komt dat uit 
onze vingers. […] We hebben tot nu toe vermeden om 
een soort design brand te ontwikkelen.’ 1

Algemeen 
Adriaan Geuze (afb 1) is één van de bekendste, maar wellicht ook beruchtste 
landschapsarchitecten van Nederland. Met name bij Nederlandse bestuurders 
is hij berucht vanwege zijn aanhoudende lobby voor het behoud van de 
Nederlandse polder. Internationaal is hij bekend vanwege zijn scherpe analyses 
en pragmatische aanpak. Hij gooide hoge ogen met zijn ontwerp voor Govenors 
Island (New York) en zijn masterplan voor Borneo/Sporenburg in Amsterdam. 
Geuze studeerde landschapsarchitectuur in Wageningen en is oprichter en 
mededirecteur van West 8 urban design & landscape architecture. Dit in 1987 
opgerichte bureau is binnen Europa één van de grootste en meest innovatieve. 
Anno 2013 telt West 8 circa zeventig medewerkers met vestigingen in Rotterdam, 
Brussel en New York. Geuze volgde in 2005 Francine Houben op als curator van 
de tweede Architectuur Biënnale van Rotterdam. In 2012 werd hij benoemd tot 
bijzonder hoogleraar aan Wageningen University, tevens heeft hij wereldwijd veel 
gastdocentschappen vervuld, waaronder aan Harvard. 

Handschrift 
Speels, poëtisch, ecologisch verantwoord en stedenbouwkundig zowel complex 
als subtiel; deze woorden worden door de internationale vakpers gebruikt om het 
werk van West 8 te omschrijven. Wat de uiteenlopende projecten van West 8 met 
elkaar gemeen hebben is dat water veelal een grote rol krijgt toebedeeld. Samen 
met de watermanagementspecialisten bij West 8 vindt Geuze het fascinerend 
om op het grensvlak van land en water te werken. Geuze staat naar eigen zeggen 
met beide benen in de Nederlandse landschapsgeschiedenis. Het creëren van 
iets uit niets, zoals het creëren van land uit water is ons Nederlanders met de 
paplepel ingegoten, zo betoogt hij.2 Om deze reden heeft hij geen moeite met 
het initiëren van grote ingrepen in het landschap. Tegelijkertijd heeft dit nieuw 
ontstane landschap herkenningspunten nodig die vertrouwd zijn voor iedereen 
uit de omgeving, zodat het nieuwe landschap zich verbindt met de ‘identiteit’ van 
de omgeving. Aangezien landschapsarchitectuur generaties lang blijft bestaan, 
ontwerpt Geuze plannen met een grote mate aan flexibiliteit door een groot 
aantal lagen in het ontwerp op te nemen die zich onafhankelijk van elkaar kunnen 
ontwikkelen. 

Onderscheidingen
Geuze heeft zich met deze pragmatische aanpak internationaal weten te onder-
scheiden. Hij heeft regelmatig prijzen gewonnen, waaronder de Prix de Rome 
Architectuur (1990), de Rotterdam-Maaskantprijs voor jonge architecten (1995), 
de Rosa Barba First European Landscape Prize (2002) en de American Society 
of Landscape Architecture (ASLA) Honor Award (2009). Het Mondriaan fonds 
reikte hem in 2011 de Oeuvreprijs Bouwkunst toe. De jury van het Mondriaan-
fonds verantwoordde de toekenning als volgt:‘Zijn analytisch vermogen, onder-
zoekende geest en stimulerende kracht hebben geleid tot een interessante verbreding 
van het oeuvre met grote impact voor het vakgebied. Samen met (bureau) West 8 is 
Adriaan Geuze uitgegroeid tot een invloedrijke figuur die internationaal belangrijke ei-
gentijdse sporen nalaat en optimistisch doorwerkt aan een lange rij indrukwekkende 
projecten. (…) Geuze is een romanticus, visionair en pragmaticus.’3

Belangrijkste werk 
Een stedenbouwkundig project uit de beginjaren van West 8 waar Adriaan Geuze 
nog steeds trots op is, is het Schouwburgplein in Rotterdam (1997) (afb 2). 
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Voor de meeste Rotterdammers is 
het plein echter een voorbeeld van 
hoe het niet moet; het grote plein 
wordt als kil ervaren. Toch zette dit 
stoere, gestileerde plein Rotterdam 
als architectuurstad opnieuw op de 
kaart. De leegte van het plein, het 
materiaalgebruik dat is afgestemd op 
de bezoekersstromen, het bijzonder 
vormgegeven straatmeubilair en 
de geknikte, verstelbare en op 
havenkranen lijkende lichtmasten, 
hebben de stad een herkenbaar 
‘beeldmerk’ gegeven. Andere bekende 
projecten van West 8 in Rotterdam 
zijn de Brandgrens, Nieuw Crooswijk 
en het plein voor het nieuwe Centraal 
Station (verwachte opening 2014). 

In 1996 won West 8 de prijsvraag 
voor het masterplan voor Borneo/
Sporenburg voor het verpauperde 
oostelijke havengebied van 
Amsterdam. Geuze had voor ogen 
dat er in dit gebied ondanks hoge 
dichtheid, toch laagbouw (maximaal 
drie woonlagen) zou komen. Het 
masterplan dat uit deze visie 
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voortkwam was vernieuwend en is samen met de bruggen die beide eilanden met 
elkaar verbinden bekroond met prijzen. Nieuwe woningtypologieën ontstonden 
vanwege het feit dat alle woningen grondgebonden moesten zijn, op smalle, diepe 
kavels kwamen te liggen en het plafond van de begane grond 3,5 meter hoog 
moest worden. De woningblokken kregen geen tuinen op de begane grond, maar 
zouden rug-aan-rug tegen elkaar aan staan. Het omliggende water werd opgevat 
als het groen voor de buurt. Vergezichten over het IJ en de binnenhaven werden 
dan ook volop benut. Met name de Scheepstimmermanstraat trekt jaarlijks nog 
steeds veel bezoekers. Hier kregen de bewoners de kans om samen met een 
architect hun woning te ontwerpen (afb 3). 

Een landschapsontwerp van grote schaal is het Maximapark in het hart van de 
Vinexwijk Leidsche Rijn. Het park heeft een oppervlakte van 300 hectare, in grootte 
vergelijkbaar met 450 voetbalvelden. Bezoekers en critici zijn erg enthousiast over 
Het Lint (afb 4). Deze betonstrook met een lengte van tien kilometer slingert door 
het park en brengt de jogger, fietser of wandelaar langs de bijzondere plekken van 
het park zoals de Haarrijnseplas, de Buitenhof, het binnenhof en de Vikingrijn. 

Buiten Nederland heeft West 8 ook grootschalige parken aangelegd, waaronder 
het Soundscape park in Miami 2009-2011 (afb 5). In de periode van 2005 tot 
2011 werkte Geuze aan een gigantisch park in Madrid. Dit park, Madrid Rio, is 
aangelegd op het dak van de 23 kilometer lange tunnel van de M30 aan de oever 
van de rivier in Madrid. Deze rivier wordt van oudsher door de Madrilenen gezien 
als de levensader van de stad en is nu weer toegankelijk. Oude vervallen bruggen 
zijn gerestaureerd en nieuwe bruggen werden aan het parklandschap toegevoegd 
(afb 6). Een breed recreatiepad verbindt de verschillende parkonderdelen met 
elkaar. West 8 werkt in Maastricht aan een vergelijkbaar project: ‘de Groene 
Loper’ op het dak van de te ondertunnelen A2. Het water speelt ook de hoofdrol 
bij het spectaculaire ontwerp voor het centrale waterfront in Toronto, waar de 
bewoners van de binnenstad dankzij speelse houten oevers en bruggen weer 
toegang krijgen tot Lake Ontario (2006-2011) (afb 7). De aantrekkingskracht van 
het water wordt ook gevierd bij de transformatie van Governors Island voor de 
kust van Manhattan (afb 8). Dit eiland belooft een nieuwe toeristische trekpleister 
te worden met hoge heuvels die uitzicht bieden op het water en het vrijheidsbeeld.

----------------
1 www.arttube.nl/en/video/Boijmans/DP_West_8 (4 september 2013)
2 http://www.west8.nl/about_west_8/ (4 september 2013)
3www.dutchheights.nl/winnaars/fonds-bkvb-oeuvreprijs-bouwkunst-2011-adriaan-
geuze (4 september 2013)
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