
De Kracht van het Landschap (30 september 2012)     eindverslag           
 
Na het bekijken van alle bevindingen, individueel en per generatie, lijkt er een duidelijk 
verband tussen de tijd waarin we zijn opgegroeid en onze beleving van het landschap.  
Oudere generaties refereren meer aan vroeger, terwijl jongere generaties accepteren zoals t is. 
Zo kan alleen de Stille generatie nog teruggrijpen naar het oude, historische landschap waar 
mens en omgeving nog als vanzelf met elkaar verbonden waren. Bij generatie X heeft de 
snelle verandering van het landschap tijdens hun jeugd grote indruk gemaakt. De beleving van 
generatie Einstein lijkt sterk beïnvloed door de loskoppeling van mens en natuur. 
In dit eindverslag vind je per generatie een overzicht van de meest opvallende punten die 
tijdens de dag naar voren kwamen. Maar eerst onze algemene indruk en jullie reacties.  
 
In een paar zinnen 
Kort samengevat ontstaat na deze dag de indruk dat de Stille generatie vooral refereert aan 
beelden van vroeger, de babyboomers via oogsten en seizoenen het landschap beleeft, de 
generatie X naar de stilte en ruimte van vroeger verlangt, de pragmatische generatie wat meer 
gericht is op ‘iets ondernemen’ en de Einsteiners vooral via voedsel en avontuur hun 
verbinding met het landschap vinden. Daarbij is het verleidelijk een link te leggen tussen de 
stille generatie en de generatie X en tussen de babyboomers en de Einsteiners.  Zouden deze 
generaties elkaar sneller kunnen vinden als het gaat om beleving van landschap?   
 
Verrassend  
Uit de reacties blijkt dat het een waardevolle en verrassende dag werd gevonden die een 
vervolg verdient. Vooral de herkenning binnen de eigen generatie, maar ook het unieke van 
het samenkomen van 5 generaties en de verschillen daartussen werden genoemd. Enkele 
reacties: ‘We kijken naar hetzelfde, maar ervaren de ruimte totaal anders.’ En ‘spreken over 
landschap gaat direct over je leven.’ Naast generatiespecifieke beleving staat ieders 
persoonlijke beleving, die bepaald is door specifieke omstandigheden tijdens je jeugd en het 
landschap waarin je opgroeide. Dat laatste lijkt nogal bepalend voor je huidige 
voorkeurslandschap, hoewel men liever niet kiest en juist van de  diversiteit van het 
Nederlandse landschap houdt. 
Of beschrijven van beleving het juiste middel is, blijft de vraag. Zo merkt iemand op dat  
‘…het omschrijven van een beleving van ruimte voor velen lastig is, snel uitmondt  in een 
beschrijving van wat je ziet.’  (en dus niet van wat je beleeft).  
 
Hoe verder? 
Een vervolg werd door iedereen die reageerde zeker zinvol gevonden. We zouden verder 
kunnen gaan op de vraag hoe generaties elkaar kunnen aanvullen en versterken in het 
beschermen en ontwikkelen van landschap. In de woorden van een van de deelnemers: ’…hoe 
de verbinding die duidelijk bestaat binnen - en ook tussen - generaties beter dan nu benut kan 
worden bij de inrichting en het ‘gebruik' en koesteren van ons landschap.‘  Met andere 
woorden: hoe kunnen we al die lijntjes tussen de generaties benutten als inspiratiebron voor 
de inrichting van een multifunctioneel landschap dat verrijkend is voor alle betrokkenen, alle 
generaties? Denk daarbij bijvoorbeeld aan het creëren van voedsellandschappen, waarbij de 
kennis van de oudere generaties de jongste generaties kan ‘voeden’. 
Ook is interessant te verkennen hoe de verschillende generaties de huidige diversiteit aan 
landschappen waarderen. Verbinding met specifieke landschappen is namelijk essentieel om 
deze diversiteit te kunnen en willen behouden. En wat als deze bij de jongere generaties 
verzwakt of zelfs geheel wegvalt? Komt daarvoor in de plaats een andere verbinding, via 
voedsel bijvoorbeeld, of via wildernis?    



Einsteiners ( 1985-2000)  4 deelnemers (allen man)   coach Nienke 
 
 
0 plekzoekerkaart 
 
Deze generatie heeft verspreid door Nederland favoriete plekken en voelt in tegenstelling tot 
alle andere generaties ook wat voor laagveenmoerassen (OVP, Kop van Overijssel)  
 
 
1 Generatie karakteristieken 
 
De groep noemt zichzelf niet representatief; deelnemers zijn natuurliefhebber mede door hun 
‘groene’ studie.  Uit de natuur oogsten en dat vervolgens eten, zoals bij de protestgeneratie, is 
er niet meer bij: alles is nu verkrijgbaar in de supermarkt. Worteltjes niet uit Nieuw-Zeeland, 
maar echt zien groeien, het proces, dat boeit. (Worteltjes als symbool?)   
Ideaal is als natuur echt een onderdeel van je leven is. De groep heeft het gevoel heel ver van 
de natuur af te staan.  Men voelt verantwoordelijkheid; dat drijft hen om voor de natuur op te 
komen (schoonheid ervaren, boomhutten, boswandeling) en graag wil overdragen. Niet alleen 
natuur beschermen, maar ook natuur als amusement is een oplossing. Natuur is 
gefragmenteerd. Ook de rol van stilte is belangrijk.  
 
 
2 Wandeling 
 
Hoogst scorende indrukken waren: 
 

 Leuk, vet, mooi    4 
 Nostalgisch, romantisch  4 
 Rust      4 
 Natuur, natuurlijk   3 

 
Typerende uitspraken: ‘Hollands geluid, maar niet in beeld’  en ‘back to basic’ 
 
NB: de Einsteiners gebruikten samen met de Stille generatie de minste woorden. Volzinnen 
ontbraken, korte trefwoorden werden gebruikt of soms gewoon niets.   
 
 
3 nabespreking middag 
 
Geen specifieke conclusie.  
 
 
 
 



Pragmaten (1970-1985)  6 deelnemers (allen vrouw)     coach Renee 
 
 
0 plekzoekerkaart 
 
De pragmaten zijn echte Waddenliefhebbers, maar vertoeven daarnaast ook graag (uit 
praktische overwegingen ?) rond de stad Utrecht.  
 
 
1 Generatie karakteristieken 
 
Tot 12 jaar werd veel buiten gespeeld; de invloed van computer en TV is nog beperkt. Ook 
trok men met ouders de natuur in. Na 12 jaar is men minder buiten: sport en uitgaan speelden 
dan belangrijke rol.  
Symbool voor de groep is Siebert, het zeehondje van de voor deze groep populaire 
televisieserie, dat gered moest worden van boeven. Je inzetten voor  (arme) dieren, de deur 
langsgaan voor de Waddenzee, Greenpeace, lid zijn van WNF is bij deze groep 
gemeenschappelijk.  
Waar je bent opgegroeid speelt een grote rol bij welk landschap je het meest waardeert. Wat 
je waardeert in landschap is heel persoonlijk. Is men onverwachts vrij, dan wil men liever 
eerst leeg worden en dat gebeurt binnen. Het is toch een stap om naar buiten te gaan, als die 
eenmaal gezet is, dan wordt er wel genoten, wordt men rustig. 
 
 
2 Wandeling 
 
Hoogst scorende indrukken waren: 
 

 Snelweg    8 
 Lawaai   5 
 Stad    4 
 Onrust, chaos    4  
 Mooi    3 

 
Typerende uitspraken:’onverstoord grazen zij verder terwijl de snelweg flink stoort’  en ‘fort 
mooi herbestemd met woningen’  en ook:  ‘ontsnapping aan stad nabij’   
 
NB: deze generatie oordeelt sterker dan de overige generaties en is relatief veel bezig met de 
gebruikswaarde van landschap.   
 
 
3 nabespreking middag   
 
Conclusie van de groep na de wandeling is: De blik waarmee je kijkt zegt meer over je 
persoonlijkheid dan je generatie ! Ook de kijkrichting is nogal bepalend voor hoe plek 
overkomt. Één plek is extra blijven hangen; plek 4 wordt vanwege de contrasten uiterst 
spannend gevonden (Voordorpse Dijk: oud agrarisch landschap versus snelweg).  
 
 



 X- generatie (1955-1970)  7 deelnemers (5 vrouwen, 2 mannen)  coach Pieter 
 
 
0 plekzoekerkaart 
 
Net als de pragmatische generatie houdt X veel van de kustlandschappen en kiest opvallend 
vaak voor de Kennemerduinen. Het Zuid-Limburgse heuvelland is het tweede, daarmee 
contrasterende, favoriete landschap. Ook de omgeving van Utrecht scoort hoog.  
 
 
1 Generatie karakteristieken 
 
Symbool voor deze groep is de  1e kastanje die geraapt werd.  Vindingrijkheid: X-ers zoeken 
altijd naar een manier om de natuur te vinden  (die eerste kastanje  waar alles in zit, ook al 
vind je hem naast de snelweg..).  Als kind ga je op de fiets met de ouders mee het bos in. 
Daarna, zo tussen 16 en 30 is er even weinig betrokkenheid, om vervolgens natuur weer zelf 
te ontdekken. De openbare ruimte ziet deze generatie steeds meer ingevuld worden door de 
auto. ‘We zijn handig geworden om daartussen toch nog de natuur te vinden’. Alles verandert, 
is er ergens nog stilte te vinden?  
 
 
2 Wandeling 
 
Hoogst scorende indrukken waren: 
 

 Rust, oase   10 
 Snelweg   5 
 Herrie, lawaai   4 
 Landelijk, cultuur  4 
 Hektiek, chaos  4 
 Natuur    3 
 Heimwee, jeugd   2 

 
Typerende uitspraken: ‘rommeltje heeft t overleefd, geheim achter bomen’  en ook ‘ik heb 
natuur thuisgelaten toen ik op kamers ging’   
 
NB: Deze generatie bedient zich overduidelijk van de meeste woorden en hanteert graag 
zinnetjes. Het oog voor detail en natuurwaarnemingen lijkt bij de generatie X en de 
Babyboomers het sterkst aanwezig. Relatief gezien ruim 2x zo veel als bij de Einsteiners en 
de Pragmaten. 
 
 
3 nabespreking middag:   
 
Deze generatie noemt de verschillende kijkpunten tijdens de wandeling  uiteindelijk 
‘botsgebied’: het voortdurende contrast tussen groen en bouwsels/verkeer. 
In vergelijking met de pragmaten die zeggen: ‘het is gewoon zo, ik erger me er niet aan’ lijkt 
het of X-ers meer weemoed hebben naar hoe het was. Men is vooral gevoelig voor geluid. En 
daartegenover een paar optimisten die in alles weer schoonheid kunnen zien. 
 



Protest/babyboomgeneratie  (1940-1955)  4 deelnemers (allen vrouw)    coach Paul  
 
 
0 plekzoekerkaart 
 
Deze generatie voelt zich behalve op de Wadden het meest thuis in de kleinschalige 
landschappen van de Zuidelijke provincies.  
 
 
1 Generatie karakteristieken 
 
Symbool voor deze generatie is de rozenbottel. Deze en ook andere symbolen zoals kastanje, 
uitgebloeide zonnebloem, Oost-Indische kers, symboliseren de oogstbare natuur.  
Zij zijn als kind veel buiten. Zonder toezicht, want de ouders zijn altijd druk met andere 
dingen.  Samen met buurkinderen, vriendjes werd het avontuur om de hoek gezocht: het 
maakte niet uit of dat slootjes waren of een bos.  Natuur was altijd dichtbij.  
Vanouds is deze generatie bekend met oogsten, seizoenen (seizoensgroenten) en weet alles uit 
de natuur te gebruiken. Vaak hadden ouders een eigen landje of tuintje waarvan gegeten werd. 
Boontjes maanden achter elkaar, aardbeien plukken voordat je naar school ging. 
Deze generatie heeft een drang tot overdracht en zorgt dat kleinkinderen met de natuur in 
aanraking komen. Men wandelt graag in de natuur, zoekt daarbij de stilte, want herrie in de 
natuur stoort.  
 
 
2 Wandeling 
 
Hoogst scorende indrukken waren: 
 

 Verkeersdrukte, auto’s  12 
 Mooi    7 
 Vroeger, jeugd  4 
 Natuur, natuurlijk  4 
 Landelijk   3 
 Lawaai   2 

 
Typerende uitspraken:’mooie plek voor doven, auto’s eruit!’ en ‘wat een verademing: 
knotwilgen, vogels, libellen …. genieten’     
 
NB: Het oog voor detail en natuurwaarnemingen is bij de generatie X en de Babyboomers het 
sterkst aanwezig. Relatief gezien ruim 2x zo veel als bij de Einsteiners en de Pragmaten.  
 
 
3 nabespreking middag: 
 
Hoe natuurlijk of lawaaiig een plek is bepaalt sterk de beoordeling ervan. Acceptatie van 
lawaai of een lelijk beeld is er wel, bijvoorbeeld door naar één kant kijken. Historie ontmoet 
de stadsrand: contrast! Er zijn zorgen om de koeien met al dat fijnstof vanaf de nabijgelegen 
snelweg. Ook tijdens de wandeling komen de thema’s ‘seizoenen beleven’ en ‘oogsten’ weer 
duidelijk naar voren.  
 



 Stille generatie (1928-1940)    4 deelnemers (2 vrouwen, 2 mannen)    coach Cato 
 
 
0 plekzoekerkaart 
 
De Stille generatie heeft haar favoriete plekken het meest verspreid door het land.  
 
 
1 Generatie karakteristieken 
 
De deelnemers van deze generatie wandelen gemoedelijk over het complex, wisselen 
onderling uit over de eigen tuin en tonen belangstelling in het verhaal van de ander en de 
historie van het park. Men heeft duidelijk oog voor historische zaken zoals het middeleeuwse 
verkavelingspatroon.  
Tot 17  jaar was men veel buiten, vervolgens veel binnen boven de boeken etc. Na het eerste 
kind ging men weer veel naar buiten. Op dit moment woont men (liefst) buiten de stad of is 
graag buiten de stad, bij voorkeur om te wandelen. Er komt steeds meer verdieping en meer 
respect voor natuur. (Suggestie: een monumentale boom zou als symbool voor de 
landschapsbeleving van deze generatie kunnen staan).   
 
 
2 Wandeling 
 
Hoogst scorende indrukken waren: 
 

 Vroeger, heden, jeugd 7 
 Bomen    6 
 Natuur , groen   3 
 Koeien    2 
 Herrie    2 

 
Typerende uitspraken: ‘wat is natuur nog in dit land’  en  ‘kleinschalige doet me aan vroeger 
denken’    
 
NB: samen met de Einsteiners is deze generatie kort en bondig, maar meer poëtisch qua 
woordkeuze.  
 
 
3 nabespreking middag: 
 
De generatie ervoer tijdens de wandeling een ‘doodgewoon Nederlands landschap’ door het 
licht. De infrastructuur is veranderd en de snelwegen maken lawaai. Sommige gebieden, zoals 
de Voorveldse Polder, zijn in positieve zin veranderd. Bomen zijn voor deze generatie erg 
belangrijk: expliciet worden het boomrijke Blauwkapel en de  oude knotwilgen van de 
Voorveldse Polder genoemd (NB: de oudste knotwilgen van Utrecht).  
 
 
 


