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Aandacht voor het landschap
vroeger en nu
Het landschap is de expressie van
onze levenswijze en de relatie met
onze leefomgeving.
Het is een metafoor geworden
van onze snel veranderende
maatschappij die we niet kunnen
bijhouden.
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De hedendaagse crisis van het landschap
Landschappen fascineren en intrigeren vele mensen wel eens. Vooral op momenten dat we niet van de
ene plaats naar de andere moeten hollen, trekt het landschap onze aandacht. Wat dat precies veroorzaakt,
is niet altijd duidelijk; het kan het samenspel zijn met de wolkenlucht, het spel van het zonnelicht, het
weidse zicht of een blikvanger, kortom een mooi beeld. Het spectaculaire karakter van het landschap
valt zelden op tijdens ons dagelijks bezig zijn. Het is eerder op reis, op vakantie, op fietstocht of
wandeling dat we bewuster naar het landschap kijken; dat we er open voor komen te staan. Heel wat
klassieke reisroutes brengen ons precies naar typische, naar pittoreske of spectaculaire landschappen.
Dan kunnen vragen komen zoals ‘wat is dit?’; ‘hoe is dit hier gekomen?’ en ‘waarom hier?’; en ‘is er een
verhaal over te vertellen?’. We weten dat vele aspecten van het landschap ver in de tijd terug gaan, maar
hoever? We kunnen het onderscheid maken tussen ‘ons’ landschap en de landschappen elders, van
‘anderen’. Landschappen zijn gebonden aan de bewoners, aan het volk dat ze gemaakt heeft. Hoe en
waarom deden ze dat zo? Waarom zijn er zoveel verschillen van streek tot streek? Men ziet landschappen
dikwijls ook als iets van ons gemeenschappelijke, culturele erfgoed. De steeds toenemende snelheid en
schaal van de veranderingen in onze maatschappij maken dat landschappen hun stabiel karakter van
weleer verloren hebben. Hun streekeigen karakter verdwijnt geleidelijk en heel wat elementen met een
erfgoedwaarde dreigen verloren te gaan. En dingen die bedreigd worden, trekken de aandacht. Zo is de
aandacht voor het landschap de laatste tien jaren sterk toegenomen. Dat blijkt uit het groeiende aantal
publicaties, de toegenomen media-aandacht en allerhande initiatieven waarbij het landschap centraal
komt te staan. Landschap is op die manier op de politieke agenda komen te staan en het
landschapsonderzoek heeft een nieuwe impuls gekregen.
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De vernieuwde aandacht voor het landschap wordt vooral gedreven door de versnelling van de
veranderingen die het ondergaat. Ton Lemaire spreekt van een crisis van het landschap en omschrijft de
oorzaken ervan als volgt:
“Na de laatste wereldoorlog is de transformatie van een agrarisch-ambachtelijke in een
geavanceerd-industriële maatschappij versneld doorgezet. Daardoor is het traditionele
cultuurlandschap, neerslag van het eerste type maatschappij, meer en meer veranderd in een
modern, industrieel landschap. Als er al een crisis van het landschap zou bestaan, dan is die het
gevolg van het hoge tempo van veranderingen en van het onvermogen van veel mensen om zich
even snel aan het zich nu vormende landschap aan te passen.” (Lemaire 2002, p.52)
Die versnelling in de verandering van het landschap sinds de laatste vier tot vijf generaties wordt ook
bijzonder concreet gemaakt door fotografische tijdreeksen. Een recent voorbeeld voor Vlaanderen is de
reeks Recollecting Landscapes, die steunt op de opnamen van Massart van 1904 (Uyttenhove 2006).
Ook in andere landen worden steeds meer dergelijke reeksen opgemaakt.
Wanneer het landschap wordt gezien als een gemeenschappelijk erfgoed, met ecologische en culturele
waarden, dan is die vernieuwde aandacht voor het landschap vandaag terecht aan de orde. Opeenvolgende
internationale initiatieven hebben hier in belangrijke mate toe bijgedragen. Zo was er in 1992 de
uitbreiding van het Werelderfgoedverdrag van de UNESCO waarbij cultuurlandschappen als een
nieuwe categorie worden opgenomen. In 1995 verscheen het eerste evaluatierapport van het milieu
op Europees vlak, op initiatief van het Europese Milieuagentschap (EEA). Het rapport staat ook bekend

1
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Figuur 1: Ontwikkeling van het landschap ten noordwesten van Gent sinds het einde van de 18de
eeuw. (1) de kabinetskaart van de Ferraris van omstreeks 1770 toont de traditionele landschappen: Gent (G) is een gebastioneerde stad die binnen de vesten nog niet is volgebouwd. De
strategische site met een lage (l) en hoge (h) stad in de brede Leievallei (L) is duidelijk. De vallei
van de Leie (L) en de Kale (K) zijn open landschappen met natte meersen en zonder enige
bebouwing omwille van de jaarlijkse winteroverstromingen. Aan de rand vinden we de open akkerlanden (O), de kouters met aan de rand de nederzettingen, zoals Drongen. De depressie
tussen de kouterruggen bestaat uit een gesloten bulkenlandschap met kleine bossen (b). Ten
noorden van de Kale begint het gesloten landschap van het Meetjesland (M) met de rijnederzettingen waarbij de systematische strookvormige percelering omzoomd door knotbomen aansluit. De oude verbindingen van Gent naar de zee zijn deels te zien: de Lieve, het kanaal naar
Brugge en de Sassenvaart. (2) De topografische kaart van 1879, een eeuw later, toont nauwelijks wijzigingen. De vestingen van de stad zijn gesloopt en de ruimte is ingenomen door een
spoorlijn (stippellijn) en de Verbindingsvaart die de Sassenvaart verbindt met het kanaal naar
Brugge. Industrie en woningen van de 19de eeuwse stadsgordel beginnen zich uit te breiden.
Op het platteland zijn de bestaande structuren lokaal versneden door de spoorweg en enkele
landelijke nederzettingen hebben een station gekregen. (3) De toestand in 1900 toont de verdere uitbreiding van de stad vooral langs de verkeersassen. In de landelijke nederzettingen
ontstaan nieuwe stationswijken. De rijke industriëlen en burgerij ontvluchten de stad en bouwen
kasteeltjes met parken (groene vierkanten) in de landelijke omgeving. (4) In 1950, twee wereldoorlogen later, wordt de auto het belangrijkste transportmiddel. Lokale spoorlijnen verdwijnen.
Nieuwe wegen worden aangelegd en oude rechtgetrokken en verbreed (zwarte lijnen). Hierlangs
en op de droge gronden met open akkerlanden komen de eerste vlakverkavelingen. Langs het
kanaal naar Terneuzen ontwikkelt zich de industrie. In gemakkelijk toegankelijke landelijke
nederzettingen begint de verstedelijking die hier het lineaire patroon volgt. Kasteelparken dicht
bij de dorpscentra worden eerst verkaveld, nadien volgen de open kouters. De natte
(vallei)gronden blijven voorlopig onbebouwd. (5) In 1980 is nagenoeg het gehele gebied verstedelijkt. Langs de grote verkeersassen ontwikkelt de industrie zich verder, er komen nieuwe
bedrijventerreinen en de wegen worden verstedelijkte corridors met handelszaken. De stad
Gent heeft een recreatiegebied aangelegd in de Leievlakte. De verkeerscongestie maakt dat
nieuwe verkeersinfrastructuren nodig zijn. De Ringvaart en autoweg R4 volgen het tracé van
4

5

nog niet bebouwde gronden en doorsnijden de Leievallei, de resterende open
ruimten en volgen de Kalevallei. Hierlangs
komen meteen nieuwe bedrijventerreinen. De veranderingen sinds de Tweede
Wereldoorlog veranderden meer dan de
helft van de oppervlakte van het gebied
waardoor de sterk verscheiden traditionele rurale landschappen omgevormd
werden tot een residentieel-commercieel-industrieel complex van nieuwe rurbane landschappen.
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a

b
Figuur 2: Grobbendonk was in 1870 (a) een agrarisch dorp met een onverharde driftweg
als toegang. Het centrum bestaat nog uit een functionele bist, met de kerk aan de rand.
Links vooraan is de afspanning te zien die de toegang tot het dorp markeert. (b) De toestand in 2002 toont dezelfde Dorpstraat. De meeste huizen zijn echter met een verdieping
verhoogd. Tijdens de oorlog werd de kerk vernietigd en vervangen door een nieuwe. De
toegang tot het dorp wordt nu gevormd door een verkeersrotonde. In het kader van de
dorpskernvernieuwing en vergroening is de bist verdwenen en vervangen door een park
met opgaande bomen.

6
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Figuur 3: Ertvelde is een typisch straatdorp met een
dries in het Meetjesland. (a) In het begin van de
20ste eeuw is de brede Dorpstraat al verhard met
kasseien en is de dries beplant met een dreef en
wordt gebruikt voor de markt. (b) In 2002 is de weg
verbreed en geasfalteerd, maar de hoofdstructuur
is herkenbaar gebleven en de markt vindt hier nog
steeds plaats. (c) In 2004 is door de heraanleg van
het dorp het zicht grondig gewijzigd (foto’s
a

M. Antrop 2002, 2004).

b
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als het Dobříš Assessment 1995 - Europe’s environment, naar de plaats van de conferentie1. Dit eerste
milieurapport bevat ook een hoofdstuk gewijd aan het landschap. Belangrijke gedachten hieruit zijn:
“De rijkdom en verscheidenheid van de rurale landschappen in Europa is een onderscheidend
kenmerk van het continent. Er is wellicht geen andere plaats waar menselijke interactie met de
natuur het landschap zo gevarieerd en contrasterend en duidelijk gelokaliseerd getekend heeft.
…
Ondanks de immense schaal van de sociale en economische veranderingen die met de golf van
industrialisatie en urbanisatie van deze eeuw gepaard gaan in vele gebieden van Europa, blijft
veel van die diversiteit bestaan en geeft een duidelijk karakter en identiteit aan landen, regio's en
lokale gebieden.” (Stanners en Bourdeau 1995).
De twee essentiële elementen zijn hier (1) de landschappelijke diversiteit als een identiteitbepalend
element van de Europese culturele verscheidenheid, en (2) de sterke en versnelde degradatie van deze
verscheidenheid. Men bedoelt hier in de eerste plaats rurale en natuurlijke landschappen; het rapport
geeft een apart hoofdstuk over het stedelijke milieu, zonder hier veel naar culturele, historische en
landschappelijke aspecten te verwijzen. Dit rapport was een belangrijke stimulans voor een grotere
politieke aandacht voor de milieuvraagstukken binnen Europa en heeft bijgedragen tot een grotere
interesse voor wat er met de landschappen aan de gang was. Sinds 1995 namen de initiatieven sterk toe
met betrekking tot de studie van het landschap en de evaluatie en waardering ervan. Opvallend is
echter dat in de daaropvolgende evaluaties van de EEA een apart hoofdstuk gewijd aan het landschap
niet meer werd opgenomen.
Het meest recente initiatief is het Europese landschapsverdrag van de Raad van Europa dat in 2000 ter
ondertekening aan de lidstaten werd voorgelegd en op 1 maart 2003 van kracht werd. Het bouwt in
grote mate voort op de bevindingen van het Europese milieurapport en biedt voor het eerst een aantal
formele definities met betrekking tot het landschap die internationaal aanvaard zijn geworden. Het
komt dan ook verder meer uitvoerig aan bod.

1

8

Het rapport is te downloaden van de Internetsite van de EEA: http://reports.nl.eea.eu/int/catalog
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De ontwikkeling van het landschapsonderzoek
De historische ontwikkeling van het landschapsonderzoek gebeurde langs diverse wegen en vele
conceptuele veranderingen zijn te noteren. Figuur 4 geeft hiervan een overzicht. Het woord ‘landschap’
verschijnt voor het eerst in de 16de eeuw. De vroegste concrete en precieze beschrijvingen en afbeeldingen van landschappen dateren al uit de 15de eeuw. Al in dit vroege begin tekenen zich twee strekkingen
af: één gericht op het beschrijven en voorstellen van landschappen om kennis te verwerven, en één
gericht op de ordening van de ruimte en de design van het landschap. Uit de eerste strekking zullen zich
de wetenschappelijke disciplines ontwikkelen die zich specialiseren en organiseren tot een natuurwetenschappelijke en menswetenschappelijke groep. Uit de tweede strekking ontwikkelde zich snel en
onafhankelijk een beroepsgerichte stroming waartoe architectuur, tuin- en landschapsarchitectuur
en stedenbouw behoren. Het is pas vanaf het einde van de 20ste eeuw dat interdisciplinaire bruggen
tussen de verschillende strekkingen geslagen worden. De ontwikkeling werd ook sterk bepaald door
nieuwe ideeën en technologieën, zoals de systeemtheorie, de cartografie, de luchtfotografie en de geografische informatiesystemen.
Volgende fasen kunnen onderscheiden worden in de geschiedenis van het landschapsonderzoek:
1. een proto-wetenschappelijke fase (voor de 19de eeuw);
2. de landschapskunde in de ontwikkeling van de geografie (19de-begin 20ste eeuw);
3. de luchtfotografie met de holistische perspectief en de opkomst van de historische geografie
(jaren 1940-1960);
4. het verlies van de interdisciplinariteit en het zoeken naar een nieuwe synthese (jaren 1960-1980);
5. de humanistische benadering en de revival van de landschapsecologie (jaren 1980-1990);
6. de ‘landschapscrisis’ (in Europa) en transdisciplinaire landschapsstudies (vanaf 1990).

De proto-wetenschappelijke fase (voor de 19de eeuw)
De vroegste beschrijvingen van landschappen zijn gedichten en beschrijvingen van de geografie van
vreemde gebieden en landen. Verschillende auteurs nemen het verslag van Francesco Petrarca over zijn
beklimming van de Mont Ventoux op 26 april 1336 als het moment dat de nieuwe kijk op het landschap
in Europa markeert. Petrarca beschrijft niet alleen de tocht en wat hij boven ziet, maar geniet ook van
de schoonheid van het uitzicht en dat brengt hem tot een diepe spirituele introspectie2.
Met de renaissance verschijnen vanaf de 15de eeuw ook de eerste realistische afbeeldingen van
landschappen. Het is ook de periode waarin de stedenbouw en de landschapsarchitectuur zich beginnen
te ontwikkelen. De eerste landschapsdesign is te vinden in de paleistuinen. Kolen en Lemaire (1999) zien
dit als de ontwikkeling van een nieuw bewustzijn bij de westerse mens ten aanzien van zijn leefomgeving.
Het is ook de periode waarin wetenschappen een belangrijke ontwikkeling kennen en de ontdekkingsreizen
een aanvang nemen. Belangrijk zijn o.m. het ontdekken van de perspectief en het ontwikkelen van de
meetkunde en landmeetkunde. De ontdekking van vele vreemde gebieden stimuleerden de ontwikkeling
van de cartografie en beschrijving van de natuur, de landschappen en de volkeren.

2

Franscesco Petrarca, De top van de Ventoux, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar, Amboklassiek, 1990. Vandaag is PETRARCA ook de naam van de Europese Academie van de Cultuur van het Landschap die het
landschap op een filosofisch-spirituele manier benadert.
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Figuur 4: De ontwikkeling van het landschapsonderzoek.
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Figuur 5: Vanaf de 15de eeuw verschijnen ook de eerste realistische afbeeldingen van landschappen. De draadtrekmolen
bij de Pegnitz. Aquarel van A.Dürer, 1489.

De landschapskunde in de ontwikkeling van de geografie
(19de- begin 20ste eeuw)
De geografie ontwikkelde zich als wetenschappelijke discipline tijdens de 19de eeuw onder invloed van
de natuurwetenschappelijke exploraties die door de evolutieleer van Darwin gestimuleerd werden. Het
is dan ook niet te verwonderen dat het landschap en de regionale verscheidenheid belangrijke
onderwerpen waren in het geografisch onderzoek. Het vormde de unieke synthese tussen de natuurlijke
en menselijke kenmerken van een streek. Alexander von Humboldt (1789-1859) – de grote
ontdekkingsreiziger en een grondlegger van de systematische en wetenschappelijke beschrijving van de
natuur en van het landschap – gaf een korte en krachtige definitie van landschap: “Landschaft ist der
Totalcharakter einer Erdgegend” (Zonneveld 1995, p.12). Deze definitie impliceert de regionale
diversiteit en beschouwt het landschap holistisch. Hoewel von Humboldt een pionier was van de
biogeografie, fysische geografie en klimatologie benadrukte hij in zijn geschriften steeds de menselijke
en culturele aspecten van het landschap evenals de esthetische kwaliteiten ervan, die hij belangrijk vond
voor de geestelijke gezondheid van de mens (von Humboldt 1814).
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Figuur 6: De Hooioogst van Pieter Breugel (1565). Het fictieve (‘Europese’) landschap is een composiet van zeer
gedetailleerd geschilderde, realistische delen en elementen. We herkennen alleenstaande hoeven met open erf en
gehuchten van hoeven (1), een pleindorp (2), de gemeenschappelijke windmolen met windvang aan de rand van het
territorium (3), een ommuurde stad (4) en een burcht of klooster op de rots (5). Het landschap bevat veel bosresten en
houtkanten en de wijze van snoeien van de bomen wordt getoond (6). Het landgebruik bestaat bijna uitsluitend uit
hooiland, wat weinig waarschijnlijk is. Hooilanden (meersen) kwamen meestal voor op natte alluviale gronden (zoals 8)
en minder op hoger gelegen hellende terreinen zoals hier op de voorgrond. Aan de voet van de rots vinden we een
systematische ontginning met omheinde percelen (9). De voorgrond toont in detail de lokale flora. (olieverf op hout,
114 x 158 cm, Národní Galerie, Praag).

De Duitse geograaf Oppel gebruikte voor het eerst de term landschapskunde in 1884 (Troll 1950).
Vooral in Centraal Europa en Scandinavië werden de theoretische concepten ontwikkeld van de
‘Landschaftskunde’ (Passarge 1919-1921; Granö 1929) of ‘Landschaftslehre’ (Neef 1967). Een
belangrijke figuur in Duitsland was Friedrich Ratzel (1844-1904), de grondlegger van de menselijke en
politieke geografie. Hij benadrukte het belang van het fysische milieu op de menselijke activiteiten en
legde hiermee de basis van het determinisme. Hij introduceerde het onderscheid tussen ‘Naturlandschaft’
en ‘Kulturlandschaft’, begrippen die tot vandaag nog tot discussie leiden.
De Finse geograaf Johannes Gabriel Granö nam een bijzondere plaats in. Hij steunde zich op de Duitse
school maar ontwikkelde een heel eigen benadering van de ‘Landschaftskunde’. Hij schreef: “De taak
van de landschapskunde is de studie, het beschrijven en verklaren van landschappen en de hiermee
geassocieerde waarneembare gebieden bestaande uit zichtbekkens en de verschijnselen en ruimtelijke
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eenheden die ze bevatten” (Granö 1929, p.57). Hij zag het landschap als de “zichtbare omgeving”
maar breidde het concept uit tot “alle zintuiglijke waarnemingen van de omgeving.” (Granö 1929,
p56). Hij introduceerde het onderscheid tussen ‘Nahsicht’ (nabijheid, nabije omgeving) die waargenomen
wordt met alle zintuigen, en ‘Landschaft’, dat hoofdzakelijk visueel waargenomen wordt. Granö
combineerde een benadering van het landschap als een natuurwetenschapper en een kunstenaar
(fotograaf) zonder beide aspecten echter te vermengen (Jones 2003). Zijn methode beschreef hij
gedetailleerd in een boek “Reine Geographie” dat bij ons nagenoeg onbekend bleef tot de Engelse
vertaling ervan “Pure Geography” in 1997 verscheen en thans wordt beschouwd als een basiswerk
voor het landschapsonderzoek (Granö en Paasi 1997).
De Franse geograaf Vidal de la Blache (1922) had een meer historische benadering van het landschap.
Hij benadrukte het belang van de lokale gemeenschap in de vorming en organisatie van het landschap.
Dit leidde tot een regionale differentiatie die niet alleen werd bepaald door natuurlijke omstandigheden,
maar ook door culturele, zoals de levenswijze en nederzettingsvormen. Om die algemene kenmerken
van de traditionele rurale landschappen te kunnen verklaren, introduceerde A. Meynier het begrip
‘civilisation agraire’. Agrarische landschappen zag hij als een concretisering, een afspiegeling van de
agrarische beschaving die ze creëerde. Een zodanige agrarische beschaving wordt volgens hem
gekarakteriseerd door:
1.
2.
3.
4.
5.

een bepaald landbouwstelsel
een kenmerkende technologie
een eigen sociaal-juridische structuur
een zekere stabiliteit in de tijd
het vermogen zich te verspreiden, te verplaatsen.

Kenmerken (1) tot (3) omvatten wat de Fransen de ‘genre de vie’ noemen: de levenswijze. Landschap
wordt hierbij gezien als een regionale (holistische) synthese en de expressie van de eigenheid van een
streek, een ‘pays’, die dikwijls ook een eigennaam krijgt. De beschrijving van geografische streken
maakt o.m. gebruik van synthetische ‘tableaux’ van geïdealiseerde landschappen die ze karakteriseren
(Claval 2004).
Al in 1899 wordt in de USA de American Society of Landscape Architects (ASLA) opgericht als een
beroepsvereniging die de belangen van de landschapsarchitecten met de licentie verdedigt. Het
wetenschappelijk onderzoek van het landschap komt pas later op gang. Carl Sauer promootte het
(Duitse) landschapsconcept in de USA, meer bepaald met een baanbrekend artikel The Morphology of
Landscape (Sauer 1925). Het concept landschap vormde een basisconcept in de ontwikkeling van de
Amerikaanse historische, menselijke en culturele geografie. Het concept landschap werd echter niet
algemeen aanvaard. In zijn gezaghebbend werk The Nature of Geography (1939) beschouwde Richard
Hartshorne het concept landschap, met zijn meervoudige betekenissen, als té verwarrend en ongeschikt
als onderwerp van geografisch wetenschappelijk onderzoek. Hij stelde de begrippen regio en ruimte als
alternatieven voor (Muir 1999). Dit stimuleerde de ontwikkeling van een ‘regional science’ die geen
aandacht had voor het landschap. Sauers visie resulteerde wel in een eerste belangrijk symposium
gewijd aan Man’s Role in the Changing Face of the Earth (Thomas 1956).
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