Vensters op heden,
verleden en toekomst
Het cultuurhistorische landschap van
het West-Vlaamse interfluvium

Het ontstaan van ondergrond en reliëf
Heb je je ooit afgevraagd of het landschap er altijd uitzag zoals vandaag?
Het antwoord is neen, doorheen de geologische tijden is het aardoppervlak voortdurend in beweging (geweest).

Heel, heel lang geleden en gedurende miljoenen
jaren werden onze contreien overspoeld door een
uitgestrekte zee waarin het sediment dat van het
land afkomstig was langzaam kon bezinken op de
zeebodem. Dat zorgde voor een dikke kleilaag afgewisseld met zand - die vandaag nog altijd tot
ongeveer 100 m diep onder onze voeten zit. Die
laag zie je terug in deze geologische doorsnede
van het landschap tussen Tiegem en Sint-Denijs.
Daaronder zitten nog oudere gesteenten (de
sokkel) die dezelfde rotsen zijn die we in de
Ardennen kunnen aantreﬀen.

Maar daarmee houdt het verhaal niet op. Na het
terugtrekken van de zee komt de zeebodem bloot
te liggen die op die manier ‘verandert’ in vasteland.
Het is de start van een omgekeerd proces waarbij
het afvloeiende water zich een weg zoekt en
zich steeds meer als brede vallei insnijdt in het
landschap. Dat proces is afhankelijk van in de tijd
variërende klimaatomstandigheden, de bijhorende
vegetatie en de zeespiegel. Het resultaat van deze
eroderende werking - waarbij rivieren, beken en
geulen zich regelmatig een andere weg banen
- is het huidige, golvende landschap van het
interfluvium tussen Leie en Schelde.

Geologische doorsnede – verticale overdrijving: x10
bron: 3D SubsurfaceViewer - Databank Ondergrond Vlaanderen
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Heb je in de glooiende akkers ooit bruine keien
zien liggen en je afgevraagd hoe deze ‘silexstenen’
daar terechtgekomen zijn? Wel, deze keien zijn
afkomstig van de krijtformaties in Noord-Frankrijk
(op ruim 50 kilometer) en werden op het einde
van de eerste ijstijden meegespoeld met de vaak
verwilderde rivieren die regen- en smeltwater naar
de zee brachten. Deze ‘zware’ silexen werden als
keien afgezet in de bedding en wanneer de rivier
haar loop veranderde, kwamen deze ‘terrassen’
droog te liggen. Dat keienbed bood bescherming
tegen verdere erosie en kwam bloot te liggen
waardoor deze silexen zich nu op de hogere
plaatsen bevinden.

Ongeveer 2 miljoen jaar geleden begonnen
de eerste ijstijden, een afwisseling van minder
koude en extreem koude periodes waarbij de
zeespiegel tot meer dan 100 m daalde en de
Noordzeebedding land werd. Naarmate de
zeespiegel opnieuw steeg, verminderde de kracht
van het water en konden de valleien zich opnieuw
opvullen. Tijdens de laatste ijstijd, die ongeveer
100.000 jaar geleden begon, bracht de wind uit de
droge Noordzee stof mee dat een deken van een
tiental meter dik over het landschap legde. Daarop
ontwikkelt zich de bodem zoals we die vandaag
kennen en een afwisselende mozaïek vormt van
klei, leem, zandleem of zandbodem. Enkel op de
heuveltoppen en steile hellingen is dit materiaal
grotendeels weggespoeld en komen de oude
kleilagen aan de oppervlakte.

Ongeveer 12.000 jaar geleden kwam vrij abrupt
een einde aan de laatste ijstijd. Wellicht bevinden
we ons nu in een ‘tussenijstijd’ waarbij de komst
van de homo sapiens (onze soort dus) een stempel
drukt op dit eeuwenlang gemodelleerd landschap.

Silexsteentjes
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Het water zoekt zijn weg
In de teksten over het ontstaan van het reliëf kon je al kennis maken met de kracht van het water
dat het landschap in de loop der tijden heeft gemodelleerd. Ook vandaag blijft het water een belangrijke
bouwsteen van het landschap.
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In de regio Zuid-West-Vlaanderen valt er
ongeveer 650 mm water uit de lucht, wat neerkomt
op 650 liter per m² of 6,5 miljoen liter per ha (twee
voetbalvelden), dat is 6.500 m³ (waarmee je 500
zwembaden kan vullen). Een deel van het water
verdampt, wordt opgenomen door de planten
of infiltreert in de bodem, maar een groot deel
verzamelt zich en wordt afgevoerd via het stelsel
van grachten en beken richting de rivieren Leie en
Schelde.
Het interfluvium tussen Leie en Schelde wordt
gekenmerkt door een ‘waterscheidingslijn’ tussen
het Leiebekken en het Bovenscheldebekken. Het
is de denkbeeldige lijn die de hoogste plekken
met elkaar verbindt, van waaruit de beekjes aan
de noodkant richting de Leie afstromen en aan de
zuidzijde richting de Schelde. De meeste beken
kennen hun oorsprong op plaatsen waar door de
samenstelling van de bodem het grondwater aan
de oppervlakte komt en een beginnend beekje
ontstaat. Hoe meer de beek zich een weg naar
beneden baant, hoe meer het gevoed wordt
door zijbeekjes en - bij regenval - door afvloeiend
hemelwater.

Fysicochemische toestand
Vlaamse waterlichamen
(2015-2017)
Fysico-chemische
toestand
Vlaamse waterlichamen
in het Leiebekken
in het Leiebekken (2015-2017)

In de vorm van grondwater bevindt zich ook in onze
ondergrond een aanzienlijke hoeveelheid water,
die voortdurend gevoed wordt door infiltrerend
water vanop de oppervlakte. In ondergrondse
kleilagen sijpelt het water moeilijker door, waardoor
er grondwaterstromingen ontstaan en het
grondwater op lagergelegen plaatsen als kwel aan
de oppervlakte komt. Waar de klei ondiep onder
de grond zit, zorgt het opstuwende grondwater
voor natte plekken. Hebben de ondiepe lagen een
zanderiger karakter, dan kan het grondwater via
een water- of steenput opgepompt worden.

Fysico chemie
pH
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De waterkwaliteit van zowel het oppervlakte- als
het grondwater vormt nog altijd een knelpunt.
Door het lozen van afvalwater, bemesting en
bestrijdingsmiddelen voldoet de waterkwaliteit
niet aan alle normen van de Europese richtlijnen.
Hoewel de waterkwaliteit de laatste 10 jaar sterk
verbeterd is, toont het meetnet van de VMM aan
dat de gewenste basiskwaliteit nog altijd niet is
bereikt en dat er verdere investeringen nodig
zijn voor de aanleg van rioleringen of individuele
waterzuivering bij afgelegen woningen.
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Fysico-chemische toestand Vlaamse waterlichamen
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Fysico chemie

Er is een fijnmazig hydrografisch netwerk van
waterlopen nodig om het water naar beneden
te laten stromen. De meeste beken vinden we
uiteraard terug in de valleien en in depressies
waar meestal natte bodems te vinden zijn, vaak
gekenmerkt door graslanden en opgaande
begroeiing zoals knotwilgen of elzenkanten.

pH

In heel wat grotere beken vormt zich ook een
komvallei, die onder water staat en tijdens de
winter kan overstromen. Op die plaatsen komt
grondwater aan de oppervlakte (kwelzones) wat
ook in droge periodes voor natte biotopen zorgt.
Dat zie je op de kaart bovenaan, waarop de
overstromingsgevoelige gebieden zijn aangeduid.
Het rechttrekken en uitdiepen van beken
versnelt de afvoer van het water waardoor er
verdroging en minder infiltratie optreden, maar
kan stroomafwaarts voor overstromingsproblemen
zorgen.
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Sporen van de mens
Zet eens een archeologische bril op
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zeer geschikt
voor landbouw

6000 jaar geleden

De eerste landbouwers-herders vinden
vaste grond. Hun eerste kleine familieboerderijen
vestigen ze op de zanderige ruggen langs de
Schelde. In Spiere hebben ze een belangrijke
uitvalsbasis. De monumentale omheining die
archeologen er vonden, is hiervan een getuige.
Ook in het heuvelachtige en nog sterk beboste
gebied van het interfluvium laten de vroege
bewoners sporen na. Op kleine akkers doen ze aan
akkerbouw en in de bossen hoeden ze varkens.
Om in hun levensonderhoud te voorzien, leven ze
ook van de jacht.
Gepolijste vuurstenen bijlen, voor het bewerken
van de grond en het vellen van bomen, vormen
een populair werktuig. De vindplaatsen doen
vermoeden dat de ontbossing van de streek
al goed is opgeschoten. De heuveltoppen zijn
belangrijke plekken. Maar net zozeer is een deel
van wat deze vroege streekgenoten achterlieten,
verdwenen onder de ingespoelde aarde in
beekvalleien (colluvium).

zandleem

zandleem

natte beekvallei

relictbossen

klei

relictbossen

2000 jaar geleden

zandleem

waterziek

De mens neemt het landschap vanaf nu bijna
volledig over. Van het oerbos schiet in de Romeinse
periode nog maar weinig over. Met de Schelde dichtbij, en de droge rug langs de rivier als drager
van heirwegen en baanposten zoals in Kerkhove, is
het landschap en de economie verbonden met het
Romeinse rijk. Echte dorpen zijn er niet. Boerderijen
vormen eerder gehuchten. Die zijn vooral zelfvoorzienend, ook al is de vruchtbare leemgrond uiterst
geschikt om meer te produceren dan enkel voor de
eigen noden. Op de kouters en heuvelruggen vinden we grotere landerijen, centra voor de productie
van graan. Het zijn “villa’s” naar Mediterraan model. Ze hebben een fundament in steen en bieden
een woonst voor oud-militairen of rijkere bewoners.
In de streek vinden we ze onder meer in Heestert,
Tiegem en Kooigem. Hun vloerverwarming, het
aardewerk uit Zuid-Frankrijk, de objecten en de
beschilderde muurbepleistering verraden enige
luxe.

zeer geschikt
voor landbouw

zandruggen

zwaar zand - klei

water in de waterput of in beken

waterziek

geschikt voor landbouw

meerse, geschikt voor grazen
veel vogels en kleine dieren

2500 jaar geleden

“Some are more equal than others”.
Kleinschalige boerderijen in de brons- en
ijzertijd knagen verder aan het prehistorische
bos. De akkers groeien. Binnen de Keltische
families groeien de sociale verschillen en staan
zogenaamde chiefs op. Het zijn leiders binnen
hun groep of clan. Door prestige, het bezit van
exclusieve goederen zoals metalen en misschien
ook door hun kracht verwerven ze macht en
status. Deze chiefs onderhouden contacten met
Zuid-Europa. Ze laten zich omringen, kleden en
begraven naar het voorbeeld van Keltische prinsen
uit Bourgondië.
Geen status zonder geweld. In Kooigembos, op
de grens van Kooigem en Sint-Denijs, duikt een
versterkte vesting op. Archeologen noemen het
een hillfort, al blijft het de vraag of de vesting
ooit militair werd gebruikt. In elk geval toont de
bouw aan hoe de chief in kwestie z’n mensen
kon samenbrengen. Met de vesting kon hij zich
spiegelen aan gelijkaardige rijken, bijvoorbeeld op
de Kemmelberg.

1000 jaar geleden

Stilaan ontstaan de dorpen die we vandaag
kennen. Niet toevallig op de plekken waar
we ook de oudere sporen terugvinden. Zuidgerichte uitlopers van heuvelruggen zijn populaire
vestingsplekken. De middeleeuwers geven de
voorkeur aan meer warmte en plaats.
In de 10e en 11e eeuw worden dorpen voor het eerst
met naam en toenaam vermeld. De leefwereld
van deze jonge dorpen is er oorspronkelijk
één van kleine boerderijen, zones met akkers,
braakliggende wisselpercelen, heide(veld/woesten), graslanden en heel wat bos en struiken.
Het volgende dorp vind je zo’n 4 tot 6 kilometer
verder, op zowat een uur stappen. Tussen kleikop,
beekvallei en kouter zijn deze dorpen goed
voorzien. Er is steeds fris water in de bronnen.
Je vindt er akkerland, veeland en hooiland. De
relictbossen vormen een bron voor hakhout. Voor
klein wild, bessen en kreupelhout kan men terecht
in de vele struiken.

De eerste stafkaarten
Kennis van een landschap bood in tijden van conflict een belangrijk strategisch-militair voordeel. Deze kennis
vergemakkelijkte militaire operaties op het terrein wanneer een leger van soldaten en paarden door het landschap
trok om steden te belegeren. Ook de kennis van bivak- en bevoorradingsplaatsen was niet onbelangrijk. De term
‘staf’kaart stamt uit de tijd dat topografische kaarten door militairen, de Oﬃcieren van den Generalen Staf, werden
vervaardigd. De activiteit was dan ook ondergebracht bij het ministerie van Defensie.

Ferrariskaarten

De eerste gekende stafkaarten dateren
van de 18e eeuw en staan bekend onder de naam
Ferrariskaarten. Het is een verzameling van 275
uiterst gedetailleerde topografische kaarten van
de Oostenrijkse Nederlanden. Ze kwamen tussen
1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph
de Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie.
Het is de eerste systematische en grootschalige
kartering, zowel in “België” als in heel West-Europa.
Het einde van de 18e eeuw was in onze gebieden
een vrij onstabiele periode. De Zuidelijke
Nederlanden waren het strijdtoneel van tal van
internationale conflicten. Kaarten waren hierbij van
fundamenteel belang. Het huidige België bestond
dan grosso modo uit de Oostenrijkse Nederlanden

Ferrariskaart

(die het Hertogdom Luxemburg, Hertogdom
Brabant, Graafschap Henegouwen, Graafschap
Vlaanderen omhelsden), het Prinsbisdom Luik
(Heilig Roomse Rijk) en het Hertogdom Bouillon.
Vanaf 1792 was er een eerste korte Franse
bezetting, waarna - na de slag van Neerwinden in
1973 - België terug deel werd van het Oostenrijkse
Keizerrijk.
De Oostenrijkse regering en Karel van Lotharingen,
de gouverneur-generaal van onze gebieden,
hechtten vanuit militaire overwegingen veel
belang aan cartografie. Daarom lieten ze de
Ferraris in 1767-1768 een topografische kaart van
het Zoniënwoud en zijn omgeving maken, en een
kaart van het domein van Mariemont. Door deze
twee domeinen te laten opmeten, deed de Ferraris
interessante ervaring op. Die ervaring benutte

hij vanaf 1769 toen hij de landvoogd voorstelde
een kaart te maken van de volledige Oostenrijkse
Nederlanden, aangevuld met het Prinsbisdom
Luik, naar het voorbeeld van de nieuwe kaart van
Frankrijk onder leiding van César François Cassini
de Thury.
Hij leidde in opdracht van keizerin Maria Theresia
en keizer Jozef II het opstellen van de zogeheten
Kabinetskaart (Carte-de-Cabinet) van de
Oostenrijkse Nederlanden. De nieuwe kaart zou de
precieze positie aangeven van steden, dorpen en
gehuchten, de grote en kleine kastelen, de straten,
pleinen en tuinen. De kronkelende zeestranden
zouden zichtbaar zijn en de juiste loop van de
rivieren, stromen en beken zou moeiteloos gevolgd
kunnen worden. De steenwegen, gewone wegen
en de paden zouden worden afgebeeld met hun

belangrijkste bochten. Bossen, velden, moerassen,
plassen, alleenstaande woningen, molens, heuvels,
kapellen, de grenzen van de verschillende
provincies zouden worden aangegeven en ook
nog de nieuwe grenzen die toen pas tussen Parijs
en Wenen waren overeengekomen. De kaart zou
ook het reliëf in beeld brengen, de hoogtepunten
aangeven en toelaten om op basis van de
uitgestrektheid van de verschillende woonplaatsen
zich een idee te vormen van het aantal inwoners.
De Ferraris deed dit aan de hand van opmetingen
en waarnemingen ter plaatse, die in handschrift
werden uitgevoerd door artilleristen van de École
des mathématiques du corps d’artillerie des PaysBas autrichiens de Malines.

Deze kaart is op velerlei domeinen een belangrijke
informatiebron. Ze stellen de administratieve
grenzen en de vele enclaves en territoriale
eenheden typisch voor het Ancien Régime
cartografisch voor. De studie van de toponymie
is ook interessant. Het is immers een volledige
inventarisatie van de plaatsnamen.

Daarnaast besteedt de kaart aandacht aan het
wegennet, waarbij de memories van toelichting de
seizoensgebonden bruikbaarheid beschrijven. De
mijnbouw en industriële verwerking wordt in kaart
gebracht met toelichtingen in de memoires.

(1777)

Bron: informatie vlaanderen (wms), maart 2019
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De opmaak van de kaart was een huzarenstukje.
Maar liefst 69 personen werden tewerkgesteld:
1 kapitein, 2 luitenants, 66 vuurwerkmakers, kadetten, korporaals en kanonniers. De lokale gezagsdragers kregen de opdracht om de mannen op het
terrein bij te staan met hun kennis van het gebied,
in het bijzonder van zijn grenzen, om hen onderkomen te geven en te voeden, en wagens, karren
en paarden ter beschikking te stellen.
De operatie nam zes jaar in beslag en resulteerde
in 275 kaarten van 0,90 × 1,40 m, met de hand
getekend en ingekleurd. Alle gebouwen (boerderijen, kerken, kastelen, molens), rivieren, bossen,
zelfs hagen, poelen en grachten, tot galgen toe, zijn
daarbij vastgelegd. Ook de parochienamen en gehuchten, die na de inlijving bij Frankrijk gemeentenamen worden, werden opgenomen. Bovendien
zijn de kaarten voorzien van twaalf delen handgeschreven commentaar in het Frans, over het
economische en vooral militaire nut (waterlopen,
bruggen, bossen en mogelijkheden voor inkwartiering).

Villaretkaart (1745-1748)
Bron: informatie vlaanderen (wms), maart 2019
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Vandermaelen (1846-1854)
Bron: informatie vlaanderen (wms), maart 2019
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De nieuwe kaart zou de
precieze positie aangeven
van steden, dorpen en
gehuchten, de grote en
kleine kastelen, de straten,
pleinen en tuinen.

De bebouwing werd voorgesteld in een aantal klassen. Waar in de stedelijke gebieden volledigheid
onmogelijk was, werden in de rurale zones de individuele woningen voorgesteld. Door het gebruik
van kleuren werden de fysische elementen van
het landschap gediﬀerentieerd. Het bodemgebruik
werd voorgesteld in een beperkt aantal klassen,
waarbij het militaire nut van de klassen duidelijk is
(bossen al dan niet met kreupelhout, bebouwde /
onbebouwde gronden, hagen ...). De ‘memories
van toelichting’ geven verder commentaar over de
teelten en het potentiële bodemgebruik.

Onder de naam Ferrariskaarten gaan meerdere
kaarten schuil, die we in twee groepen kunnen
indelen: de Kabinetskaart of Carte de cabinet,
waarvan drie handgetekende exemplaren waren
gemaakt die nog altijd zijn bewaard, en de Carte
marchande, een verkleinde, in kopergravure
uitgevoerde versie van de eerste kaart, bestemd
voor verkoop om zo de kosten voor het maken van
beide versies van de kaart te dekken.
Naast de Ferrariskaart maakten ook Villaret en
Vandermaelen stafkaarten van ons landschap.
Wil je thuis onze regio verder verkennen? De drie
historische kaarten zijn allemaal online raadpleegbaar via geo.onroerenderfgoed.be.

Het landschap moderniseert
Tot het einde van de 18e eeuw was de
ruimte in de regio Kortrijk voornamelijk
georganiseerd rond de twee-eenheid van
stad en platteland. Het gebruik van het
landschap werd voornamelijk bepaald
door de eigenschappen van de bodem en
de waterhuishouding. Op de Ferrariskaart
verschijnt het grondgebied als een bijna
homogeen agrarisch gebied gekenmerkt
door kleine percelen, een sterk verspreide
bebouwing en een fijnmazig wateren landwegennet dat alle uithoeken
van de regio ontsluit. Het fijnmazige
waternetwerk vormde de ruggengraat
van onze regio in de middeleeuwen. De
ruimtelijke organisatie van de hoeves
ontwikkelde zich in nauw samenspel met
het waternetwerk. Het hoevepatroon
kende dan ook een strakke regelmaat.
Hoeves stonden op ongeveer dezelfde
afstand van elkaar in een dicht raster dat
zich boog naar de onregelmatigheden in
de waterinfrastructuur.

De moderniteit

Het einde van het ancien régime (1795)
vormt het startpunt voor grote ruimtelijke
metamorfosen die zich in een steeds sneller
tempo tot op de dag van vandaag voltrekken. De
moderniteit doet haar intrede en leidt tot een nooit
eerder vertoonde aangroei van de bebouwing en
versplintering van het landschap. De structurerende
twee-eenheid van stad en platteland organiseert
niet langer de ruimte. Nieuwe infrastructuurlagen
schuiven over het overgebleven landschap van
het ancien régime, heroriënteren het weefsel en
introduceren nieuwe ordenende principes. De
ontginning van het territorium, het ontstaan van
dorpen en steden en de uitbouw van de nijverheid
en de handelsnetwerken zijn niet denkbaar zonder
een gelijktijdige ontwikkeling van de infrastructuur.
Een chronologie van kaarten, met een steeds
kleiner wordend tijdsinterval, brengt de processen
en veranderingen in beeld van 1850 tot 2005. De
kaarten tonen hoe de verschillende lagen van de
geschiedenis op een welbepaald tijdsmoment
in elkaar haken, elkaar tegenwerken of juist
versterken.

1850

1880

Tot het einde van
de 18e eeuw werd het gebruik van
het landschap voornamelijk bepaald
door de eigenschappen van de
bodem en de waterhuishouding.

2005

1910

In het begin van de 19e eeuw industrialiseert onze
regio in een groeiend tempo. In 1820 kreeg de
regio Kortrijk de toelating om vlas te roten in de
Leie. De regio kreeg daardoor een uitzonderlijk
concurrentievoordeel tegenover andere Vlaamse
centra. Vanaf 1840 gaan de vlasbewerkers
ten volle de Leie als rootrivier gebruiken. Het
vervuilende maar winstgevende roten in de Leie
wordt pas verboden in 1943.

De steenwegen

1960

1980

In het begin van de 18e eeuw legde het ‘verlichte’ Oostenrijkse bewind kaarsrechte verbindingen aan tussen de belangrijkste regionale centra
van ons land. Dat gaf een enorme economische
impuls aan de steden. De eerste steenwegen
werden aangelegd op het fijnmazige, middeleeuwse netwerk van land- en heerwegen.
De bevolkingstoename en industrialisatie gaan in
het prille België hard en hand in hand. Om de arbeiders naar de nieuwe industriële plekken nabij
de steden te brengen, investeert de staat in een
uitgebreide spoorinfrastructuur en goedkope treinabonnementen. Op 22 september 1839 wordt
in onze regio de lijn Gent-Kortrijk met veel luister
ingehuldigd in aanwezigheid van koning Leopold
I. De spoorweg naar Moeskroen via Marke, Lauwe en Aalbeke werd in 1840 aangevat en samen
met de takken naar Doornik en de Noord-Franse
steden Roubaix en Tourcoing in 1842 in gebruik
genomen. In een eerste fase was het spoorwegennet voornamelijk ontworpen voor het goederenvervoer, vanaf 1869 piekt ook het personenvervoer
door het invoeren van goedkope treinabonnementen. Een weekabonnement van een arbeider
kost vanaf 1869 minder dan een enkel biljet.

De waterwegen

Naast de spoorweginfrastructuur ondergaat
onze regio een belangrijke metamorfose op het
vlak van watertransport. Het kanaal Bossuit-Kortrijk
dat een verbinding legt tussen de Leie en Schelde
werd in 1860 afgewerkt. Waar het kanaal de heuvelkam tussen Schelde en Leie kruist, werd een
souterrain gebouwd: een 611 meter lange tunnel
van 6 meter breed en 4,5 meter hoog doorheen
de Zuid-West-Vlaamse heuvels. Dit souterrain bleef
jaren in gebruik. Vandaag is het niet meer zichtbaar door een latere verbreding en uitgraving van
het kanaal. Door de aanleg van het kanaal was de
verbinding met het Henegouwse steenkoolbekken
een feit, wat van groot belang was voor de levering van energie voor de opkomende industrieën.
In 1957 werden het kanaal, de Leie en de Schelde verbreed tot een internationale standaard van
1.350 ton. Vandaag wordt de Leie opnieuw verbreed om het transport van nog grotere schepen
mogelijk te maken.

De snelwegen

De uitbouw van het snelwegennet volgt later. Vanaf de jaren 1950 ontstaan de eerste plannen voor (inter)nationale snelwegen. In 1954 wordt
een autoweg gepland die de belangrijkste steden
in West-Vlaanderen zou verbinden met de nationale snelweg E3. Uiteindelijk wordt de E3 Rijsel-Kortrijk-Antwerpen (de huidige E17) aangevat in
1963. De werken zouden tien jaar in beslag nemen
en maakten de regio vlot bereikbaar met de wagen. De A17 wordt aangelegd tussen 1973 en 1985.

Het landschap vandaag
Het landschap zoals we het als wandelaar of fietser waarnemen, wordt vooral bepaald door de bebouwing,
infrastructuur en vegetatie zoals landbouwgewassen, bossen en opgaande begroeiing. Op de heuvels zijn vaak
bosfragmenten overgebleven door de zware klei die aan de oppervlakte komt en die worden dan ook ‘kleikoppen’
genoemd. Deze bossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit en behoren veelal tot het eiken-haagbeukentype met in het
voorjaar de typische flora met uitgestrekte paarse tapijten van boshyacint, zoals in het Sint-Arnolduspark in Tiegem.
Rond Tiegem werd de laatste jaren door private initiatieven bijkomend bos aangelegd.
Via beheerovereenkomsten neemt de Vlaamse
Landmaatschappij samen met de landbouw
maatregelen, zoals het niet bewerken van
perceelsranden om natuur binnen het agrarische
landschap nieuwe kansen te geven.

In de beekvalleien vinden we natte graslanden of
vochtige bossen met een variëteit aan bijzondere
soorten. In de brongebieden waar het kwelwater uit
de grond komt, vinden we op enkele plaatsen nog
het zeldzame goudveil en de mystieke eenbes.
De bossen en beekvalleien vormen ook
belangrijke hotspots voor vogels, amfibieën,
vleermuizen en andere kleine zoogdieren. Op
waarnemingen.be vind je goede overzichten van
het natuurleven. Open landschappen vormen de
biotoop van akkervogels, al zijn deze soorten de
laatste decennia sterk achteruitgegaan, onder
meer door schaalvergroting in de landbouw.

Landbouw is als voedselproducent van oudsher de
belangrijkste grondgebruiker van de open ruimte.
Het aantal actieve landbouwbedrijven mag dan
sterk gedaald zijn, de grondgebonden landbouw
als economische activiteit blijft de hoofdrol
opnemen binnen de agrarische gebruiksruimte. Een
aantal landbouwbedrijven stapt mee in het verhaal
van landbouwverbreding zoals hoeveverkoop,
agrarisch natuurbeheer, hoevetoerisme …
Het bodemgebruik kunnen we nakijken op de
landbouwpercelenkaart met de verdeling per
teeltgroep. Op de vruchtbare leembodem zien we
overwegend akkerbouw zoals granen, suikerbieten,
aardappelen … Bedrijven die gespecialiseerd zijn
in veeteelt met runderen hebben dan meer weiden
nodig, grasland en maïs. Intensieve veeteelt als
varkens- en kippenstallen zijn veeleer beperkt in
het interfluvium.

Landbouwgebruikspercelen

Heat map - aanwezigheid blauwe kiekendief
bron: Waarnemingen.be - Natuurpunt
foto: Dieder Plu

Kooigem

Heestert

legende

Aardappelen
Voedergewassen
Suikerbieten

Moen

Granen, zaden en peulvruchten

Sint-Denijs
Tiegem

Vlas en hennep
Maïs
Grasland

Kaster

Groenten, kruiden en sierplanten
Fruit en Noten
Houtachtige gewassen
Overige gewassen
Landbouwinfrastructuur
Water
Bron: Departement Landbouw en Visserij, 2017
0

0,5

1 kilometer

Avelgem

In dit landschap hebben de hoeves zich ingeplant,
het zijn vaak typische vierkantshoeves. De
evolutie en innovatie in de landbouw zorgt ook
voor een vernieuwing en uitbreiding van de
landbouwbedrijfsgebouwen die aangepast zijn
aan een moderne bedrijfsvoering. Niet actieve
landbouwzetels krijgen vaak een nieuwe functie
als woning, met daarbij de fenomenen van
‘verpaarding’ en ‘vertuining’.

Een minder zichtbaar maar sluipend probleem
in dit golvende landschap van akkers is de
bodemerosie: de vruchtbare bodem stroomt in
grote neerslagperiodes af en kan zorgen voor
modderoverlast of het aanslibben van beken.
De inzaai van groenbedekkers is alvast een
succesvolle maatregel om de erosie te beperken.
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ORTHOFOTO
Bron: AIV/Middenschalig, februari 2018
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In dit landschap zijn ook de dorpen ontstaan
als kleine kernen in een agrarisch geheel. De
voorbije decennia hebben de meeste dorpen
een uitbreiding gekend door verkavelingen aan
de rand, zoals ook in Tiegem en Sint-Denijs. Toch
hebben beide dorpen grotendeels hun identiteit
kunnen behouden. Voor Tiegem is uiteraard het
Sint-Arnolduspark een belangrijk cultuurhistorisch
gegeven waar vanaf het begin van de 20° eeuw
de volksdevotie rond de Heilige Sint-Arnoldus een
grote vlucht nam, zoals we nog steeds kunnen zien.
Een belangrijk kenmerk en troef van deze open
landschappen is het netwerk aan trage wegen

zoals voetwegen, stapsteentjes, onverharde
landbouwwegen … De atlas van de buurtwegen
toont hoe dit netwerk in de negentiende eeuw
bestond en vandaag nog talrijke sporen draagt. Het
wandelnetwerk van het ‘Land van Streuvels’ en het
‘Land van Mortagne’ maakt gebruik van deze trage
wegen en maakt het de wandelaar mogelijk om
het landschap van binnenuit te beleven. Voor SintDenijs is de Trimaarzate op de oude spoorweg een
belangrijke fietsroute geworden.
bron: Westtoer

Het landschap koesteren en bewaren
Het landschap van onze regio is in vergelijking met andere streken gekenmerkt door een sterk bebouwd
nederzettingspatroon en geïndustrialiseerde landbouw die het landschap ingrijpend hebben veranderd. Slechts weinig
historische elementen zijn bewaard gebleven. Ons landschap is telkens gebruikt en verbouwd, en heeft zich moeten
transformeren naar de noden van elke generatie bewoners.
Een betere natuur, een sterke landbouw en visserij, een kwaliteitsvolle bodem, schoon water of het behoud van
erfgoedwaarden: er is bij de overheid veel aandacht voor landschappelijke waarden. Vanuit het erfgoedveld zijn er
verschillende initiatieven om de historische kenmerken van ons landschap te koesteren.
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1. De heuvel van het Banhoutbos in
Zwevegem
2. Het Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand
van Moregem in Anzegem en WortegemPetegem
De minister bevoegd voor onroerend erfgoed kan
een goed beschermen als het vanwege de erfgoedwaarden van algemeen belang is. Er zijn vier
mogelijke vormen van bescherming: een
beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap, een beschermd stads- of dorpsgezicht en een beschermde archeologische site.
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Beschermde stads- of
dorpsgezichten

Een stads- of dorpsgezicht is een geheel van
onroerende goederen met omgevende elementen
zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen,
bruggen, wegen, straten en pleinen, dat één of
meerdere erfgoedwaarden bezit.

E

Een landschap is een deel van het
grondgebied dat tot stand is gekomen door de
mens, door de natuur of door beide samen. Vanuit
deze definitie kun je heel Vlaanderen als een
landschap beschouwen. Maar niet elk landschap
is vanuit erfgoedstandpunt even waardevol. Het
Onroerenderfgoeddecreet gebruikt daarom het
begrip ‘cultuurhistorisch landschap’: een begrensde
grondoppervlakte met een geringe dichtheid van
bebouwing en een onderlinge samenhang, van
algemeen belang door de erfgoedwaarde.
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Onze regio beschikt over enkele beschermde
cultuurhistorische landschappen:
1. Het kasteeldomein van Spiere
2. Het Bellegembos - Argendaalbos
in Kortrijk
3. Het Grandvalbos en Kooigembos
in Zwevegem en Kortrijk
4. Het Sint-Arnolduspark en Tiegemberg
5. Kasteel van Vichte en omgeving
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In onze regio hebben we twee ankerplaatsen:

Cultuurhistorische
landschappen

E

Ankerplaatsen

Ankerplaatsen zijn vanuit een
erfgoedperspectief de meest waardevolle
landschappelijke ensembles in Vlaanderen.
Het zijn grotere landschappelijke gehelen
waarin je gevarieerde erfgoedelementen
terugvindt. Ankerplaatsen zijn opgenomen in
de Landschapsatlas, een inventaris van het
Agentschap Onroerend Erfgoed.
Naast ankerplaatsen zijn er ook afzonderlijke
landschapselementen in opgetekend, zoals holle
wegen, poelen en akkercomplexen.

Een voorbeeld van een dorpsgezicht is een historisch centrum van een dorp: de kerk, het kerkhof,
het gekasseide plein, het gietijzeren hekwerk, de
gracht en de bomen maken allemaal deel uit van
het waardevolle ensemble. Het geheel is daarbij
meer dan de som van de delen. Een stadsgezicht
kan een marktplein zijn, met zijn waterpomp en
beeldbepalende gevels, of een stadswijk ontworpen volgens de tuinwijkgedachte. In vergelijking
met cultuurhistorische landschappen gaat het hier
over kleinere gebieden.
In het Zuid-West-Vlaamse interfluvium tussen Leie
en Schelde vinden we onder meer het kasteeldomein van Bossuit met park en dreef, de historische hoeve Roden Duifhuize in Sint-Denijs, de
Parochiekerk Sint-Pieters met omgeving, de Groote
Fabrieke in Avelgem, diverse hoeves zoals de
Landergemhoeve in Anzegem, het Lijsternest in
Ingooigem, een Brouwerswoning in Ingooigem, de
hoeve met watermolen Hof ter Walskerke in
Waregem, het kasteeldomein in Rollegem, het
Goed Ten Houte in Kortrijk, het Landhuis ‘t Hooghe
en nog veel meer.

Archeologische sites

Een archeologische site is een terrein of
onroerend goed dat sporen of vondsten bevat die
archeologische erfgoedwaarde hebben. Die sporen
kunnen in de ondergrond zitten, aan het oppervlak
liggen of zich onder water bevinden. Ook de
vondsten (van gebruiksvoorwerpen over sierraden
tot bouwmaterialen) horen bij de archeologische
site, omdat ze er nu eenmaal deel van uitmaken.
Een voorbeeld van zo’n archeologische site vinden
we terug aan de kerk van Spiere: de site De Hel.

Monumenten

Een monument is een onroerend goed
dat tot stand is gekomen door de mens, door
de natuur of door beide en dat één of meerdere
erfgoedwaarden bezit. Het gaat zowel over
bouwwerken gemaakt of aangelegd door de
mens en dus met een duidelijke culturele stempel,
als over spontanere, door natuurlijke processen
ontstane elementen. Onze regio alleen al beschikt
over 463 monumenten, voornamelijk gebouwen.
Een opmerkelijk landschappelijk voorbeeld is de
kasseiweg Varent in Kaster. De Varentstraat was
oorspronkelijk een aarden weg waarlangs verschillende cichorei-asten gevestigd waren. De straat
werd in 1891-1892 verhard met kasseien en later
met essen afgezoomd.

Het landschap van de toekomst
Hoe het landschap er precies zal uitzien binnen pakweg 20 jaar, of verder in toekomst over 50 jaar, valt niet exact te
voorspellen. Wat wel zeker is, is dat de mens in het ‘antropoceen’ een dominante impact zal blijven hebben op het landschap in de
open ruimte. Een aantal huidige trends tekent zich alvast af met een duidelijke impact op het landschap.

T

Hierbij wordt open ruimte vanuit een
multifunctionelere bril bekeken waarbij de
openruimtefuncties zich samen en geïntegreerd
kunnen ontwikkelen. ‘Ecosysteemdiensten’
zorgen dan voor een toekomst waarin ecologie en
economie in evenwicht zijn. Dit betekent dat binnen
het landschap diensten worden geproduceerd
en gecombineerd zoals waterberging en
-zuivering, voedselproductie, luchtkwaliteit,
biodiversiteit, ruimte voor rust en ontspanning,
energievoorziening, koolstofopslag …
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Zo is er de verdergaande schaalvergroting, maar
ook een innovatie en verduurzaming van de
Vlaamse landbouw. Ook klimaatsverandering kan
leiden tot wijzigingen in teelten en fauna en flora.
De huidige trend toont nog steeds een verdere
inname van open ruimte voor de harde functies
als wonen en bedrijvigheid. Zonevreemde functies
blijven aanwezig en zorgen voor een ruimtelijke
druk en een verhoogde mobiliteitsvraag. Anderzijds
zien we ook de voorzieningen in kleine dorpen
veeleer afnemen en blijft het functioneren sterk
autogericht. Dit alles houdt het risico in van een
verdere vervlakking en uniformisering van het
landschap, wat een verlies aan landschappelijk
erfgoed en identiteit met zich meebrengt.
Maar er zijn ook hoopvolle signalen dat
het landschap opnieuw gevaloriseerd en
opgewaardeerd wordt. Het uitbouwen van een
blauw-groen netwerk doorheen de open ruimte
is een noodzaak om mens, bodem en natuur te
beschermen en op een duurzame manier te laten
functioneren zonder een hypotheek te leggen op
de volgende generaties.

In het bijzonder is ruimte voor water en kleine
landschapselementen belangrijk om ons natuurlijk
kapitaal verder te laten renderen.
Voldoende water van goede kwaliteit is een
basisvereiste zowel van de economie als de
ecologie. Ruimte voor water is een strategische
keuze om zowel de problemen van wateroverlast
als droogte te ondervangen. Ongeveer 3 % van
de ruimte is volgens een inschatting nodig om het
watersysteem te herstellen met infiltratie, berging
en opslag van water.
Ruimte voor meer natuurelementen is eveneens
cruciaal om de biodiversiteitscrisis te kunnen
counteren en fenomenen als de afname van
insecten te stoppen. Dat kan door het inbrengen
van groene structuren als bomen en bossen,
hagen en poelen, soortenrijke graslanden,
natuurvriendelijke oevers en bermen …
Op welke manier dit zich zal manifesteren in het

landschapsbeeld, is een maatschappelijke en
politieke keuze, maar alles duidt erop dat deze
‘keuze’ eigenlijk een harde noodzaak zal blijken om
onze toekomst veilig te stellen en bijvoorbeeld om
te gaan met de gevolgen van klimaatverandering.
Vermoedelijk zal ook de winning van
hernieuwbare energie een impact hebben op
het landschap. Denk maar aan windturbines die
in een open landschap kunnen bijdragen tot een
klimaatneutrale regio.

WAT

Boerenmarkten

WIE

De plaats waar we wonen
maakt deel uit van onze
identiteit. Natuur en landschap
zijn een belangrijk onderdeel
van de lokale en regionale
gemeenschap.”
BOVENLOKALE
OVERHEDEN
COÖRDINEREN

LOKALE
INITIATIEVEN
SPELEN
HOOFDROL

BRUGORGANISATIES
BRENGEN ACTOREN SAMEN
(regionale landschappen,
bosgroepen, bekkencomités)

(burgers, landbouwers
ondernemers)

Groene ontmoetings- en
ontspanningsruimte op
wandelafstand zorgt voor
hechte steden.

Halfnatuurlijk en
cultuurhistorisch landschap
beheerd door en toegankelijk
voor de gemeenschap.

Kleinschalige natuur
is kwetsbaar voor
verstoring.

SAMEN EN
BEWUST LEVEN

Agricultuur op
daken voor de
gemeenschap

Lokale productie en
consumptie houdt rekening
met de landschapskenmerken.

NATUURLIJKE
HULPBRONNEN
DUURZAAM GEBRUIKEN

Behoud en actualisatie van
landschappelijk erfgoed
(bv. oude watermolens) en
kleine landschapselementen
(bv. hagen).

OMGAAN MET EEN
VERANDEREND
KLIMAAT

Scenario 2
De natuur haar weg laten vinden

Weiden die kunnen
overstromen

Ruimtebesparende
hoogbouw

Halfnatuurlijke
ecosystemen

ONZEKER

(om samenhangend
natuurnetwerk
te vormen)

Rivieren krijgen
alle ruimte.

Collectieve
woonvormen

Multifunctionele
stadslandbouw

Trage wegen om
natuur te beleven

BEDRIJVEN EN
PARTICULIEREN
INVESTEREN IN
NATUURGEBIEDEN
EN STUREN HUN
INRICHTING

WAT

GEZONDE
LEEFOMGEVING
GARANDEREN

Serres als
daktuin

SAMEN EN
BEWUST LEVEN
Private natuur verhoogt
het risico op sociale
uitsluiting.

De uitbreiding van groene
infrastructuur moet groot genoeg
zijn om effect te hebben op de
leefkwaliteit.

Verticale landbouw

Grootschalige
precisielandbouw

NATUURLIJKE
HULPBRONNEN
DUURZAAM GEBRUIKEN

Wonen in het
groen voor
een meerprijs

Groene productiefactor
voor de economie, een
decor voor activiteiten en
een inspiratiebron voor
design.

Inrichting met aandacht
voor veiligheid, natuur,
recreatie, bevaarbaarheid
en landbouw.

Intensieve,
hoogtechnologische
landbouw.

Gevarieerde landschappen
waar mensen graag
ontspannen.

Sterke afhankelijkheid
van technologie en
schommelingen op de
wereldmarkt.

50

Zorgvuldig aangelegde
en onderhouden parken

ONZEKER

VOEDSELZEKERHEID
GARANDEREN

ONZEKER

SLECHTER

Hoogtechnologische stallen

Vrij meanderende
rivier met bevers

Verboste heide
door nulbeheer

SAMEN EN
BEWUST LEVEN

Groenblauw
dooraderde
steden.

Gericht beheer voor
duurzame levering van
ecosysteemdiensten.

Natuurlijke processen
worden gecontroleerd
benut.

Agro-ecologische
landbouw.

De groenblauwe
dooradering brengt
natuur in elke buurt.

Groene
gezondheidszorg.

HOE
Groene infrastructuur =
veerkrachtig groenblauw
netwerk dat veel doelen
ondersteunt: biodiversiteit,
economie, landbouw,
(volks) gezondheid, bescherming
tegen wateroverlast,
hittestress, …
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EFFECT

Lagere milieudruk en
verhoogde connectiviteit
bieden kansen.

GEZONDE
LEEFOMGEVING
GARANDEREN

Geveltuinen
en groendaken

Uitgebreide
groenvoorzieningen staan in
functie van gezondheid.

WAT

OVERHEID
COÖRDINEERT
EN STIMULEERT

Mogelijke radicale ontwikkelingen op het vlak
van bv. consumptie, technologie of klimaat
kunnen de beoordeling beïnvloeden.

BETER

Grote onbeheerde
bossen

Minder ruimte voor intensieve,
maar weinig veerkrachtige
landbouw.

Boslandbouw verhoogt
de productiviteit

Toegankelijk
groen voor
iedereen

WIE

door bedrijven,
burgerverenigingen,
landbouwers, natuur- en
milieuverenigingen, de
onderzoekswereld, de
gezondheidssector en de
ﬁnanciële sector.

VOEDSELZEKERHEID
GARANDEREN

Precisielandbouw

Mogelijke radicale ontwikkelingen op het vlak
van bv. consumptie, technologie of klimaat
kunnen de beoordeling beïnvloeden.

BIODIVERSITEITSVERLIES TEGENGAAN

BREDE
SAMENWERKING
OMGAAN MET EEN
VERANDEREND
KLIMAAT
Weinig doortastende groeneinfrastructuurmaatregelen
voor mitigatie of adaptatie.

OMGAAN MET EEN
VERANDEREND
KLIMAAT
Grote natuurgebieden
helpen om de gevolgen
van de klimaatverandering
op te vangen.

Samenwerken met de natuur
SAMENWERKEN
MET DE NATUUR
Mens en natuur zijn afhankelijk van elkaar.
Respect voor ecosystemen komt niet alleen
de natuur, maar ook onze economie
en samenleving ten goede.”

Internalisering van
milieukosten kan leiden tot
duurzaam gebruik.

Groenvoorziening in
steden met gevarieerde
toegankelijkheid.

HOE
Groene infrastructuur =
eigendom van bedrijven en
particulieren. Zij bepalen welke
inrichting een groengebied krijgt.
Toegankelijkheid van natuur
hangt af van ﬁnanciering (van vrij
toegankelijk over betalend tot
privébezit).

Sterk verspreide
bebouwing maakt
plaats voor natuur

Scenario 4
Samenwerken met de natuur

De STROOM
stroom van
de DE
economie benutten
DE
VAN
ECONOMIE BENUTTEN

WIE

Wilde natuur, zowel
in steden als in
natuurgebieden.

Wilde natuur
in de parken
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EFFECT

OVERHEID
BEWAAKT DE
RANDVOORWAARDEN
VOOR EEN GOEDE
MARKTWERKING

Intensieve,
hoogtechnologische
landbouw, afgescheiden
van natuur.

Serres op
daken

Groene vingers verkoelen
steden en zorgen voor een
aangename leefomgeving.

Intensivering van de
landbouw vergroot de druk
op het leefmilieu.

BETER

Scenario 3
De stroom van de economie benutten
Kleinschalige, versnipperde
natuur is kwetsbaar voor
verstoring.

Grote, aaneengesloten en
onbeheerde natuurgebieden
(vooral bos).

GEZONDE
LEEFOMGEVING
GARANDEREN

NATUURLIJKE
HULPBRONNEN
DUURZAAM GEBRUIKEN

SAMEN EN
BEWUST LEVEN
Wilde natuur is
minder toegankelijk.

SLECHTER

Gedeelde
tuinen

BIODIVERSITEITSVERLIES TEGENGAAN

Dichte woonkernen met
blauwgroene verbindingen
tussen natuurgebieden.

EUROPA
COÖRDINEERT

Korteketenlandbouw vraagt
ruimte en moet met de
globale markt concurreren.

Mogelijke radicale ontwikkelingen op het vlak
van bv. consumptie, technologie of klimaat
kunnen de beoordeling beïnvloeden.

Groene ontmoetingsruimtes

Natuur is een waardevol middel om een inkomen
te genereren. De vragen en verwachtingen van
grondeigenaars en investeerders bepalen hoe
groene infrastructuur eruitziet.”

HOE
Groene infrastructuur =
grotendeels eigendom
van sturende overheid.
Nulbeheer is
streefdoel.

WAT
VLAAMSE
OVERHEID
STUURT AANKOOP
& BEHEER

VOEDSELZEKERHEID
GARANDEREN

Kleinschalige natuur is minder
bestand tegen de effecten van
de klimaatverandering.

Grote, aaneengesloten bossen
zijn minder gevoelig voor
verstoring.

WIE
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EFFECT

BIODIVERSITEITSVERLIES TEGENGAAN

Een veerkrachtige natuur heeft rust en
ruimte nodig om zich te ontwikkelen.
De mens plukt mee de vruchten van die
grote, aaneengesloten natuurgebieden.”

Kleine landschapselementen
beschermen tegen erosie en
leveren biomassa.

BETER

34

Kleine landschapselementen verhogen
de aantrekkelijkheid

Collectieve groenvoorzieningen
brengen meer groen in de
leefomgeving.

Een sterke lokale
betrokkenheid biedt sociaal
kwetsbare groepen meer
kansen.

Het landschap blijft dan de verbindende factor
en vormt het resultaat van talrijke ingrepen van
de mens in de ruimte. Landschapsontwerp en
landschapszorg kunnen ons helpen om het
landschap te creëren dat we ons toewensen.

De NATUUR
natuur haar
weg laten vinden
DE
HAAR
WEG LATEN VINDEN
GEZONDE
LEEFOMGEVING
GARANDEREN

Rivieren en valleien vormen
veilige verbindingsassen tussen
lokale gemeenschappen.

HOE
Groene infrastructuur =
gemeenschappelijk goed
(deeltuinen, plukboerderijen,
burgers die mee
beheren …)
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EFFECT

BIODIVERSITEITSVERLIES TEGENGAAN

Met het Festival van het Landschap willen we
iedereen overtuigen van het belang van het
landschap en laten nadenken over hoe we hiermee
in de toekomst willen omgaan.

Een mogelijk toekomstbeeld voor het
landschap wordt gegeven in het natuurrapport
Natuurverkenningen 2050.

Scenario 1
De culturele identiteit versterken
Culturele identiteit
versterken
CULTURELE
IDENTITEIT
VERSTERKEN

Een aantal beleidsplannen en -instrumenten
bestaan al of staan in de steigers, zoals
beheersovereenkomsten met landbouwers,
de betonstop, ontharding, vrijwaring van
overstromingsgebieden, plannen voor bos- en
natuuruitbreiding, agroforestry en agro-ecologie,
aanleg van waterreserves … Een slimme mix van
deze instrumenten zal nodig zijn om het landschap
op een duurzame wijze te laten functioneren.

OMGAAN MET EEN
VERANDEREND KLIMAAT
Gericht inzetten van natuur om
overstromingen te vermijden en
het bodemkoolstofgehalte te
verhogen.

Een stadsbos

Droogteresistente
gewassen

Boslandbouw verhoogt
de multifunctionaliteit

NATUURLIJKE
HULPBRONNEN
DUURZAAM GEBRUIKEN
Agro-ecologische landbouw
zorgt voor lagere
milieuimpact en verhoogt
de bodemvruchtbaarheid.

VOEDSELZEKERHEID
GARANDEREN
Veerkrachtige landbouw,
maar onzekerheid over de
productiviteit van agroecologische landbouw.

Mogelijke radicale ontwikkelingen op het vlak
van bv. consumptie, technologie of klimaat
kunnen de beoordeling beïnvloeden.

BETER

ONZEKER

SLECHTER

SLECHTER

Privétuinen

Hoogtechnologische stallen

Overstromingsveilig wonen in
paalwoningen

Uitgebouwde
recreatieve infrastructuur
in natuurgebieden
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Droge bedding
dient als
wateropvang

Overstroombaar plein

Lokale voedselproductie

Agro-ecologische
landbouw gesteund
op natuurlijke processen

Gecontroleerde overstromingsgebieden en aangepaste teelten
bron: natuurrapport 2018, Instituut
voor natuur- en bosonderzoek

