
De Kracht van het Landschap  
 delen van onze binding met buiten (Pioniers - 30 september 2012) 
 

 Zeg me in wat voor landschap je leeft en ik zal zeggen wie je bent, want het 
 landschap vormt de helft van je ziel  (Ortega y Gasset , Spaanse filosoof) 

 

Wat zoeken we anno 2012 buiten?  En vinden we ook wat we zoeken?  Hebben we 
onze favoriete plekken en waardoor worden die bepaald?   Zijn associaties met 
gebeurtenissen in de jeugd en de streek waar je opgroeide daarvoor bepalend?  
Spelen ouders, school of vriendjes een rol in hoe je nu geraakt wordt door 
landschap? En dan vooral: is landschapsbeleving en je persoonlijke rol in 
landschapsbeheer puur individueel of ook generatie bepaald?  

                 

Deze vragen stelden we ons op 30 september. Op een prachtige zomerse 
septemberdag kwamen ongeveer 30 buitenmensen bij elkaar op Tuinenpark De 
Pioniers aan de Noordoostelijke rand van de stad Utrecht.  Renee Lommen (Stichting 
Rijp&Groen) en Paul van Kan (De Groene Loper, Stichting BuitenGewoonVerbonden  
i.o.) hadden een gevarieerd dagprogramma  samengesteld om samen op zoek te 
gaan naar de antwoorden.  Na een inleiding van socioloog  Pieter van Dijk 
(oprichter van Rijp &Groen, over de generatiedialoog en de kracht die uitgaat van 
het samenbrengen van de 5 actieve generaties in de Nederlandse samenleving) 
was het tijd om onszelf, elkaar & de omgeving te verkennen rond het thema 
landschap.                  
In de ochtend kwamen de generaties bijeen op een van de tuinen van het park. Zo 
zat de Stille generatie (voor 1940 geboren) onder de appelboom van een X-er (1955-
1970) en begaven de Babyboomers zich richting de tuin van een Pragmaat (1970-



1985). Belevenissen van vroeger kwamen snel boven water, waaruit bleek dat alle 
deelnemers al vroeg een link legden met natuur in hun directe woonomgeving, hoe 
verschillend deze ook was.  Vooral bij de oudere generaties waren de zondagen bij 
uitstek geschikt om met het gezin wat verder erop uit te trekken. Bij het in de natuur 
voedsel zoeken en eigen voedsel telen bleken verrassend genoeg de Einsteiners 
(1985-2000) en Babyboomers (1940-1955) elkaar te vinden. 

                
 
De middag bestond uit een wandeling aan de stadsrand van Utrecht, die langs 10 
beleefpunten voerde.  De groepen waren uit verschillende generaties 
samengesteld. Op iedere plek werd de eerste indruk opgeschreven, bij voorkeur 
impulsief.  Dat leverde een rijkdom aan impressies op, soms met een dichtregel of 
hartenkreet: ‘wat is natuur nog in dit land..?’ of  ‘hek-hek-hek maak me gek’.  Te 
midden van de zondagmiddagdrukte en het verkeerslawaai werd zelfs een ijsvogel 
gespot. Tussendoor werd volop uitgewisseld over belevenissen in het landschap.  
Deze wandeling leverde aardige bevindingen op. Zo blijkt de jongste generatie niet 
in negatieve kwalificaties te denken, maar wel nostalgie en rust te ervaren. De 
termen ‘leuk’ en ‘vet’ vallen geregeld. De oudste generatie brengt overduidelijk de 
factor tijd in de beleving met aanduidingen als ‘vroeger’ en ‘tegenwoordig’ . De 
pragmatische generatie en de generatie X lijken het meest gevoelig voor lawaai, 
drukte en chaos. Ook vallen bij de generatie X vlagen van heimwee  -  of is het 
weemoed -  te bespeuren. Bij alle generaties scoorde de open plek met de oude 
knotwilgen (‘knoesten van treurnis’) in de Voorveldse Polder hoog met 
veelzeggende kwalificaties als: verademing, weelde, rust, harmonie, romantiek en 
eeuwigheid. Hier kwam men tot rust en kon uiteindelijk ook geluid positief worden 
gewaardeerd: alle generaties genoten van het geritsel en geruis van de bladeren.  
De dag werd met een drankje besloten op De Pioniers. Verzadigd door alle 
indrukken en ontmoetingen ging ieder zijns weegs.   En hoe verder hij ging, des te 
langer was zijn terugweg…   had Croonen ons al gezegd.   

 Paul van Kan   (deze impressie en meer binnenkort op www.paulvankan.eu)  



Wordclouds / woordenwolken: 
Hieronder vind je per generatie een woordenwolk; deze bestaat uit de tijdens de wandeling 
genoteerde impressies, associaties, kwaliteiten. Na filtering van nietszeggende woorden 
(zoals: op, de, veel etc.) en na combinatie van vergelijkbare woorden (zoals: rust, rustig en 
rustgevend) zijn de woorden weergegeven die werden gebruikt. Hoe vetter het woord, des 
te vaker gebruikt door de deelnemers. (NB: bij de generatie X konden niet alle één maal 
gebruikte woorden worden meegeteld; deze generatie had de meeste deelnemers)  

 

 

  avontuurlijk         beeld  boerderij   bomen   boomgaard  drukte   

eendjes    fotograferen      geluid  Hollands     

 historisch     knotwilg   leuk     meisje  mest  mooi 

      nostalgisch   oude   paardenwagen     

platteland     plek     potentieel        romantisch  rust    snelweg   typisch    

    vakantiepark vet       vredig     

     water weelderig  

 

 

 

woordenwolk van generatie Einstein   1985-2000 

Typerende uitspraken: ‘Hollands geluid, maar niet in beeld’  en  ‘back to basic’ 



           aanwezig    beweging 

  boerderij bomen    bunkers   druk  

     eeuwigheid  fijn  fort  gefragmenteerd   geluid  groen     kijkhoek        

koeien   lawaai leven   markante  mensen    mooi  natuur  

natuurlijk  nieuw  onrustig    ontsnapping    onveilig  open       oud 

 overweldigend  paarden  plastic  plekjes  redding  riet   ruist    rustsamenspel      

  snelweg  sporters  stad  trein  veel    

      verzameling    vogels       vrijstaat      water   wijds     

    wind zichtlijn 

 

 

 

 

 

 

 

woordenwolk Pragmatische generatie   1970-1985 

Typerende uitspraken:   ’fort mooi herbestemd met woningen’  en  ‘ontsnapping aan stad nabij’  



  blad    bomen   

    contrast cultuur   
donker eenvoud favoriet fijn gedachten           

 geluid  gevoel  grasland groen  haan  heimwee  hek      

hektiek herkauwend      hoekjes     honden  kamperen 

koeien   landelijk     lanen   licht     mensen    mest        mijmerend 

mooi  mijmerend   natuuronverzorgd paarden paardenbloem park                          

  rijkdom rommelig  rugdekking  ruimte  ruisen      

   rust     saai schilderachtig   

 snelweg      sporters  sprookjesachtig  stad    
 statig thuis  variatie    water      

                      wilgen     

     wonen 

 
oordenwolk generatie X     1955-1970 

Typerende uitspraken:  ‘rommeltje heeft t overleefd, geheim achter bomen’  en ook  ‘ik heb natuur 
thuisgelaten toen ik op kamers ging’   

 



   adembenemend  auto’s bereikbaarheid  

  boeren bomen buiten bunkers fietsers  genieten 

herrie honden indrukwekkend koeien laan  landelijk lawaai lekker 

mooi natuur nu oud paarden populier 

recreanten ruimte     ruisen rust  snelweg speelplaats 

spoor sport  sportfluitje      storen      takken       tijdloos   vogels  
   vroeger  water   wilgen   wind  

           zondagsrust     zwanen  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

woordenwolk Protestgeneratie     1940-1955 
Typerende uitspraken:  ’mooie plek voor doven, auto’s eruit!’ en ‘wat een verademing: knotwilgen, 
vogels, libellen …. genieten’     



   appeltjes    autoweg     bomen  bunker   

dynamisch       fort     fuut      groen        heden              herrie   historie   jeugd  

kleinschalig knoesten koeien     landschap   mooi    natuur  nostalgie oase   

 paddenstoel prachtig  raast   schaduwen  sfeer   spiegeling            stad   stil     tegenwoordig  

 treinen treurnis  typisch  verboden       vijver   vlakte  vooroorlogs   

  vroeger  vuil  water wilgen   

               wonen      zonlicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

woordenwolk Stille generatie    1925-1940 

Typerende uitspraken:  ‘wat is natuur nog in dit land… ’  en  ‘kleinschalige doet me aan vroeger 
denken’    


