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“Let’s not be embarrassed to talk about it!” 
Moore, 2005



Landschap 

- subjectieve en emotionele plek zoals mensen die zien en beleven 

- weekt emoties los

- van betrokkenheid tot engagement

“Landscape means an area, as perceived by people, whose
character is the result of the action and interaction of natural
and/or human factors.” (Council of Europe, 2000, p. 4)



Culturele ecosysteemdiensten 

- the nonmaterial benefits people obtain from ecosystem (MEA, 2005)

- directly influence the life quality (Plieninger et al., 2013)

- ‘intangible’, ‘nonmaterial’ and ‘invisible’ compared with other material services (Martín-López et al., 
2009; Tilliger et al., 2015)



Beeldkwaliteit 

- esthetische voorkeur is geen oppervlakkige socioculturele constructie

- facilitator en katalysator voor overleg en gebiedsontwikkeling



ONDERWEG NAAR EEN GEBIEDSPROGRAMMA
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Beeldkwaliteit in een gebiedsprogramma

STAP 1: 
Landschapsanalyse op basis van 
bouwstenen voor beeldkwaliteit

Ruimtelijkheid
Complexiteit
Bruikbaarheid
Aanwezigheid van groen en water
Samenhang
Leesbaarheid
Zintuiglijke kwaliteit
Identiteit

Welke aspecten bepalen de beeldkwaliteit van 
het gebied? 
Welke zijn de te verwachten veranderingen? 
Welke vinden we positief of net te vermijden?

STAP 2: 
Afleiden van recepten en ingrediënten 
aan de hand van ontwerpend onderzoek

STAP 3: 
Integreren van bouwstenen, recepten 
en ingrediënten in gebiedsprogramma

Hoe kan iedereen mee de beeldkwaliteit van 
het gebied verbeteren?

Hoe kan de beeldkwaliteit bij ruimtelijke 
ontwikkeling gewaarborgd worden?

Locuswaarde (m.i.v. ecologische 
waarde)
Culturele waarde
Gebruikswaarde 
Beeld en belevingswaarde



Positieve aanpak

- inzetten op de sterkten van de streek

- geen overkoepelende oplossing, maar een 
kader

- inspirerend, niet gebiedend



MET BOUWSTENEN ALS BRIL



8 BOUWSTENEN

Samenhang
Leesbaarheid
Zintuiglijke kwaliteit
Identiteit

Ruimtelijkheid
Complexiteit
Bruikbaarheid
Aanwezigheid van groen en water

Literatuur
- Rapporten
- Voorbeeldprojecten
- Wetenschappelijke publicaties
- …
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- Het landschap beleven vanop de E40
- IJzer rijk geaccentueerd

- Leesbare wegen
- Polderdorpen en stadsranden

- Waterlopen als dragers

- Hoeves en vrijstaande bebouwing in de open ruimte

- Erfgoed als lokale getuige

- De Frontzate

Intermezzo:
- De IJzer
- Dorpen & gehuchten
- Waterlopen
- Hoeves
- Richtlijnen aanplanten en beheer
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DE GUSTIBUS ET COLORIBUS 
[NON] EST DISPUTANDUM



De kracht van ontwerpend onderzoek

- verbeeldend aan de hand van foto’s en driedimensionale sterke en verhalende beelden

- eenvormige, kernachtige stijl

- wervende taal toegankelijk en begrijpelijk voor niet-experten



- Schoonheid maakt mensen gelukkig

- Ook ‘moeilijke’ ecosysteemdiensten zijn belangrijk

- Hoe mensen landschappen zien en beleven is een integraal deel ervan

- Interessant kruispunt tussen natuurwetenschappen en de humane wetenschappen en interactie tussen analytisch 
denken en artistieke creativiteit, tussen theorievorming en de toepassing ervan 



Ontwikkelen van een methodologie voor 
landschapskarakterisatie in Vlaanderen

 Landschapsecologie: zoeken naar 
patronen en structuren

 Landschapsgenese: historiek en 
ontstaansgeschiedenis

 Beeld- en belevingskwaliteit: 
perceptieve en socio-culturele 
aspecten



Sylvie Van Damme
sylvie.vandamme@hogent.be
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