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De identiteit van het landschap kun je niet los zien van de waarnemer. De subjectieve beleving van het landschap 
is daarom wezenlijk voor het landschapsonderzoek. Dat maakt ons vak complex en extra interessant. Hoewel 
sommigen terugschrikken voor de holistische benadering die hiervoor nodig is, ligt de sleutel voor duurzame 
landschapsontwikkeling in het bewust uitgaan van de eigenheid van het landschap als geheel.

Toen Francesco Petrarca op 26 april 1336 de top van de 
Mont Ventoux beklom, uitsluitend uit “nieuwsgierig-
heid om in directe aanschouwing deze buitengewoon 
hoge plek te leren kennen” (Neumann, 1998), bestond 
het begrip landschap nog niet (Ritter, 1989).  Landschap 
was net als natuur nog één met de kosmos, en de relatie 
tussen de mens en zijn omgeving had een hoge mate van 
vanzelfsprekendheid. Natuurwetenschappelijk onder-
zoek speelde geen rol bij de veredeling van de eerste land-
bouwgewassen, bij de uitvinding van het potstalsysteem 
of de vorming van het veenweidelandschap.

Verandering van paradigma
Niemand tevoren in Europa had verslag gedaan van een 
dergelijke beklimming, alleen voor het uitzicht. Zo had 
hij als één van de eersten in onze cultuur landschap echt 
waargenomen. En hoe blij Petrarca ook was over het ver-
vullen van zijn droom, hij werd toch gekweld door twijfel 
of het wel goed was wat hij deed. Als waarnemer afstand 
nemen van de natuur was als het ware op de troon van 
God gaan zitten, blasfemie. 
Voor de schilderkunst geldt een vergelijkbare ontwikke-
ling: een ‘juist’ perspectief vinden we pas bij Leonardo da 
Vinci, en als zelfstandig onderwerp werden landschap-
pen pas in de 17e eeuw afgebeeld. Voordien fungeerde het 
landschap als versterking van de allegorische betekenis 
van de afgebeelde taferelen. 
Vanaf de renaissance zijn ook voor andere gebieden van 
kennis de grenzen van de waarneming verlegd. Dat Gali-
leo Galilei voor de gewaagde interpretatie van zijn waar-
nemingen geëxcommuniceerd werd is niet alleen teke-

nend voor het behoudende karakter van de kerk, destijds 
de behoeder van de wetenschap, het tekent ook de moeite 
die het kost om van paradigma te wisselen: Galilei voegde 
met zijn heliocentrisch wereldbeeld net als Petrarca een 
dimensie toe aan de werkelijkheid, niet zo zeer een waar-
heid of onwaarheid. Immers, als ik de zon in de zee zie 
zakken, zie ik niet de aarde onder de zon wegdraaien. Wat 
ik zie is niet minder of meer waar dan wat ik kan berede-
neren, het zijn dimensies van de zelfde werkelijkheid. 

Holistische benadering
In het landschap zijn dus verschillende waarnemingsla-
gen te onderkennen (Lörzing, 2001; Sijmons, 2003; Ja-
cobs, 2006). Sinds Alexander von Humboldt (1814) land-
schap beschreef als: “der Totalcharakter einer Erdgegend"1, 
hebben landschapsonderzoekers met wisselend succes 
geprobeerd deze lagen recht te doen. De landschapseco-
logen ontdekten al vroeg dat het landschap meer is dan 
de som der delen, en holistisch benaderd moet worden 
(Zonneveld, 1995; zie ook Antrop, 2005). Na een periode 
van zorg over en aantonen van de afname van natuur- en 
landschapswaarden, zijn landschapsonderzoekers steeds 
meer hun verantwoordelijkheid gaan nemen voor de toe-
komst van het landschap. Met de Ecologische Hoofd-
structuur werd de landschapsecologie echt volwassen en 
het Plan Ooievaar droeg zelfs een uitgesproken beleids-
visie uit. Sindsdien doen landschapsecologen vooral be-
leidsondersteunend onderzoek. Ecologische netwerken 
zijn niet heilig meer, maar uitgangspunt voor het ontwer-
pen van nieuwe landschappen, net als cultuurhistorische 
en archeologische waarden. Niettemin, biodiversiteit en 
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de kwaliteit van het landschap in Europa gaan nog steeds 
achteruit. Nog steeds is het moeilijk het landschap als 
geheel te denken, want holisme is misschien mooi, maar 
het moet wel hanteerbaar zijn. Met een holistische bena-
dering kun je bij tijdschriften als Nature niet aankomen, 
en ook bij de Europese Commissie roept het begrip land-
schap slechts vage associaties op: de nieuwe EU-landen 
moeten toch ook hun landelijk gebied kunnen ontwik-
kelen? 

Duurzame landschapsontwikkeling
Landschap blijkt een erg beweeglijk begrip te zijn (Buijs et 
al., 2006). Volgens de Europese Landschapsconventie is 
landschap “an area, as perceived by people,…”. Het gaat hier dus 
om identiteit, om kwaliteit van leefomgeving. Een levend 
landschap is een landschap waar mensen zich betrokken bij 
voelen, en dat maakt weer dat ze zich er thuis kunnen voe-
len. Het is echter niet eenvoudig om hier praktisch invulling 

aan te geven. Toch ligt hier voor mij een sleutel voor duur-
zame landschapsontwikkeling: de eigenheid, de identiteit 
van het landschap kan je niet los zien van de waarnemer, of 
het nu de bewoner, de onderzoeker of de ontwerper is. Als 
onderzoekers hebben we daarbij de opgave om de afstand 
die sinds Petrarca is ontstaan tussen de wereld buiten ons en 
het beeld van die wereld in onszelf, tussen het objectieve en 
het subjectieve, te overbruggen. Gelukkig weten we allemaal 
hoe inspirerend het is om een landschap door en door te le-
ren kennen. Noem het actieve verwondering voor het land-
schap en zijn kwaliteiten. Pas als ik een landschap ‘mijn’ 
landschap kan noemen, kan ik verantwoording nemen voor 
de toekomst ervan. Dat is holisme.
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