
Criteria themajaar Ode aan het landschap 
 
Inleiding 
Het thema ‘Ode aan het landschap’ heeft als doel het bijzondere en rijke Nederlandse 
cultuurlandschap eer te bewijzen en naar voren te brengen hoezeer wij met dat 
landschap verbonden zijn.  
 
Maar een loflied alleen is niet genoeg. Het landschap is immers niet onveranderlijk 
maar wordt voortdurend aangepast aan onze behoeftes en die aanpassingen pakken 
niet altijd gunstig uit voor het aanzien en karakter van het landschap. Met als gevolg 
dat wij onze betrokkenheid en verbondenheid verliezen.  
‘Ode aan het landschap’ wil daar een tegenwicht voor zijn. Niet door de ogen te 
sluiten voor wat verloren gaat, maar door er iets tegenover te stellen waardoor zowel 
bewoners als bezoekers met nieuwe aandacht het landschap bekijken en beleven. 
Iets wat de waarde en de waardigheid van het landschap benadrukt en ons trots 
maakt en betrokken. Dit kunnen we realiseren door te laten zien dat het landschap 
als ware zelf ook een wezen is. 
 
Inhoudelijke ambitie 

We willen dat de bezoeker anders naar het landschap gaat kijken. We willen een 

aanzet doen, inspiratie bieden, om de verbinding tussen natuur/landschap en 

bezoeker (mens) herstellen. We zien graag dat er bij de bezoeker verrijking, respect 

en verwondering plaatsvindt: een andere waardering voor het landschap.  

 
Wat vragen we van projecten en de daarachter liggende verhalen? 
Projecten dienen de verschillende perspectieven op het landschap te laten zien: het 

landschap gezien vanuit de mens, hoe wij het gemaakt hebben (ons 

cultuurlandschap) én het landschap gezien vanuit het landschap zelf. Met deze 

gelaagdheid geeft Ode die extra betekenis.  

Bijvoorbeeld: Strijd tegen het water 

Een thema wat in meerdere gebieden terugkomt. Door menselijk handelen kunnen 

wij in Nederland onder zeeniveau leven en houden we onze voeten droog. Daar zijn 

we trots op.  

Maar wat hebben deze ingrepen met het landschap gedaan? Hoe heeft het 

waterlandschap deze ingrepen ervaren? Onze watericonen hebben vaak een 

negatieve impact op het landschap gehad. Hoe heeft de natuur gereageerd op ons 

menselijk handelen? Wat leeft er wel en wat leeft er niet meer in het water? Zijn we 

ons hier bewust van? Hoe kunnen we mensen hier bewust van maken?  



En, wat is de wisselwerking tussen landschap (en natuur) en de mens?  

Wat is de relatie van de mens met het landschap? Zijn wij de vormer/meester ervan, 

zijn wij een partner ervan of zijn wij onderdeel van het landschap (en daarmee 

ondergeschikt)? 

Indrukwekkend item van de NOS: https://nos.nl/op3/artikel/2300929-het-

grevelingenmeer-is-dood-en-zo-ziet-dat-eruit.html 

 

Verhaal van verleden – heden én toekomst vanuit het eigen DNA 

Wat is het DNA van je gebied, van je landschap? Wat is onderscheidend, uniek en 

relevant? Wat is het verhaal van je gebied?  

 Van het verleden naar het heden.  

In deze fase is het Nederlandse landschap ‘gemaakt’. Vanuit het menselijk 

perspectief. Droge voeten, voedsel, wonen en leven. Dit is de functionele 

waarde van het landschap.  

 

Hier zie je de gevoelswaarde van het landschap terugkomen in met name 

kunstuitingen, maar niet zo zeer in het landschap zelf. Het landschap heeft 

vele schilders geïnspireerd.  

 

 Van heden naar de toekomst.  

Hierin zit de essentie van Ode. Het landschap als levend wezen. De verbreding 

van de  waarde van het landschap. Van alleen maar functioneel naar 

functioneel/gevoelswaarde (schoonheid, verwondering en 

inspiratie)/intrinsiek (waarde van zichzelf). 

1. Hoe ziet ons landschap er over 50 jaar uit? 

2. In wat voor wereld willen we leven? 

3. Wat laten we na aan onze kinderen? Wat laten we na aan het landschap? 

4. Kunnen we ons in de toekomst nog verwonderen over het landschap? 

Deze beweging om anders naar het landschap te kijken; vanuit het landschap 

te handelen, is al in gang gezet: 

Bijvoorbeeld in Ruimte voor de rivier, waarbij de rivier zijn natuurlijk loop  weer 

mag krijgen. De rivieren krijgen hun eigen waarde weer terug. Bij hoog water 

doet de mens een stapje terug. 

Maar denk ook aan de Vismigratierivier, de Markerwadden en de Zandmotor 

voor de Zuidhollandse kust 

 

https://nos.nl/op3/artikel/2300929-het-grevelingenmeer-is-dood-en-zo-ziet-dat-eruit.html
https://nos.nl/op3/artikel/2300929-het-grevelingenmeer-is-dood-en-zo-ziet-dat-eruit.html


De schoonheid van het landschap vs de pijn van het landschap.  

We hebben een indeling gemaakt die als toets kan dienen voor diepgang en 

gelaagdheid van een project. Daarbij hebben we een scherpe tegenstelling gemaakt 

tussen het landschap gezien als iets dat zijn eigen waarde en waardigheid heeft (wat 

kan het landschap allemaal voor ons betekenen?). En het landschap dat grotendeels 

of volledig ondergeschikt is gemaakt aan onze belangen (wat doen wij het landschap 

aan?).  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Concreet 

• We vragen van de projecten dat ze een nieuw perspectief bieden op wat een 

landschap aan betekenissen toont. Wat heeft het landschap te vertellen?  

• De projecten dienen gelieerd te zijn aan het DNA van het gebied; en gelinkt 

aan verleden, heden en/of toekomst. 

• Hoe verhoudt het project zich tot de tegengestelde aspecten, zoals hierboven 

beschreven? Hierbij staat het de indiener natuurlijk vrij om een passende 

keuze te maken en hier een eigen interpretatie en betekenis aan te geven. 

• En wat biedt het project voor de toekomst van het landschap (invulling 

lecagy)? 

 

 

De schoonheid van het landschap 

- Het helende landschap  

- Het gelaagde landschap 

- Het veranderlijke landschap 

- Het oneindige landschap 

- Het zintuigelijke landschap 

- Het sacrale landschap 

- Het gedeelde landschap 

- Het verbindende landschap 

- Het dragende landschap (draagt 

functies die we nodig hebben) 

- Het voedende landschap 

- Het verheffende landschap 

- Het nachtelijk landschap 

De pijn van het landschap  

- Het verschraalde landschap 

- Het uitgeputte landschap 

- Het leeggetrokken landschap 

- Het genegeerde landschap 

- Het één-dimensionale landschap 

- Het uitgestorven landschap 

- Het gefragmenteerde landschap (geen 

samenhang) 

- Het verfrommelde landschap 

- Het geschonden landschap 

- Het gekoloniseerde landschap 

(gevangen in één functie) 

- Het vervuilde landschap 



Waar denken we aan? 

- Diverse uitingen zijn mogelijk: kunst, muziek, theater, film, fotografie, poëzie...  
- Binnen/buiten; dag/nacht. 
- Activiteiten met nationale uitstraling, waarvan minimaal 1 met internationale 

aantrekkingskracht 

- Kwaliteit boven kwantiteit 

- Maximaal 10 activiteiten per regio. Voor overige moet een beroep worden 

gedaan op de eigen kanalen. 

 

NB. Niet ieder project hoeft  te voldoen aan al deze criteria. Uiteindelijk gaat het om 

het totale aanbod aan projecten waarmee we de ambitie van Ode willen 

verwezenlijken. 


