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Voorwoord 

De biodiversiteit van Europese landbouwlandschappen gaat sterk achteruit (Krebs et al. 
1999; Newton 2004; Biesmeijer et al. 2006; Öckinger et al. 2006; Turbé et al. 2010). Dit 
biodiversiteitsverlies is het gevolg van de aan elkaar gerelateerde processen (Persson et al., 
2010) van landbouwintensivering (Donald et al. 2001) en het verlies aan ecologische 
heterogeniteit (Benton et al. 2003). Om dit samengaan te verbeteren kozen de Europese 
Unie (EU) en de Verenigde Staten (USA) in sterke mate voor het financiële beleidsinstrument 
“agromilieumaatregelen” (Pain & Pienkowski 1997). Het belang van dit instrument wordt 
benadrukt door het budget van meer dan 2 miljard dollar dat de USA en de EU hiervoor elk 
uitgeven (Gabriel et al., 2010). Of de gefinancierde maatregelen ook effectief zijn, is evenwel 
nog onduidelijk (Klein et al. 2001; Peach et al. 2001, Klein & Sutherland 2003; Bradbury et 
al. 2004; Vickery et al. 2004; Tscharntke et al. 2005; Klein et al. 2006; Batáry et al. 2010; 
Gabriel et al. 2010). Deze onduidelijkheid geldt ook  voor Vlaanderen. 

Het doel van dit Natuurrapport Beleidsevaluatie is om het biodiversiteitsbeleid in 
landbouwgebied1 te evalueren en voorstellen te doen voor optimalisatie. Thematisch beperkt 
het Natuurrapport Beleidsevaluatie zich tot de beleidsmaatregelen met betrekking tot vogels 
(weidevogels, akkervogels, ganzen, houtduif) en erosiebestrijding. De reden hiervoor is de 
databeschikbaarheid. Enkel over vogels zijn er data beschikbaar waarmee het 
biodiversiteitsbeleid in landbouwgebied rechtstreeks kan geëvalueerd worden. Van andere 
soortgroepen zijn geen of onvoldoende data voorhanden. Ook over erosiebestrijding zijn veel 
data beschikbaar. Daarnaast werd er voor deze thema’s gekozen omdat zowel maatregelen 
voor erosiebestrijding als vogelbeheer positieve neveneffecten hebben op de biodiversiteit in 
het algemeen. Zo vermindert erosiebestrijding de aanvoer van nutriënten, organisch 
materiaal, polluenten en sedimentatiemateriaal naar het oppervlaktewater. Dit heeft een 
positief effect op de waterbiodiversiteit. Daarnaast hebben verscheidene 
erosiebestrijdingsmaatregelen ook een positief effect op de bodembiodiversiteit. 
Bodembiodiversiteit is een onderbelichte, maar belangrijke biodiversiteitscomponent voor de 
landbouw. De gevolgen van het gebrekkige beheer van de bodembiodiversiteit werd door een 
recente Europese studie ingeschat op 1 triljoen dollar per jaar op wereldschaal (Turbé et al. 
2010). Ook vogelbeheermaatregelen kunnen resulteren in een lokale verhoging van de 
biodiversiteit in andere taxa (o.a. loopkevers, lieveheersbeestjes). 

Het evaluatiegedeelte bestaat uit zes wetenschappelijke rapporten die respectievelijk het 
beleid evalueren op: 

output: In welke mate worden de vooropgestelde doelen bereikt (doelbereiking), in welke 
mate worden de doelen bereikt dankzij het beleid (doeleffectiviteit) en wat zijn de 
neveneffecten van dit beleid? (rapport Doelevaluatie van natuurbeleid in landbouwgebied: 
case vogelbeheer en erosiebestrijding) 

inhoud: In welke mate werd er rekening gehouden met de wetenschappelijke inzichten bij 
het beleidsontwerp van de gekozen beleidsinstrumenten? (rapport Inhoudsevaluatie van 
natuurbeleid: case vogelbeheer en erosiebestrijding) 

instrumentenmix: In welke mate beantwoordt de gekozen beleidsinstrumentenmix aan de 
slimme regelgevingsprincipes? (rapport Evaluatie van de instrumentenmix van natuurbeleid: 
case vogelbeheer en erosiebestrijding) 

                                                

1 Met landbouwgebied bedoelen we gronden die in landbouwgebruik zijn, met uitzondering van de gebruiks-
overeenkomsten binnen erkende en aangewezen natuurreservaten. 
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monitoring: Wordt de uitvoering van het beleid opgevolgd? Zijn er data voorhanden 
waarmee de effectiviteit van het beleid kan nagegaan worden? (rapport Evalutie van de 
monitoring van natuurbeleid: case vogelbeheer en erosiebestrijding) 

haalbaarheid: In welke mate werd er rekening gehouden met de wensen en noden van de 
beleidsdoelgroep, zijnde landbouwers? (Natuurbeleid in landbouwgebied: haalbaarheid voor 
landbouwers) 

omgeving: In welke mate wordt de uitvoering van het beleid bemoeilijkt door onbedoelde 
beïnvloeding vanuit andere (beleids)domeinen? (Natuurbeleid in landbouwgebied: invloed 
van de beleidsomgeving) 

Het eerste evaluatierapport gaat het beleidssucces of –falen na. De volgende drie 
wetenschappelijke rapporten trachten dit succes of falen te verklaren door de kwaliteit van 
het beleidsontwerp te beoordelen. In de laatste twee wetenschappelijke rapporten wordt 
onderzocht of het succes of falen verklaard kan worden door de invloed van de context 
(beperkt tot de doelgroep en de invloed van andere beleidsdomeinen) op het doel en op de 
beleidsmaatregelen (zie ook figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende   
Pijl 1: rechtstreekse effect van de beleidsmaatregel (bv. beheerovereenkomst weidevogels) op het bereiken van het 
beleidsdoel (toename van de broedvogelindex met 10% tegen 2015, referentiejaar 2007-2008) 
Pijl 2: de positieve en negatieve gevolgen van de beleidsmaatregel voor andere beleidsdoelen (bv. de verdere 
achteruitgang van de niet-vogel biodiversiteit stopzetten tegen 2020) 
Pijl 3: rechtstreeks effect van de context (bv. autonome ontwikkeling) op het bereiken van het beleidsdoel  
X: de grootte van het effect van een beleidsmaatregel is afhankelijk van de context waarin het wordt toegepast (bv. 
een beleidsmaatregel die gemakkelijker inpasbaar is in de landbouwbedrijfsvoering zal meer landbouwers overtuigen 
om deze maatregel toe te passen waardoor het effect van de maatregel groter zal zijn) 

Figuur 1 Evaluatie van beleid in kader van Natuurrapport Beleidsevaluatie (aangepast op basis van Swanborn 1999) 

Het optimalisatiegedeelte bestaat uit twee wetenschappelijke rapporten die verschillende van 
de in het evaluatiegedeelte geformuleerde beleidsaanbevelingen in de praktijk uittesten. 
Deze rapporten zijn: 

Ontwikkeling van een landschapsvisie aan de hand van een casestudy: hoe kan een lokale 
gebiedsvisie opgesteld worden die rekening houdt met de maatschappelijk gewenste 
landschapsdiensten en wat is de reactie van de gebiedsactoren op deze visie? (dit rapport) 

Kosteneffectief weidevogelmodel: is het mogelijk om de budgettaire kost van het 
weidevogelbeheer voor de overheid te verminderen, terwijl toch het gewenste doel behaald 
wordt en de landbouwer een billijke vergoeding krijgt voor zijn inspanningen en 
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opbrengstverlies? (rapport Optimalisatie van natuurbeleid in landbouwgebied: ECOPAY – een 
economisch-ecologisch weidevogelmodel). 

Dit rapport “Optimalisatie van natuurbeleid in landbouwgebied: landschapsvisie Gelinden” is 
één van de acht wetenschappelijke rapporten, die het middengedeelte vormen van het 
Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 (figuur 2). Elk van deze rapporten kan afzonderlijk 
gelezen worden en is geschreven voor de meer specialistische lezer. Deze wetenschappelijk 
rapporten vormen de input van het Natuurrapport Beleidsevaluatie. Dit rapport is geschreven 
voor beleidsmakers, wetenschappers en werknemers en vrijwilligers van 
middenveldorganisaties met interesse in agromilieumaatregelen, biodiversiteit, 
erosiebestrijding en/of beleidsevaluatie. Daarnaast vormen de wetenschappelijke rapporten 
ook de basis voor de Natuurrapport Beleidsevaluatievideo. Deze video geeft in 10 minuten de 
voornaamste resultaten van het natuurrapport weer. Tenslotte kan een geïnteresseerde lezer 
zich ook verder verdiepen doordat ook de wetenschappelijke achtergrondrapporten op de 
website worden weergegeven.  

 
 

Figuur 2 De situering van de wetenschappelijke hoofdstukken binnen het productgamma van het Natuurrapport 
Beleidsevaluatie 
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Samenvatting  

Voor het opstellen van de landschapsvisie Gelinden (Sint-Truiden) werd vertrokken van de 
diensten die het landschap levert zoals ze aangegeven en gewaardeerd werden door 
belanghebbenden. Dit levert bruikbare informatie op die in veel gevallen ook vertaald kan 
worden naar ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken die ofwel zeer gewaardeerd worden of 
gewenst zijn door de belanghebbenden. Wanneer deze kwaliteiten en kenmerken vervolgens 
in het proces van het ontwikkelen van een landschapsvisie worden geïntegreerd, bestaat er 
een grote kans dat deze visie voldoende maatschappelijk draagvlak vindt om te worden 
geïmplementeerd. Deze benadering verlegt de nadruk van “een gebied met een probleem 
waar een oplossing voor moet komen” (met name een landschapsplan) naar een “gebied met 
kenmerken die naar waarde geschat worden en waar ruimte is voor verbetering en 
verandering”. Verder werden de klassieke ingrediënten van een “ruimtelijk plan” niet 
vergeten, namelijk inventarisaties van het landschap, bestaande ruimtelijke visies, 
knelpunten e.d. Deze ingrediënten werden echter onmiddellijk geïntegreerd en 
geconfronteerd met het uitgangspunt: de landschapsdiensten. 

 

Summary 

For the development of the landscape vision Gelinden (Sint-Truiden ), we started from the 
landscape services which were indicated and appreciated by stakeholders. This provides 
useful information that in many cases can be translated into spatial qualities and 
characteristics which are either highly valued or desired by the stakeholders. When these 
qualities and characteristics are integrated in the development process of the landscape 
vision there is a good chance that this vision will gather sufficient public support to be 
implemented. This approach shifts the focus from “an area with a problem where a solution 
needs to be developed” to an “area with characteristics that are valued and where there is 
room for improvement and chance”. Furthermore, the classic ingredients for a spatial plan 
are not forgotten, namely landscape inventories, existing spatial visions, bottlenecks, etc. 
These ingredients were immediately integrated and confronted with the premise: the 
landscape services. 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk, ontwikkeling van een landschapsvisie, wordt getracht op basis van een 
landschapsinventaris (§ 2), bestaande ruimtelijke visies (§ 3) en thematische structuurschetsen (§ 
5) te komen tot structuuralternatieven voor een uitgekozen gebied (§ 6). De thematische 
structuurschetsen zijn het eindproduct van een gebruikersbevraging naar gewenste 
landschapsdiensten (§ 4). De structuuralternatieven kunnen een input vormen in een participatief 
proces dat uiteindelijk leidt tot de ontwikkeling en uitvoering van een landschapsplan. Dit 
participatief proces maakt geen onderdeel uit van het Natuurrapport Beleidsevaluatie, maar de 
bruikbaarheid van deze methode wordt wel afgetoetst bij beleidsmakers en landschapsarchitecten 
(§ 7).  

Het stappenplan van dit hoofdstuk wordt ook geschetst in figuur 3. Een gelijkaardig schema, 
waarbij de confrontatie van een landschapsinventaris met visuele en socio-economische aspecten 
werd gebruikt om tot een landschapsscenario te komen, is terug te vinden bij Bohnet & Smith 
(2007). In de werkwijze van dit hoofdstuk wordt de nadruk beduidend verschoven naar de diensten 
die het landschap levert. Deze diensten, die door de gebruikers naar voor geschoven worden, 
vormen zelfs het uitgangspunt van de visieontwikkeling. 

Een dergelijke landschapsvisie kan een antwoord bieden op de volgende aanbevelingen die in het 
evaluatiegedeelte geformuleerd werden: 

- geef de voorkeur aan gebiedsbenaderingen: niet één perceel maar een heel gebied, 

- zorg voor betrokkenheid van landbouwers en lokale besturen, 

- zorg voor een geïntegreerd plan- en uitvoeringsinstrumentarium, 

- zorg voor meer of geïntegreerde inzet van gebiedsplanners. 

De landschapsvisie wordt opgesteld voor een gebied van ± 1.670 ha, gelegen ten westen van 
Gelinden, een deelgemeente van Sint-Truiden. Het gebied werd gekozen omdat er 
overeenstemming is tussen de besproken thema’s in het Natuurrapport Beleidsevaluatie en de 
gebiedsthema’s, zijnde erosiebestrijding en akkervogelbeheer. In het natuurrapport wordt 
daarnaast ook weidevogel-, ganzen- en houtduifbeheer besproken. 
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Figuur 3. Plan van aanpak: van bevraging van belanghebbenden tot een landschapsplan 
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2 Landschapsinventaris 

Jan Van Uytvanck, Luc De Keersmaeker, Geert De Blust, Robin Guelinckx, Leon Lommaert, Lode De 
Beck, Niko Boone, Lieve Vriens,  Arno Thomaes, Els Lommelen & Marc Esprit (Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek) 

Het visiegebied ligt integraal in het Golvend Haspengouws leemdictrict (ecodistrict) en is op 
landschappelijk vlak een  voorbeeld van het zgn. open-field landschap (Sevenant et al. 2002).  
Hoewel het huidige landschap van het visiegebied nog steeds aanzien wordt als een zeer open 
landbouwlandschap, hebben er de laatste 20 jaar een aantal opmerkelijke evoluties in het 
landgebruik plaatsgevonden die dit open karakter veranderd hebben.  

2.1 Landschapshistoriek (kwalitatieve kaartanalyse 1775 tot 
1993) 

Op de kaart van Ferraris (± 1775) is het hier beschouwde gebied reeds een volledig open 
landschap met uitsluitend akkerbouw op de plateau- en hellinggronden. De vallei van de Herk is 
een kleinschalig graslandgebied met bomenrijen en houtkanten op de perceelsgrenzen. De vallei 
van de Melsterbeek daarentegen ligt nagenoeg volledig onder akkergebruik, met een kleine vlek 
grasland net ten zuiden van Aalst. De dorpskernen zijn volledig ingebed in aan elkaar aansluitende 
hoogstamboomgaarden en huisweiden. De boomgaardpercelen zijn afgeboord met hagen, 
houtkanten of heggen. Bos is er enkel op de steile helling ten oosten van Gelinden (Overbroek). 
Het huidige wegenpatroon in het open plateaulandschap is reeds grotendeels aanwezig. 

In de daarop volgende honderdvijftig jaar blijft het landschap nagenoeg onveranderd (kaarten van 
Vandermaelen (± 1850), Dépôt de la Guerre (1871 en 1886)), enkel het graslandareaal in de 
valleigebieden is ingekrompen. De kaart van 1934 (Militair Cartografisch Instituut) toont een 
plateaulandschap dat nog steeds volledig open is; er zijn enkele kleine wegjes bijgekomen. Het 
boomgaardareaal breidt lichtjes uit, maar is nog steeds gesitueerd in de dorpen of de onmiddellijke 
omgeving. De bebouwing neemt toe langs de grotere wegen. De militaire school verschijnt in het 
noordoosten langs de steenweg naar Luik. De opmerkelijkste verandering sinds 1775 betreft het 
verschijnen van verspreide maar relatief kleine boomgaarden in het open plateaulandschap en op 
de hellinggronden rond 1960 (topografische kaart Nationaal Geografisch Instituut). Dit doet zich 
voornamelijk voor in de noordelijke helft van het gebied. Ook rond de dorpen is het aantal 
boomgaarden nog toegenomen. De militaire school is uitgebreid. Verder wordt voor het eerst het 
graslandareaal in de vallei van de Herk en haar zijbeekjes versnipperd door aanplant van bosjes en 
omzetting naar akkerland. In 1993 (topografische kaart Nationaal Geografisch Instituut) is het 
aantal laagstamboomgaarden in het open plateaugebied licht toegenomen, nu komen deze ook 
voor in de zuidelijke helft. Voor het eerst verdwijnen er holle wegen, soms gedeeltelijk, soms 
volledig. In de dorpskernen neemt het aantal hoogstamboomgaarden af ten voordele van 
laagstamboomgaarden en bebouwing. 

2.2 Het huidige landschap 

In het huidige landschap is het areaal laagstamboomgaarden in het plateau- en hellinggebied fors 
toegenomen. Ongeveer een vijfde deel van wat oorspronkelijk een open plateaulandschap was, is 
nu beplant met laagstamboomgaarden (topografische kaart Nationaal Geografisch Instituut 2009). 
Door het verspreid voorkomen ervan, verliest het volledige gebied stilaan zijn open karakter (foto 
1). In de dorpen zijn hoogstamboomgaarden nog nadrukkelijk aanwezig, maar van een 
aaneengesloten geheel (zoals aanwezig in bv. 1960) is geen sprake meer. Het betreft bovendien 
bijna allemaal oude bestanden, vaak in slechte toestand. 

De vallei van de Herk en haar zijbeekjes is grotendeels beplant met populieren of er is spontane 
bosvorming door het verlaten van de gronden. De vallei is hier in de laatste twee decennia van een 
halfopen landschap naar een nagenoeg volledig gesloten landschap geëvolueerd. Oud bos (sinds 
1775) is enkel te vinden op de steile valleiflanken ter hoogte van het Overbroek, ten zuidoosten 
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van de dorpskern van Gelinden. Aan de randen van het gebied is de bewoning sterk toegenomen 
sinds de jaren zestig. Het oude kerkdorpenlandschap is hierdoor aangetast of is niet meer 
herkenbaar (zoals bv. rond de dorpskern van Gelinden en Engelmanshoven).  

De lineaire landschapselementen vormen samen met de valleigebieden en de dorpskernen de 
belangrijkste structurerende elementen van het visiegebied. In het open gebied zijn dit 
voornamelijk de holle wegen en taluds, vaak met een houtige vegetatie. Van noord naar zuid loopt 
een centrale as van holle wegen (enkel onderbroken op de toppen van het plateau zelf), waarop 
enkele dwarse holle wegen lopen in de richting van de lager gelegen dorpen. Er zijn ook een aantal 
kleinere veldwegen of paadjes, vaak doodlopend, met een beperkt gebruik en met smalle bermen. 
Een aantal holle wegen zijn verdwenen, de meeste andere zijn verhard of verbreed. 

 

Foto 1 Het “open akker-landschap”, 
waarin steeds meer 
laagstamboomgaarden opduiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Geomorfologie en bodem 

Het gebied wordt gekenmerkt door licht golvende heuvels, opgebouwd uit kalkhoudende klei- en 
zandlagen, soms met keien waarop een leemdek is afgezet van variabele dikte (volledig weg 
geërodeerd op sommige plaatsen) (Diriken 2009). Het digitaal hoogtemodel (AGIV 2004; figuur 4 
van het gebied geeft inzicht in hoe het landschap is opgebouwd: een centraal plateau met een 
hoger gelegen rug die afhelt naar het noorden, wordt in het noorden, noordwesten en in het oosten 
omgeven door lagere valleizones. Enkele zijvalleien en droogdalen (slechts watervoerend bij regen) 
priemen als vingers in het plateau. 
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Figuur 4 Digitaal hoogtemodel van het visiegebied. De kleuren geven de absolute hoogte weer. Donker- en lichttinten geven de 
hellingen aan (donker= naar het zuiden; licht= naar het noorden) 

Holle wegen tonen diepe insnijdingen in de plateau- en hellinggronden. De flanken van de 
zijvalleien, holle wegen en taluds zijn vaak erg steil en vertonen samen met de oostelijke flank van 
de Herk ten oosten van Gelinden de sterkste hoogteverschillen in het visiegebied. De hoogste 
punten zijn te vinden in het zuiden van het visiegebied (max. 120 m hoog). De laagste punten 
liggen in de noordelijke Melsterbeekvallei. 

Droge leembodems overheersen in het visiegebied. De valleibodems zijn opgebouwd uit vochtige 
tot zeer natte leem zonder duidelijke profielontwikkeling. Bijzonder zijn de complexen van zware 
klei-, leem- en mergelgronden. Het gebied ligt op de waterscheiding tussen de Gete, waar de 
Melsterbeek in uitmondt, en de Herk. Beide beken maken deel uit van het Demerbekken. De 
kwaliteit van het water haalt in het beste geval de basiskwaliteit voor beken en ook de 
structuurkenmerken van de waterlopen scoren matig tot slecht (AGIV 2006a).  

2.4 Landgebruik 

Het volledige open-ruimtegebied is via drie ruilverkavelingen (jaren zestig tot tachtig) ingericht 
voor intensieve landbouw, voonamelijk akker- en fruitteelt. Ook de valleien werden betrokken in de 
ruilverkaveling, maar toch is het gebruik er plaatselijk extensiever gebleven, voornamelijk in de 
vallei van de Herk. Hier komen veeteelt, paardenweiden, populierenteelt en natuurgebied 
(hooiland, graasweide, bos, moeras) voor. 

Ongeveer één derde van het intensieve landbouwgebied (1.427 ha) wordt ingenomen door 
wintergranen. Zomergraan is bijna verwaarloosbaar. De fruitteelt (bijna uitsluitend laagstam- en 
halfstamboomgaarden van kersen) neemt meer dan één vijfde in van het areaal. Verder zijn 
suikerbieten (13%), maïs (9,9%) en grasland (8,9%) belangrijke teelten/gewassen. Andere teelten 
zijn: cichorei, erwten, aardappelen, bonen, erwten en vlas (steeds <4%) (AGIV 2011; figuur 5). De 
overige delen van het visiegebied (± 240 ha) wordt ingenomen door bewoning, wegen, bosjes, 
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hoogstamboomgaarden en het valleigebied van de Herk (met extensief gebruikte graslanden en 
valleibossen en populierenbosjes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Vereenvoudigde landgebruikskaart met de belangrijkste teelten en gewassen in het landbouwareaal van het 
visiegebied (AGIV 2011). 

Het intensieve gebruik van het gebied, de natuurlijke geomorfologie en de overheersende 
leembodems maken grote delen van het visiegebied kwetsbaar voor erosie. Het zijn vooral de 
gronden op de centrale rug in het gebied en meer nog de steile hellingen op de flanken van de 
zijvalleitjes van de Herk en van de Melsterbeek die sterk tot zeer sterk erosiegevoelig zijn. Juist 
deze valleitjes sluiten aan bij de bewoning (Gelinden, Aalst) en kwetsbare natuurgebieden 
(Overbroek-Egoven). Bij hevige regenval kan de afgespoelde modder wegen, woningen en 
natuurgebied ernstig belasten. 

2.5 Natuur 

Het waardevolste beheerde natuurgebied in het visiegebied is het Overbroek-Egoven, in en op de 
flanken van de Herkvallei in het zuidoosten van het visiegebied.  Het is een complex van mesofiel 
bos, moerasbos, kalkrijk moeras, kalkrijk kamgrasland en droge, kalkrijke graslanden. Ten zuiden 
aansluitend bij het Overbroek, ligt een grotendeels bebost (vaak populieren) en verbost deel van 
de vallei van de Herk: Egoven. Dit gebied sluit aan bij het Overbroek. Ongeveer 42 hectaren 
worden beheerd door Natuurpunt vzw. Het habitatrichtlijngebied waarvan het deel uitmaakt is 
ongeveer 100 ha groot en omvat ook de hoogstamboomgaarden ten westen en de hoger gelegen 
akkers en boomgaarden ten oosten van de vallei. Deze zones bufferen het meest waardevolle 
centrale deel. In het natuurgebied komen volgende (Europees beschermde) habitats voor 
(Dewyspelaere & Struyve 2004): 

- 6210 * Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende 
bodems (Festuco Brometalia)  (gebieden waar opmerkelijke orchideeën groeien) 
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- 6430  Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 
alpiene zones 

- 6510  Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- 7220 *  Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion) 

- 9130  Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

- 9160  Sub-Atlantische en Midden-Europese wintereikenbossen of eiken-haagbeukbossen 
behorend tot het Carpinion-betuli 

- 91E0 * Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 

In het gebied ligt de mergelgroeve van Gelinden, die op Europees niveau van grote 
wetenschappelijke waarde is voor paleontologen en geologen (Dreesen et al. 1998). De mergel van 
Gelinden is afgezet in een estuarium tijdens het vroeg-paleoceen, ± 58 miljoen jaar geleden. In de 
hier ontsloten Mergels van Gelinden bevinden zich plantenfossielen die één van de oudst gekende 
en best bewaarde flora vertegenwoordigen uit het vroeg-tertiair van West-Europa.  

Aan de Ovelingenstraat, in het zuidwesten van de dorpskern van Gelinden, ligt de Steenbornbeek, 
een klein gemeentelijk natuurgebied (± 1 ha), waarvoor door Regionaal landschap Haspengouw en 
Voeren een beheerplan werd opgesteld. In het gebied komen waardevolle, kwelbeïnvloede 
dottergrasland- en moerasspirearuigte-vegetaties voor. Het heeft door de goede toegankelijkheid, 
een infobord en een knuppelpad ook een belangrijke educatieve waarde. 

Lineaire landschapselementen, zijnde opgaande, houtige vegetatie of waardevolle 
graslandvegetatie, vormen de belangrijkste natuurlijke elementen in het landbouwlandschap. De 
lineaire landschapselementen in het gebied zijn holle wegen, graften of taluds en wegbermen met 
bomen, struweel, houtkanten, houtwallen of een combinatie van deze types. In totaal werd  23,2 
km van dergelijke lineaire elementen in het gebied als waardevol of zeer waardevol gekarteerd op 
de Biologische Waarderingskaart: 9,8 km in holle wegen; 6,5 km op taluds of graften; 1,4 km in de 
vorm van bomenrijen en 3,3 km als houtkant, heg of haag (Biologische Waarderingskaart, versie 2, 
nog niet gepubliceerde update voor het visiegebied - augustus 2011). Het patroon van deze 
lineaire landschapselementen is versnipperd. Concentraties van deze landschapselementen komen 
voor op de centrale as van noord naar zuid en langs de zijvalleien en droogdalen van de Herk. 
Vooral beschaduwde (onder houtkanten, in holle wegen) en bloemrijke wegbermtypes zijn als 
biologisch waardevol en als doeltypes voor het gebied te beschouwen. Daarbij zijn onder meer de 
aan glanshavergrasland verwante types: Marjolein-vierzadige wikke-, Klein streepzaad-
Duizendblad- en Vlasbekje-Sint-Janskruidtype belangrijk. Bloem- en soortenrijk kan ook het 
Scherpe boterbloem-Rode klavertype zijn (Zwaenepoel 1998). Deze waardevolle bermen komen 
verspreid voor in het gebied, hoewel ze toch opmerkelijk meer voorkomen op de flanken van het 
plateau, meer bepaald nabij Gelinden en Boekhout en tussen de dorpskernen van Mielen-boven-
Aalst en Aalst. Voor het Klein streepzaad-Duizendblad en Vlasbekje-Sint-Janskruid type konden 
geen duidelijke voorkeuren voor bermkenmerken gedetecteerd worden. Het soortenrijke Marjolein-
vierzadige wikke type, een warmteminnende zoomvegetatie,  komt vooral voor langs akkers en op 
steile hellingen (foto 2.). Beide kenmerken hebben echter met elkaar te maken omdat in het 
akkergebied ook de meeste hellende bermen, holle wegen en taluds aanwezig zijn (figuur 6).  
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Foto 2 Soortenrijke berm met marjolein en gewone agrimonie op een steil 
talud.  

 

 

Figuur 6 Wegbermtypes: in kleur de 
soortenrijke types; in 
grijstinten: de soortenarme 
types 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de centrale rug zijn langs de holle weg waardevolle bloemrijke bermen en bermen onder 
struweel te vinden. De beschaduwde bermen van het Geel nagelkruid-Schaduwgras type komen 
vooral voor op steile hellingen van holle wegen, die gebufferd zijn door een grasstrook. Ook de 
verruigde bermtypes zijn vaak op steile bermen, taluds of graften te vinden. Vaak is dit het geval 
omdat beheer niet evident is op dergelijke hellingen (bv. graften in de akkerpercelen of door de 
afwezigheid van een buffer met het aangrenzende intensief gebruikte perceel. In vele gevallen is 
ook de schouder van het talud of de holle weg mee omgeploegd, waardoor mest en 
gewasbeschermingsmiddelen de berm sterk beïnvloeden. Hiervan profiteren competitieve soorten 
zoals Grote brandnetel die vaak dergelijke bermen domineert. Dit kan dan weer aanleiding geven 
tot nog meer gebruik van herbiciden, waardoor de berm kan degraderen of zelfs eroderen. Een 
zeer groot deel van de bermen is van het ruderale en/of zeer voedselrijke type. Vaak zijn dit 
smalle, vlakke bermen langs ruilverkavelingswegen. Waar de berm grenst aan akkers of intensief 
gebruikte laagstamboomgaarden is de vegetatie vaak verstoord. Bijzonder zijn de relatief 
voedselarme, grazige wegbermen en taluds in de zijvalleien van de Herk, waar zeldzame 
Wasplaten en Aardtongen voorkomen (mondelinge mededeling R. Guelinckx). 

Hoogstamboomgaarden komen vooral voor aan de randen van de kerkdorpen en bepalen er mee 
het beeld van. Ze hebben een grote landschappelijke waarde. Vooral rond de dorpskernen van 
Engelmanshoven, Gelinden, Boekhout en Mielen-boven-Aalst zijn ze nog vrij talrijk (foto 3). Op de 
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Biologische Waarderingskaart worden ze als complexen van minder waardevolle elementen met 
waardevolle en zeer waardevolle elementen gekarteerd. Er werden 76 afzonderlijke 
hoogstamboomgaardpercelen gekarteerd voor een gezamenlijke oppervlakte van ± 69 ha (ter 
vergelijking: de oppervlakte aan laagstamboomgaarden is  ±  290 ha). Onder een aantal van deze 
boomgaarden komen waardevolle graslanden voor (type hp en hp*), maar ze zijn vooral 
landschappelijk van groot belang. Vaak zijn ze ook afgeboord met houtkanten, hagen, heggen of 
bomenrijen. Enkele minder algemene broedvogels komen in de streek vrijwel uitsluitend voor in 
hoogstamboomgaarden (Dupae 2006): Grauwe vliegenvanger, Gekraagde roodstaart (niet 
specifiek onderzocht voor het visiegebied). 

 

Foto 3 De oostrand van Gelinden met oude 
hoogstamboomgaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broedende en overwinterende akkervogels worden in het gebied intensief opgevolgd door 
vrijwilligers van de vogelwerkgoep Zuid-Limburg (nl. door Stijn Raymaekers, Pierre Vandersmissen, 
Josette Moria en Yvon Princen). Aan de hand van kaartgegevens uit de periode 2000-2007 
(cumulatief) en de recente evoluties (2009-2010) worden de resultaten kort samengevat (Baert 
2007; Princen 2010). Op basis hiervan kunnen schetskaarten gemaakt worden die de geschiktheid 
van deelgebieden voor soorten of soortengroepen weergeven. Hiervoor werden gegevens gebruikt 
van zes soorten: Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Grauwe gors, Kwartel, Geelgors en Patrijs.  

Van de gemonitorde soorten is de veldleeuwerik de algemeenste. De laatste jaren waren er in het 
gebied 40-50 territoria. De veldleeuwerikterritoria worden gemiddeld ver van de woonkernen en 
fruitplantages gevonden. Hogere en brede begroeiing wordt gemeden. Het gebied rond de 
Armenberg telt ± 25 territoria en vormt hiermee de belangrijkste kern van de populatie in het 
visiegebied. De populatie veldleeuwerik houdt de laatste jaren stand. Wellicht dragen de hier 
lopende maatregelen (beheerovereenkomsten) voor akkervogels daaraan bij. Ze zorgen voor extra 
voedselaanbod voor insectenetende akkervogels (zie verder “Beheerovereenkomsten”). De 
veldleeuwerik lijkt voor zijn broedterritorium geen duidelijke voorkeur te hebben voor bepaalde 
teelten, enkel intensieve fruitteelt is ongeschikt. Het is echter niet duidelijk hoever buiten hun 
zangterritoria de veldleeuweriken voedsel verzamelen in het broedseizoen. Territoria van gele 
kwikstaarten zijn zeer ongelijk over het monitoringsgebied verdeeld en de aantallen wisselen sterk. 
Toch is er ook voor deze soort een sterke concentratie rond de Armenberg. De laatste jaren zijn er 
geen geslaagde broedgevallen meer van patrijs in het gebied. Op basis van een beperkte aantal 
gezenderde hennen (INBO-onderzoek T. Scheppers, niet gepubliceerd) bleek dat patrijzen hun 
eerste nest vooral maken op de rand van of in het gras onder laagstamboomgaarden. Het 
probleem hierbij is dat deze grasstroken intensief gemaaid worden en de nesten dus verloren gaan. 
Nesten die, na afspraken met de landbouwers van uitmaaien konden  gespaard worden, werden 
enige tijd later gepredeerd. Het probleem situeert zich dus vooral in het voorjaardoor het 
ontbreken van geschikte nestgelegenheid. Daarnaast is er predatiedruk door het gebrek aan 
voldoende dekking en is er in mindere mate een gebrek aan zomervoedsel. Maatregelen die 
focussen op winteroverleving lijken (op basis van de beperkte data) minder relevant. In de winter 
(2009-2010) vertoefden er geruime tijd een 200-tal grauwe gorzen in de buurt van de 
vogelvoedselakker op de Armenberg. De vraag is of dit ook een positief effect heeft op de keuze 
van een broedplaats. De laatste jaren zijn er in ieder geval enkele nieuwe broedgevallen in de 
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buurt, nadat de soort hier jarenlang afwezig was als broedvogel. Het verdwijnen van territoria 
heeft te maken met het vroegtijdig maaien van erosiestroken. Het is onduidelijk waarom niet meer 
grauwe gorzen lijken te kiezen voor een broedterritorium binnen het gebied. De wintermaatregelen 
(voedselvoorziening) in het gebied zijn zeker nuttig, maar wellicht zijn er maatregelen nodig voor 
de optimalisatie van het broedhabitat, bv. door het later maaien van de erosiestroken (t.t.z. niet 
maaien vóór augustus). De Armenberg lijkt ook de beste plaats te zijn voor kwartels, waar in mei 
en juni roepende kwartels (variërende aantallen) kunnen waargenomen worden. Van de 
gemonitorde soorten is de geelgors de tweede talrijkste soort. De laatste jaren zijn er 30-40 
territoria, een aantal dat vrij stabiel lijkt. De geelgorzen bevinden zich vooral aan de randen van de 
dorpskernen, in het fruitteeltgebied. Concentraties zijn er langs beplante lijnvormige structuren 
zoals holle wegen, waarbij ze in clusters lijken te broeden. ‘Strongholds’ lijken de lijnvormige 
verbinding tussen Boekhout en de Zwarte Lieve Heer (weg Engelmanshoven-Mielen boven Aalst), 
de omgeving van de voormalige Duivelskuil in Aalst en het gebied ten oosten van Boekhout te zijn. 
In al deze gebieden zijn er struwelen, holle wegen met houtige vegetatie en bomen te midden van 
het akkerland. In het broedseizoen is er geen duidelijk verband met de verschillende 
akkerbiodiversiteitsmaatregelen bij geelgors, maar ook hier is het onduidelijk hoe ver de 
voedselvluchten zich van de broedterritoria begeven en wat de rol is van het grotere 
insectenaanbod dankzij de akkerbiodiversiteitsmaatregelen.  

Het belangrijkste akkervogelgebied is dus gesitueerd rond de Armenberg (rond de zgn. “akker van 
Armand”).  Een goede maatregel lijkt het uitstellen van het maaien van grasstroken tot eind juli-
begin augustus, zoals rond het akkertje van Armand werd gedaan in 2009 en 2010. Mede daardoor 
zijn er de laatste jaren wellicht opnieuw broedterritoria van kwartels  en grauwe gorzen (voorheen 
verdwenen uit het gebied). Mits een aangepast teeltkeuze in de onmiddellijke omgeving 
(suikerbieten of tarwe) zou dit het potentieel van deze kern zeker nog verhogen voor de meeste 
akkervogelsoorten (behalve voor de geelgors, die meer voorkomt in het halfopen landschap) 
(Princen 2010). 
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3 Ruimtelijk beleid, visies, beschermingen en 
maatregelen 

Jan Van Uytvanck & Geert De Blust (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

3.1 Gewestplan 

Het studiegebied valt integraal binnen de grenzen van het gewestplan Sint-Truiden-
Tongeren. Bijna 60% van de oppervlakte heeft landbouw als hoofdfunctie. Bijkomend heeft 
meer dan 33% een landbouwfunctie met nevenfuncties (landschappelijke en ecologische 
waarden). Iets meer dan 5% heeft een natuurfunctie (natuurgebied en natuurreservaat). 
Ruimtelijk vallen deze bestemmingen samen met drie duidelijk gescheiden blokken: (1) een 
groot aaneengesloten blok agrarisch gebied in het noorden en westen (foto 1., (2) een groot 
aaneengesloten blok landschappelijk waardevol agrarisch gebied in het zuiden (foto 4) en (3) 
een kleine zone met natuurgebied, natuurreservaat en agrarisch gebied met ecologisch 
belang in het oosten. De opdeling tussen agrarisch en waardevol agrarisch gebied valt min of 
meer samen met de mate van openheid van het landschap. Het noordelijk deel is een (van 
oorsprong) zeer open landschap, het zuidelijke deel is een eerder halfopen en ook reliëfrijker 
landschap. 

 

 

Foto 4 
Landschappelijk 

waardevol en 
halfopen 

landschap in het 
zuiden van het 
visiegebied 

 

 

 

 

 

3.2 Landschapsatlas en Beschermd landschap 

Nagenoeg het hele visiegebied is in de Landschapsatlas (AGIV 2006b) ingekleurd als 
relictzone het “Droog plateau van Gingelom” in het westen en de “Bovenlopen van de Herk” 
in het oosten. Een kleiner gebied, “De mergels van Gelinden” ten oosten van de dorpskern 
van Gelinden, werd ingekleurd als ankerplaats. Het grootste deel van deze ankerplaats heeft 
een wettelijke bescherming als beschermd landschap, nl. het “Overbroek: mergelontsluiting 
in de asymmetrische dalwand langs de bovenloop van de Herk”. Het heeft een oppervlakte 
van 53,2 ha en is het enige beschermde landschap van het visiegebied). Net buiten het 
visiegebied, maar wel in de dorpskern van Gelinden, zijn de Sint-Quintinus-kerk met inbegrip 
van het kerkhof en de kerkhofmuur beschermd als dorpsgezicht. 
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3.3 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

In uitvoering van het RSV werd voor de open ruimte in de regio Haspengouw-Voeren een 
ruimtelijke visie ontwikkeld (MVG 2005). In deze visie worden een aantal ruimtelijke 
beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten geformuleerd. Samen met uitgebrachte 
adviezen van andere bestuurlijke niveaus vormt de visie de basis voor de besluitvorming 
door de Vlaamse Regering over verschillende uitvoeringsacties van het RSV. De belangrijkste 
beleidsdoelstellingen in de visie worden uitgewerkt voor de verschillende deelruimtes en 
deelgebieden. Het studiegebied valt binnen de deelruimte Droog Haspengouw, dat 
gekenmerkt wordt door het breed golvend en zeer open leemplateau van Zuid-Limburg met 
voornamelijk grondgebonden akkerbouw en de bovenlopen van Herk, Mombeek en de vallei 
van de Jeker. Binnen Droog Haspengouw zijn verder vier deelgebieden afgebakend waarvoor 
in uitvoering van het RSV structuurschetsen gemaakt zijn. Het studiegebied bevindt zich op 
de grens van twee van deze deelgebieden, nl. het Plateau van Landen, Gingelom en Sint-
Truiden (westelijk deel) en het Plateau van Heers en Vechmaal en de bovenlopen van Herk 
en Mombeek (oostelijk deel). Voor het studiegebied zijn volgende elementen van de 
gewenste ruimtelijke structuur van belang. 

- Ruimtelijk-functioneel samenhangende gebieden vrijwaren voor land- en tuinbouw op de 
leemplateaus;  

- Ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling (Herk); 

- Beekvalleien versterken als verwevingsgebieden voor landbouw, natuur, bos en 
waterberging; 

- Behoud en herstel van de ecologische verbindingsfunctie van beken; 

- Vrijwaren en versterken van landschappelijke waardevolle gebieden met 
erfgoedelementen als landschappelijke eenheden. 

3.4 Gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRSP) en 
Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) 

Het visiegebied ligt verspreid over drie gemeenten en elf deelgemeenten. De  visies van de 
gemeenten Sint-Truiden (met delen van deelgemeenten Brustem, Aalst, Engelmanshoven, 
Gelinden en Klein-Gelmen in het visiegebied) en Gingelom (met delen van deelgemeenten 
Mielen-boven-Aalst, Boekhout en Jeuk) worden hier samengevat (Studiegroep Omgeving 
2000; Iris Consulting 2008). Een relatief klein deel van het visiegebied ligt in de gemeente 
Heers (met delen van Mechelen-Bovelingen, Rukkelingen-Loon en Heers). De GRSP gaan 
gedetailleerder in op de gewenste ruimtelijke structuur per sector en worden begeleid door 
concrete voorstellen en maatregelen. De structuurschetsen werken de regiovisies verder uit 
en worden geïntegreerd in een gewenste ruimtelijke structuur op gemeenteniveau. 

De volgende knelpunten die in deze GRSP werden gedetecteerd zijn voor het visiegebied van 
belang: 

- Sterke aangroei van laagstamplantages zorgt voor meer gesloten, monotoner landschap 
en voor het verdwijnen van karakteristieke plekken en zichten;  

- Onzekerheid treft een aantal landbouwgronden, met name deze die in de nabijheid van 
gebieden met een natuurlijke waarde gelegen zijn, waar de toepassing van nieuwe 
reglementeringen de bedrijfseconomische landbouwuitbating dreigt te bemoeilijken;  

- De wankele leefbaarheid van de meeste kerkdorpen. In bijna alle dorpen zijn er weinig 
attractieve dorpspleinen, ontbreken kleinschalige, aangepaste sociale huurwoningen, 



 

 
22 Optimalisatie van natuurbeleid in landbouwgebied: landschapsvisie Gelinden www.inbo.be

 

wordt een te geringe aandacht gepercipieerd vanuit de stad naar de dorpen, is de 
toekomst van de grote (vierkants)hoeven in de dorpen en de omliggende landbouwzones 
onduidelijk na afstoting door de landbouwsector;  

- Sterke achteruitgang van de globale natuurwaarden door versnippering vanwege 
infrastructuren, veel voorkomend gebruik van pesticiden en vervuiling (vooral van 
oppervlaktewater). Net als op vele plaatsen in Vlaanderen is de aanwezigheid en de 
verscheidenheid van fauna en flora opvallend teruggelopen en grotendeels beperkt tot 
een aantal plekken of eilandjes;  

- Erosie. Het wegspoelen van waardevolle leemgronden bedreigt op termijn het fundament 
van de landbouw in de streek. De wegspoelende rijke (bemeste en bespoten) aarde 
wijzigt ook de levensomstandigheden in naastgelegen holle wegen, hellingbossen, 
beekvalleien en waterlopen zelf. Een aantal ecotopen wijzigt hierdoor fundamenteel of 
verdwijnt. 

De ruimtelijke structuurschetsen vatten de volgende krachtlijnen samen: 

Versterken van de plateaus in Hoog Haspengouw als hoogwaardige landbouwgebieden 

- Geen bebouwing; 

- Verscheidenheid aan teelten in fruit en akkerbouw ; 

- Aan de rand van en in de dorpen:  natuurverbindende corridors, kleinschalige agrarische 
activiteitenzones met stallingen, koelloodsen en andere landbouwbedrijfsgebouwen. Dus 
geen centrale uitbouw van fruitkoelloodsen. Holle wegen blijven als natuurlijke elementen 
aanwezig.  Fietspaden tussen de dorpen onderling krijgen hun plaats in holle wegen en 
langs ruilverkavelingswegen, erosiebestrijding door akkerrandbeheer en uitbouw van 
smalle wildakkers die als ecologische infrastructuur fungeren. 

Accentueren van de beken en beschermen van de beekvalleien 

- Beekvalleien buiten de dorpen vrij houden van bebouwing (mits verwerving of 
planschadevergoeding) en binnen de dorpen alleen passende randbebouwing te voorzien. 
Verder accentueren door bv. smallere bruggen bij kruising met wegen, door aanplanting 
van bomenrijen en aangepaste beheer. De waterkwaliteit en de natuurlijke begroeiing van 
de oevers, in het bijzonder langs de natte graslanden en beemden, worden verbeterd, 
alsook de wateropvang- en bufferingscapaciteit van de beken. 

Versterken van grote gehelen natuur 

- Bosuitbreiding Overbroek; 

- Aan de rand en rond dit gebied worden beperkte beschermende rand- en overgangszones 
ingevoerd, waar in de algemene trend ter zake aan de medegebruikers (landbouw, 
recreatie, ...) zekere beperkingen worden opgelegd, bv. inzake bebouwing, wijzigen van 
reliëf en waterstand, het inbrengen van natuurvreemde producten, behoud van aanwezige 
natuurwaarden; 

- Het realiseren van een verbinding tussen het Overbroek en het natuurgebiedje Steenborn 
door omzetting van het woonuitbreidingsgebied Bloemenstraat, tusseneen strook 
landbouwgebied aan de rand van het dorp en het natuurgebied en het opnemen van de 
zeer waardevolle oude grindput aan Engelmanshovendorp in een aaneengesloten 
natuurgebied. 
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Holle wegen, hagen, houtwallen, solitaire bomen, …  

Deze zijn essentieel voor de diversiteit van natuur en landschap. Zij worden er op een 
dergelijke manier behouden en ontwikkeld dat zij hun natuurlijke verbindingsfunctie 
waarmaken en de landbouw er op een normale bedrijfseconomische manier kan 
functioneren. 

Ruimtelijke vertaling van de krachtlijnen in mogelijke maatregelen 

Planologische bescherming en gerichte uitbouw van beekvalleien:  

- Samenhangende delen met percelen in gebruik als weide, hellingbos, wachtbekken of 
braak krijgen de bestemming van natuurgebied; 

- Samenhangende delen met akkers en fruitplantages, geïsoleerde bosjes of ruige percelen 
krijgen een bestemmingsverfijning: ‘geïntegreerd fruitteeltgebied met landschappelijke 
waarde’. Dit betekent fruitteelt met een beperkt en gericht gebruik van biociden en 
bemesting, geen reliëfwijziging, het niet scheuren van grasland, verlaging van de 
grondwaterstand, geen constructie van gebouwen andere dan kleine schuilhokken voor 
vee, aanbrengen van niet-waterdoorlatende verharding; 

- Herbestemming van een beperkt aantal plekken in bebouwde zones van woonzone naar 
een passende open-ruimtebestemming.  

Planologische bescherming en gerichte uitbouw van de holle wegen op de plateaus.  

Een betere planologische bescherming (natuurgebied of een bestemmingsverfijning: ‘met 
landschappelijke en ecologische waarde’) en een gericht natuurgericht beheer van de 
hellingen en kruinen (=schouders) van de holle wegen werd uitgewerkt. Het betreft alle nog 
bestaande delen van holle wegen die op de Biologische Waarderingskaart als biologisch 
waardevol en zeer waardevol zijn aangeduid en de tussenliggende verbindende stukjes holle 
weg. Hierdoor zijn reliëfwijzigingen, verlagen van de grondwaterstand, niet waterdoorlatende 
verhardingen er verboden en worden bemesting en gebruik van biociden er beperkt tot het 
niveau van biologische landbouw en geïntegreerde fruitteelt. Deze beperkingen werden ook 
in de gemeentelijke bouwverordening opgenomen. In principe wordt 1 m bovenop de kruin 
van de beide zijhellingen van de holle weg beschermd en wordt deze zone bij voorkeur als 
droog grasland of lage struikvegetatie beheerd. Voor zeer specifieke en waardevolle flora, 
kan een bredere buffer (tot 10 m) in de vorm van een grasland worden ingesteld 
(verwerving door de gemeente en uitbesteding van beheer). 

Er is in de afgelopen jaren heel wat werk gemaakt van de herwaardering van holle wegen, 
bijvoorbeeld door ze terug functioneel te maken voor niet gemotoriseerd verkeer en door het 
uitvoeren van veel achterstallig beheer door het Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren. Dit gebeurde in het kader van het Europese Leader Project “Duurzaam behoud 
Haspengouws Landschap” en als vervolg op het ruimtelijk uitvoeringsplan “Groene waarden” 
(Studiegroep Omgeving) van de gemeente Sint-Truiden. Verder werd een lange termijn 
beheerplan opgesteld voor de holle wegen in Sint-Truiden en Gingelom (RLHV 2011). Na 
inventarisatie werden zeven beheertypen onderscheiden, die werden onderverdeeld in 
uitvoeringsplannen voor grazige bermen, houtige bermen en houtige bermen die regelmatig 
moeten opengehouden worden. De plannen voor grazige holle wegen vullen het 
bermbeheerplan aan. Ook hier is nog verdere optimalisatie wenselijk door een betere 
buffering, landschapsconnectiviteit en volgehouden herstelbeheer van verruigde bermen.
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Planologische bescherming en gerichte uitbouw van de beeldbepalende 

hoogstamboomgaarden 

In het ruimtelijk uitvoeringsplan “Groene waarden” (Studiegroep Omgeving 2006) worden 
binnen het visiegebied enkele beeldbepalende hoogstamboomgaarden (samen ± 6 ha) ten 
zuidwesten van de dorpskernen van Engelmanshoven en Gelinden  planologisch beschermd. 
De helft van de aangeduide oppervlakte wordt heden effectief beschermd en beheerd d.m.v. 
een beheerovereenkomst met de gemeente Sint-Truiden. Aanplantingen met productieve 
hoogstammen zijn er mogelijk, evenals begrazing van de boomgaarden. Het rooien van de 
bomen en begrazing door paarden zijn er verboden. Overeenkomsten kunnen gesloten 
worden met fruittelers, boeren of gelegenheidsfruittelers zoals bv. een stichting, museum, 
opleidingscentrum of kinderboerderij. 

Andere maatregelen 

- Invoering van bouwvrije zones op de plateaus van Droog Haspengouw; 

- Opmaak van een gedetailleerde inventaris van de actuele natuurwaarden in de gemeente 
en een plan voor erosiebestrijding (intussen in uitvoering) en nabuurschap van landbouw 
en natuur; 

- Het creëren van aantrekkelijke verbindingsroutes voor voetgangers en fietsers tussen de 
binnenstad en recreatieve en cultureel-toeristische attractiepunten rond de stad (en in de 
nevengelegen gemeenten). Het zijn aantrekkelijke en veilige hoofdverbindingsroutes voor 
fietsers tussen de binnenstad en een aantal kerkdorpen (deels uitgevoerd). 

3.5 Beheerovereenkomsten 

In het gebied werden in 2011 136 beheerovereenkomsten afgesloten uit 9 verschillende 
pakketten (tabel 1.) (gegevens Vlaamse Landmaatschappij). In totaal gaat het over een 
oppervlakte van 27,5 ha. Het geheel van lineaire elementen (erosiebestrijding, kleine 
landschapselementen en perceelsranden) neemt een lengte in van 22,56 km. Vooral de 
aanleg en het onderhoud van grasbufferstroken in functie van erosiebestrijding heeft succes. 
Hiervoor werd het grootste aantal beheerovereenkomsten afgesloten (aantal: 52) voor een 
oppervlakte van meer dan 11 ha. Ook akkervogelovereenkomsten kennen succes: 34 
overeenkomsten voor meer dan 12 ha. In mindere mate werden er overeenkomsten 
afgesloten voor perceelsranden natuur: 14 voor iets meer dan 2,5 ha. Er is nog enige 
belangstelling voor het aanplanten en onderhouden van heggen (± 6.000 m), maar de 
belangstelling voor overige pakketten is nagenoeg te verwaarlozen. De 
beheerovereenkomsten situeren zich vooral in het centrale en noordoostelijke deel van het 
visiegebied. Binnen deze zone komen de erosiemaatregelen verspreid voor, maar wel vnl. op 
plaatsen met een hoog erosierisico langs steile hellingen (zijvalleitjes van de Herk en de 
Melsterbeek, holle wegen). Voor een zeer groot aantal erosiegevoelige plaatsen blijven 
echter maatregelen of beschermende structuren (grasstroken, houtkanten, hagen en 
heggen) achterwege. 

De maatregelen voor akkervogels zijn vooral in het open, licht golvende deel van het 
visiegebied uitgevoerd. Het betreft zowel grasstroken als percelen met voedsel. Toch komen 
ook een drietal vogelvoedselpercelen, omringd door gemengde grasstroken voor in het 
zuidelijke, meer gesloten landschap (foto 5.). De perceelsranden natuur en milieu flankeren 
vooral holle wegen en taluds langs beekjes. 

In Gelinden werd in 2002, in het kader van het erosiebesluit, van start gegaan met een 
pilootproject dat op een geïntegreerde manier erosie aanpakt.  Het is een voorbeeldproject 
voor de nieuwe aanpak van erosieproblemen. De ingrepen gaan van geleidende grasstroken 
over bufferende grasstroken en erosiepoelen tot kleine aarden dammen met een verstevigde 
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overlaatconstructie. Het project kwam tot stand door intensieve samenwerking tussen de 
Watering van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden in nauw overleg met de afdeling Land van 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De werken in Gelinden werden volledig 
uitgevoerd op gronden van 'derden' die hiervoor een vergoeding ontvingen. Zowel de 
eigenaars als de landbouwers die de grond in gebruik hadden, zijn vrijwillig in een 
overeenkomst gestapt en werden vergoed voor de mindere inkomsten als gevolg van de 
erosiebestrijdingswerken op hun gronden. De plannen werden aangepast aan de 
terreinkennis van de landbouwers en aan de resultaten van het overleg met de landbouwers 
en de eigenaars. 

Tabel 1 Aard, aantal, oppervlakte en afmetingen van de verschillende pakketten beheerovereenkomsten in het 
visiegebied: maatregelen voor  akkervogels (=AKV), erosie (=ER), kleine landschapselementen (=KLE), 
perceelsranden (= PR). 

Pakket 

aantal 
overeenkom-
sten 

totale opp.  
(ha) 

gemidd. opp. 
(ha) 

totale lengte 
(m) 

gemidd. 
lengte (m) 

gemidd. 
breedte (m) 

       

AKV gemengde 
grasstroken 14 5,2544 0,3753 4056 290 12,8 

AKV 
vogelvoedselgewassen 20 7,3264 0,3663    

ER aanleg en onderhoud 
grasbufferstrook 52 11,5289 0,2217 8619 166 13,8 

KLE aanplant haag  15 0,1591 0,0106 3176 212 0,5 

KLE aanplant heg  2 0,0290 0,0145 290 145 1,0 

KLE onderhoud haag 13 0,1367 0,0105 2728 210 0,5 

KLE onderhoud heg 1 0,0050 0,0050 50 50 1,0 

PR milieu 5 0,5721 0,1144 581 116 9,8 

PR natuur 14 2,5850 0,1846 3068 219 8,6 

Totalen 136 27,5966  22568   

 

Foto 5 Combinatie vogelvoedselgewas (centraal) en 
gemengde grasstrook (hier gemaaid) voor akkervogels 

 

   

 

 

 

 

 

 

3.6 Andere initiatieven 

3.6.1 B. akkerbrood 

B. akkerbrood is een initiatief van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en 
beoogt door samenwerking van lokale boeren, bakkers en bakkerijscholen, de provincie 
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Limburg, gemeentebesturen en een molenaar een streekproduct aan te bieden waarbij ook 
aandacht is voor landschap en biodiversiteit. Het initiatief kreeg steun van het Europese 
Solabio-project (Soorten en Landschappen als dragers van Biodiversiteit). Lokale 
landbouwers telen graan en worden volledig vergoed tegen de gangbare graan-marktprijs 
om 10% van de oogst te laten staan. De overblijvende stroken komen ten goede aan 
akkerfauna (vooral overwinterend graan voor vogels) en flora. De locaties verschillen 
jaarlijks. In het Regionaal Landschap werd voor ±20 ha overeenkomsten afgesloten 
(waarvan 10% blijft staan), waarvan een groot deel in het visiegebied. Het graan wordt 
lokaal verwerkt (molenaar) en wordt lokaal verkocht bij de omliggende bakkers, waardoor 
het een schoolvoorbeeld is van een korte ketenproduct.  

3.6.2 Bloemrijke akkerranden 

Sinds 2004 werkt het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren samen met landbouwers 
om bloemrijke stroken in te zaaien voor meer biodiversiteit (goed voor akkervogels, 
insecten, kleine zoogdieren, erosiebestrijdend,…) Deze akkerranden waren de voorlopers van 
de huidige beheerovereenkomsten voor akkervogels die pas sinds 2009 in voege zijn. Sinds 
2005 is er een project rond akkerranden voor bijen (vnl. solitaire bijen) en het bevorderen 
van bestuiving in het agrarisch landbouwgebied. Jaarlijks worden in het gebied van het 
Regionaal Landschap voor  30-40 ha één jaar durende overeenkomsten afgesloten.  

De landbouwers zaaien meerjarige gras-kruidenranden in met polvormende grassen en 
kruiden zoals gewone margriet, kaasjeskruid- en klaversoorten. Deze soorten zijn belangrijke 
nectar- en stuifmeelplanten voor bijen. Naast voedsel hebben ze ook nestgelegenheid nodig 
in de buurt. De meeste solitaire bijen maken hun nest in de grond, andere soorten hebben 
een voorkeur voor holtes in bomen of holle stengels. Vrijwilligers worden ingeschakeld om te 
onderzoeken of de maatregelen de biodiversiteit en de aanwezigheid van natuurlijke 
plaagbestrijders (o.a. zweefvliegen) verhogen.  
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4 Gebruikersbevraging naar gewenste 
landschapsdiensten 

Ilse Simoens & Francis Turkelboom (Instittuut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

4.1 Inleiding 

Voor het opmaken van een landschapsvisie is het belangrijk te weten hoe het landschap 
vandaag door de gebruikers gezien en gebruikt wordt, wat hun betrokkenheid is en hoe zij 
de toekomst van het landschap zien. Om deze informatie te verkrijgen is een traditionele 
terreininventarisatie onvoldoende en dient er bijkomend een beroep te worden gedaan op 
sociaalwetenschappelijke methoden. De bedoeling hiervan is om gebruikers naar hun 
beleving en toekomstbeeld van het landschap te bevragen wordt getracht deze informatie 
zichtbaar te maken. Deze informatie maakt het mogelijk de opgestelde landschapsvisie beter 
te laten aansluiten aan wat er in het gebied leeft.  

4.2 Methode 

Veranderingen in het landschap worden door belanghebbenden op verschillende manieren  
gezien en zijn afhankelijk van persoonlijke betrokkenheid. Deze studie gaat de gewenste 
landschapsdiensten in het gebied na, gezien vanuit het perspectief van de bewoners. Via een 
doelgerichte steekproef werden 24 mensen geselecteerd voor een interview. De selectie van 
de respondenten gebeurde aan de hand van volgende criteria: geboren en getogen in de 
streek (62,2%) of inwijkeling (38,5%), professioneel of als vrijwilliger actief in het landschap 
(landbouw 25%,  toerisme 25%, natuurliefhebber 25%) of enkel recreatief actief in het 
landschap (25%).  

Het interview bestond uit twee delen, zijnde (1) een gesprek, waar via open vragen naar de 
huidige beleving van het landschap, bezorgdheden en betrokkenheid gevraagd werd en (2) 
een gestructureerd deel op basis van een ecosysteemdienstenkaartspel. Het kaartspel werd 
ontwikkeld voor dit onderzoek en bestaat uit 27 kaartjes. Op elk kaartje wordt via een foto 
en een sleutelwoord een dienst van het landschap afgebeeld. Bij elk kaartje vertelt de 
bevraagde of deze dienst in het gebied aanwezig is, waardeert hij deze dienst als “zeer 
belangrijk”, “belangrijk”, “neutraal” of “storend/niet haalbaar ” voor deze streek en geeft hij 
een verklaring voor deze waardering.  Er is geen beperking in het maximum aantal kaartjes 
dat men per categorie mag leggen. Na de bespreking van deze kaartjes wordt aan de 
respondent gevraagd om uit de stapel kaartjes die als zeer belangrijk worden gewaardeerd, 
de drie belangrijkste te kiezen. Op het einde van de oefening liggen de kaarten in 5 groepen 
(foto 6.). Aan de hand van deze oefening kan het belang van de diensten van het landschap 
ten opzichte van elkaar vergeleken worden.  
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Foto 6 Op het einde van de waarderingssessie van de diensten van het landschap liggen de kaartjes in 5 hoopjes 
verdeeld gaande van belangrijkst (uiterst links), zeer belangrijk, belangrijk, neutraal tot niet belangrijk 
(uiterst rechts). 

Voor het bepalen van de landschapsdiensten, wordt  de Ecosysteemdiensten tabel volgens de 
TEEB studie (The Economics of Ecosystems and Biodiversity 2010) als basis gebruikt en  
aangepast aan de specifieke situatie (tabel 2).  

Tabel 2 De 24 landschapsdiensten,  die in het kaartenspel zijn opgenomen.  

Producerende diensten Regulerende diensten Culturele diensten 

Plantaardige voeding Zuiver water Esthetische waarde 

Dierlijke voeding Zuivere lucht Bessen, wilde planten, paddenstoelen 
voor consumptie 

Streekproducten Klimaatregulatie Wild voor de jacht 

Hout voor constructie Bescherming tegen overstroming Belevingswaarden voor kinderen 

Gewassen voor bio-energie Bescherming tegen erosie Educatieve functie 

  Vruchtbare grond Zachte recreatie (wandelen, fietsen) 

  Regulatie van plagen en ziektes  Sportieve recreatie (paardrijden, 
mountainbiken) 

  Behoud van typische regio-gebonden 
soorten 

Gemotoriseerde recreatie 

    Therapeutische werking 

    Bepalend voor identiteit 

    Stilte 

    Sociale relatie bevorderend 

    
Woonkwaliteit  

  
Spirituele waarde 
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Om ook het leven in de streek te kunnen observeren, verbleef de  interviewer voor 9 dagen 
in de streek. De gegevens van de participatieve observaties werden samen met de gegevens 
van de interviews thematische geanalyseerd. De thematische analyse is een vorm van 
kwalitatief onderzoek, waarbij interview en/of observatiegegevens volgens een bepaalde 
systematiek geanalyseerd worden. In een eerste cyclus probeerden wede relevante thema's 
uit het verzamelde materiaal te isoleren en te omschrijven. In een volgende analysecyclus 
werden de interviewfragmenten of observatienota's aan een thema toegewezen 
(http://www.qualiteit.nl/). Bijkomend werd nagegaan of de  interviews van het  LEADER-
project Het landschap vertelt  (CAG 2011) aanvullende informatie opleverde die mee in de 
thematische analyse kon opgenomen worden.   

4.3 Resultaten: het landschap, vier maal anders bekeken 

De meeste diensten van het landschap worden door de bevraagden reeds vernoemd in het 
eerste deel van het gesprek. Sommige diensten zijn echter te evident of juist toch iets 
minder toepasselijk op het leven van de bevraagden zodat men ze over het hoofd ziet. Het 
tweede deel van het gesprek zorgt hierdoor voor een goede aanvulling. Aan de hand van het 
kaartspel worden de relatieve waarden toegekend aan de verschillende diensten. De 
resultaten van deze oefening maken het mogelijk de eensgezindheid en de verschillen in de 
beoordelingen van de respondenten na te gaan. 

Bij 80% van de bevraagden lag het grootste deel van de kaartjes onder de noemer “zeer 
belangrijk”. Bij de overige bevraagden werd de meerderheid van de kaartjes onder 
“belangrijk” geclassificeerd. Zuivere lucht, ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, 
behoud van regiosoorten en zuiver water werden door bijna alle bevraagden als “zeer 
belangrijk” of “belangrijkst” gewaardeerd. De diensten die voornamelijk als storend, 
respectievelijk als niet van toepassing werden beoordeeld zijn  “gemotoriseerde recreatie” en 
“gewassen voor bio-energie”. Andere diensten die door sommige respondenten als storend 
werden aanzien zijn “sportieve recreatie”, “wild voor de jacht” en “spirituele werking”. De 
beoordeling hing hier sterk af van de kennis of de eigen beleving van deze dienst, alsook van 
de huidige invulling van deze activiteiten die vaak als niet duurzaam werden ervaren. De 
neutrale beoordeling van sommige landschapsdiensten werd niet in de analyse opgenomen. 

De waardering van de landschapsdiensten door de bewoners en de motivering voor hun 
waardering, maakt het mogelijk de volgende vier thema’s te destilleren: landschap en 
natuur, duurzame landbouw, gezonde leefomgeving en sociale samenhang. Ook de 
onderwerpen die niet in het kaartspel aanwezig zijn, maar door de bevraagden vermeld 
werden zijn in deze analyse opgenomen. 

4.3.1 Thema 1: Landschap en natuur 

Over alle groepen van respondenten heen is er eenvormigheid over het toekomstige beeld 
van het landschap en het behoud van de natuur. De recente inwijkelingen, die enkel met de 
huidige situatie vertrouwd zijn, hebben een andere perceptie van het landschap dan de 
oorspronkelijke streekbewoners, waarvoor herinneringen een grote rol spelen.  

Huidige landschap  

Kernwoorden die steeds terugkomen als respondenten het landschap beschrijven zijn “Klein 
Toscane, een licht glooiend landschap, geen lintbebouwing, holle wegen, bloesems, stilte, 
vriendelijke mensen, de kerkdorpen en het zicht op deze kerkdorpen vanuit het landschap”. 
Vooral mensen die niet in deze streek opgroeiden waarderen zeer sterk de beperktheid van 
de lintbebouwing en  de open- en weidsheid van het landschap. De mensen die in de streek 
zijn opgegroeid vergelijken het huidige landschap met het vroegere landschap. Zij stellen 
vast dat de landschappelijke waarde achteruitgegaan is. Er is veel bijgebouwd en dit in 
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verschillende stijlen die niet in harmonie zijn met het landschap.  Daarnaast  is de 
lintbebouwing toegenomen en zijn er veel verharde wegen bijgekomen. Heel wat holle 
wegen, hoogstamboomgaarden, hagen, Gele kornoeljehagen, bomenrijen en  
zoetwaterbronnen zijn verdwenen. 

Gewenst landschap 

Het bewaren van dit landelijke karakter, het herwaarderen van de bestaande kleine 
landschapselementen en het vermijden van lintbebouwing kan als samenvatting gezien 
worden van het gewenste toekomstbeeld voor dit landschap. De respondenten vinden het 
belangrijk dat de vergezichten in dit gebied behouden blijven. Vermits landbouw een grote 
invloed heeft op het landschap, is het belangrijk dat landbouw  een hoofdrol blijft spelen en 
dat dit op een duurzame manier gebeurt. Ook de aanwezigheid van fruitproducten vindt men 
een meerwaarde voor het landschap, alsook voor het toerisme in de regio. De bewoners, 
zowel de landbouwers als de niet-landbouwers, wensen de huidige verhouding tussen 
akkerbouw en fruitteelt te behouden. Maar landbouwers en fruittelers vermeldden ook dat ze 
hiervoor volledig afhankelijk zijn van de internationale markten, die hun weinig flexibiliteit 
geeft om aan landschapsontwikkeling te doen.  

De waardering van landschap en natuur 

De waarderingsoefening bevatte 2 kaartjes onder dit thema: de esthetische waarde van het 
landschap en het behoud van typische regio-gebonden soorten (Figuur 7). Beide 
onderwerpen worden door alle bevraagden minstens als “belangrijk” beoordeeld. De grafiek 
toont dat vooral het behoud van regio-gebonden soorten de bevraagden zeer aan het hart 
ligt. Men stelde zich ook vaak de vraag “ Hoe moet het leven verder, als deze soorten hier 
niet meer kunnen overleven?”. Volgens de meeste respondenten zijn konijn en fazant regio-
gebonden soorten, terwijl deze algemeen in Vlaanderen voorkomen. De eigenlijke regio-
gebonden  soorten zoals de gorzen worden enkel door natuurliefhebbers vermeld. Daarnaast 
zijn niet alle soorten gewenst. Fruittelers hebben problemen met woelmuizen en woelratten, 
die in de winter de wortels van de fruitbomen opeten. Zij vrezen ook voor de terugkomst van 
de Europese  hamster, omdat men onzeker is over de maatregelen die men hun dan zou 
kunnen opleggen. Het belang van de samenwerking tussen de landbouwers en de 
natuurliefhebbers voor het behoud van typisch regio-gebonden soorten halen beide partijen 
meermaals aan. 

 

Figuur 7 Som van de waardering van de diensten van de landschap binnen het thema ”Landschap en natuur”  in de 
streek van Gelinden, bepaald door 24 individuele bewoners. Om deze waardering optelbaar te maken 
worden de volgende wegingsfactoren toegekend: storend/niet van toepassing=-1,  belangrijk=1, zeer 
belangrijk =2 en belangrijkste=3 
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Discussiepunt: Ruimte voor windmolens 

Opwekken van duurzame energie is noodzakelijk volgens alle bevraagden. De mogelijke 
plaatsing van windmolens zorgt echter voor discussies. De voorstanders vinden dat elke 
optie voor het produceren van groene energie gebruikt moet worden. Dat dit gedeeltelijk ten 
koste van het landschap kan gaan, zien ze eerder als een luxeprobleem. De tegenstanders 
vinden dit open  landschap iets uniek in Vlaanderen en vinden het behoud daarom prioritair. 
Windmolens zouden de esthetische waarde van het landschap te veel verstoren en hierdoor 
een negatieve impact hebben op de woonkwaliteit en het landschapstoerisme.  

4.3.2 Thema 2: Duurzame landbouw 

De landbouw is bepalend voor het landschap in dit gebied. Bij de waarderingsoefening ziet 
men dat voornamelijk de huidige landbouwactiviteiten en de diensten die deze activiteiten 
ondersteunen zeer gewaardeerd worden (figuur 8.). De vraag naar activiteiten die vandaag 
niet aanwezig zijn in het gebied, zoals de teelt van gewassen voor de bio-energie en 
houtproductie is duidelijk kleiner.  

 

Figuur 8 Som van de waardering van de diensten van de landschap binnen het thema ” Duurzame landbouw”  in de 
streek van Gelinden, bepaald door 24 individuele bewoners. Om deze waardering optelbaar te maken 
worden de volgende wegingsfactoren toegekend: storend/niet van toepassing=-1,  belangrijk=1, zeer 
belangrijk =2 en belangrijkste=3 

Vruchtbare grond 

De respondenten benadrukten dat het gebied door de zeer vruchtbare leembodem, uitermate 
geschikt is voor akkerbouw. Het behoud van deze waardevolle bodem wordt door allen als 
zeer waardevol aanzien en gekoppeld aan het beschermen van dorpen tegen 
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overstromingen. Het gevolg hiervan is dat de diensten  “bescherming tegen overstroming” 
en “bescherming tegen erosie”  als zeer waardevol beoordeeld worden en aan elkaar worden 
gekoppeld. Bovendien worden deze problemen volgens de respondenten reeds in grote mate 
opgelost door de aanleg van grasbufferstroken, grasgangen en damconstructies en het 
gebruik van niet-kerende bodemwerking en directe inzaai. De genomen maatregelen werden 
als positief beoordeeld. Wel zou men de werking van grasstroken nog kunnen verbeteren 
door een grotere plantendiversiteit in het zaadmengsel te gebruiken waardoor de 
bodemhechting nog verbeterd kan worden. 

Akkerbouw, veeteelt en streekproducten  

Volgens alle bevraagden  is dit een landelijk gebied, met zeer vruchtbare grond, waar 
plantaardige voedselproductie gewenst is. De vraag naar bio-gewassen voor 

energieproductie is zo goed als afwezig in dit gebied en werd niet als opportuun gezien 
omdat dit ten koste zou gaan van de plantaardige voedselproductie. Vijfennegentig procent 
van de bevraagden vindt dat er in de streek wel nog plaats moet zijn voor het duurzaam 
produceren van dierlijke voeding, alhoewel deze zeer sterk is afgenomen in de regio.  
Bovendien  vindt de helft van de bevraagden dat men minder vlees zou moeten eten. 
Daarnaast wordt telkens opnieuw het belang van streekproducten aangehaald. De 
thuisverkoop bij de boer en de aanwezigheid van veel streekproducten (siroop, bier, sappen) 
wordt als zeer positief ervaren. Toch ziet men nog veel meer mogelijkheden voor  
streekproducten. Vandaag de dag zijn de gefabriceerde streekproducten (sappen, confituur) 
vaak  duurder en ze worden in kleine porties aangeboden. Op die manier vervangen zij niet 
de gelijkaardige producten die door internationale merken worden aangeboden. De 
streekproducten blijven eerder een luxeproduct en dit zou moeten veranderen. Dat deze 
initiatieven beperkt blijven heeft onder meer te maken met de ontmoedigende en niet 
aangepaste regelgeving en hygiënische normen. Tenslotte, komt ook de voedselverspilling 
aan bod. Respondenten stellen zich de vraag waarom het valfruit niet benut wordt.  

Ruimte voor houtproductie en klimaatregulatie 

Alhoewel uit verhalen blijkt dat er vroeger meer houtgewassen in de streek aanwezig waren 
en dit vooral langs wegen, in dorpen,  rond  boerderijen en kastelen en op taluds, wordt er 
op de vraag of er in de regio ook ruimte moet zijn voor houtproductie eerder gematigd 
positief geantwoord.  De meerderheid  vindt het  belangrijk  dat deze zeer vruchtbare regio 
een landbouwregio blijft en ziet het produceren van hout eerder als concurrentie voor andere 
teelten.  Vier bevraagden zien  wel de ruimte en de noodzaak voor beperkte houtproductie 
door bomen op de taluds en langs de beken te plaatsen, waar ze erosie kunnen tegen gaan.  
Dit zijn plaatsen waar eigenlijk niet aan landbouw kan gedaan worden en dergelijke 
aanplanten vormen geen concurrentie voor de teelten. Ook bosbouwlandbouw, waar 
bomenrijen gecombineerd worden met gras- of akkerland, wordt door één respondent als 
een optie voor deze streek voorgesteld.  Op de vraag naar de nood van deze regio om een 
bijdrage te leveren aan klimaatregulatie wordt dezelfde redenering gevolgd. Allen zijn 
overtuigd dat men aan de regulatie van het klimaat moet werken, maar vinden het vanwege 
de zeer vruchtbare grond niet de geschikte regio om bossen  aan te planten in het kader van 
klimaatregulatie.  

Huidige landbouwpraktijken en mogelijkheden voor biologische landbouw 

De bewoners zien een verband tussen het vergroten van de landbouwmachines en andere 
nieuwe technieken (hagelkanonnen) en de negatieve veranderingen in het landschap en 
landschapsbeleving, zoals het verbreden van holle wegen, grotere percelen, afname van de 
stilte. Ze zien dit als een trend in de huidige samenleving, waar alles grootschaliger  wordt 
en  leggen de verantwoordelijkheid niet bij de individuele landbouwers. 



 

 
www.inbo.be Optimalisatie van natuurbeleid in landbouwgebied: landschapsvisie Gelinden 33

 

De landbouwers binnen het gebied zijn geëvolueerd naar industriële landbouw.  Hiervoor 
hebben ze grote investeringen gedaan. Ook de markten waaraan ze hun goederen verkopen 
verwachten gestandaardiseerde producten, die men enkel door industriële landbouw kan 
produceren.  Dit maakt de overstap naar biologische landbouw voor alle bevraagde 
landbouwers zo goed als onmogelijk.  Volgens een fruitteler is biologische fruitteelt enkel 
mogelijk als men ook zijn eigen fruit verkoopt. Desondanks zien de landbouwers zich wel als 
mensen die dicht bij de natuur staan en staan ze open voor  ideeën om via de natuurlijke 
processen plagen en ziektes te reguleren, als dit geen invloed heeft op hun productie.  Voor 
alle niet-landbouwers klinkt het idee om  met de natuur mee te werken als muziek in de 
oren. Daar zij bezorgd zijn over de schadelijkheid van de producten die de boeren op de 
velden sproeien is deze reactie niet verwonderlijk.  

4.3.3 Thema 3: Gezonde leefomgeving 

De individuele beleving van de leefomgeving en de invloed hiervan op het welzijn van de 
bevraagden is een steeds weerkerend thema. De onderwerpen “belevingswaarden voor 
kinderen”, “zuivere lucht”, “zachte recreatie” en  “therapeutische waarde”, komen vaak reeds 
in het eerste deel van het gesprek aan bod.  De andere landschapsdiensten worden pas in 
het tweede deel van het gesprek besproken.  Behalve de spirituele werking van het 
landschap, en de mogelijkheid die het landschap biedt om sportief te recreëren en te jagen, 
worden alle landschapsdiensten zeer gewaardeerd (figuur 9).  

De onderwerpen die dit thema bepalen, kan men opdelen in aspecten die de passieve 
beleving beïnvloeden, waaronder zuivere lucht, zuiver water, woonkwaliteit, stilte die 
bijdragen aan een gezond leefmilieu. Anderzijds gaat het over  actieve beleving van het 
landschap die  invloed heeft op geestelijke en fysieke  gezondheid. 
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Figuur 9 Som van de waardering van de diensten van de landschap binnen het thema ” Gezonde leefomgeving”  in de 
streek van Gelinden, bepaald door 24 individuele bewoners. Om deze waardering optelbaar te maken 
worden de volgende wegingsfactoren toegekend: storend/niet van toepassing=-1,  belangrijk=1, zeer 
belangrijk =2 en belangrijkste=3 

Passieve landschapsbeleving 

Zuivere lucht vinden allen een zeer belangrijke basisbehoefte. Het feit dat hier vanwege de 
fruitteelt veel gespoten wordt met bestrijdingsmiddelen baart de bewoners zorgen. De 
bewoners begrijpen wel dat men deze middelen gebruikt om de verwachte kwaliteit van fruit 
te kunnen leveren, maar zouden hierover toch graag beter geïnformeerd worden en vinden 
dat de boeren zich aan de spuitdrift regels moeten houden. Ook is er de wens naar een 
mentaliteitswijziging, waardoor de vraag naar onbespoten en minder perfect fruit zou 
toenemen. De landbouwers voelen in tegenstelling tot de bewoners, veel onbegrip bij de 
bevolking hierover (CAG 2011). 

Door het rechttrekken van de beken, de toenemende bebouwing en het gebruik van 
verschillende producten (pesticiden, nutriënten) in de landbouw die in de beken afvloeien, is 
de waterkwaliteit sterk achteruit gegaan en is het visleven in de beken verdwenen. De 
bewoners stellen wel vast dat men moeite doet om dit probleem aan te pakken door het 
bouwen van waterzuiveringsinstallaties.  Toch zouden sommige respondenten eerder een 
brongerichte aanpak wensen door de vervuilingen te verminderen, door het regenwater 
rechtstreeks in de aangrenzende gronden te laten infiltreren en door een bufferstrook langs 
de beken te behouden.  
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Actieve landschapsbeleving 

Het  landschap maakt actieve beleving aantrekkelijk. De manier waarop men het landschap 
beleeft, heeft invloed op het fysieke, het geestelijke en het spirituele welzijn of een 
combinatie hiervan, als ook op de motorische en de educatieve ontwikkeling. Afhankelijk van 
het initieel doel van de buitenactiviteiten wordt een opdeling in 4 groepen gemaakt. 

Huishoudelijke en professionele buitenactiviteiten 

Hieronder plaatsen we activiteiten met een huishoudelijk doeleinde zoals het plukken van 
bessen, wilde planten en  paddenstoelen voor consumptie, tuinieren en professionele 
landbouw. 

Alhoewel men vertelt dat deze activiteiten steeds minder worden, waardeert men ze wel als  
belangrijk tot zeer belangrijk. Deze activiteiten zorgen er immers voor dat men het contact 
met de omgeving en de wisseling van de seizoenen zintuigelijk ervaart. Wat als positief 
wordt beoordeeld. Ook de fysieke arbeid, het nuttig bezig zijn, de mogelijkheid tot sociale 
ontmoetingen worden vermeld. Mensen met een moestuin benadrukken eveneens het plezier 
van eigen onbespoten groenten te kweken en te eten.   

Kinderspel 

Alle geïnterviewden kijken met heimwee terug naar hun eigen kindertijd, waar ze veel en vrij 
buiten konden spelen en hier heel veel plezier aan beleefd hebben. Alhoewel er in dit gebied 
hiervoor nog ruimte is, stellen ze vast dat dit niet meer zo veel gebeurt als vroeger.  Uit de 
verhalen van de respondenten kunnen we lezen dat het buitenspelen voor hen heeft 
bijgedragen aan hun motorische, geestelijke, creatieve en identiteitsontwikkeling en dat het 
hun respect voor het landschap en de landbouw heeft beïnvloed. Men vindt het daarom zeer 
belangrijk dat kinderen opnieuw gestimuleerd worden om buiten te spelen.  

Natuureducatie en natuurgebonden vrijetijdsbesteding in het landschap 

Zachte recreatie (wandelen en fietsen) en  sportieve recreatie (paardrijden, mountainbiken) 
wordt door alle bevraagden als een rustgevende en positieve activiteit gezien die door het 
landschap gestimuleerd wordt. De bewoners gaan zelf regelmatig fietsen of wandelen en 
geven aan dat ze het graag nog meer zouden doen. De mogelijkheid om mee te werken op 
de boerderij of deel te nemen aan begeleide wandelingen vinden ze belangrijk om kennis 
over de landbouw en natuur op te doen.  

Jagen 

Waar men jagen een eeuw geleden bij de huishoudelijke activiteiten zou plaatsen, is het 
vandaag eerder een vrijetijdsbesteding. Twee bevraagden waren jagers en vinden het 
belangrijk dat deze activiteit verder mogelijk blijft in het gebied. Anderzijds vinden ze het 
zeer belangrijk dat het op een duurzame manier gebeurt en dit blijkt vandaag niet steeds zo 
te zijn. Niet-jagers staan eerder neutraal tot negatief ten opzichte van deze activiteit.  

4.3.4 Thema 4: De sociale samenhang en het landschap 

In elk  gesprek met de autochtone bevolking vertelt men spontaan over de achteruitgang 

van de sociale samenhorigheid binnen de dorpen. Dit thema wordt steeds verbonden met de 

veranderde professionele en huishoudelijke activiteiten en ruimtelijke ordening in het 

landschap en de achteruitgang van de collectieve beleving van het landschap die de sociale 

samenhang beïnvloedt. Hieruit volgt  dat het niet het landschap op zich is die sociale relatie 

bevordert maar wel het collectieve beleven ervan. Deze collectieve beleving vindt enerzijds 

binnen de landbouwgemeenschap plaats als ook  binnen de dorpsgemeenschap. 
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Sociale samenhang binnen de landbouwersgemeenschap 

In 1979 herschikte de ruilverkaveling de landbouwpercelen binnen een vooraf afgebakend 
gebied. Hiermee werd gestreefd naar aaneengesloten, regelmatige en gemakkelijk 
toegankelijke kavels die zo dicht mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Samenwerking is 
hierdoor niet meer noodzakelijk. De ruilverkaveling heeft hierdoor zowel veranderingen aan 
het landschap teweeg gebracht als ook het leven van de landbouwer en de samenwerking 
tussen de landbouwers beïnvloed. Daarop volgend heeft de vergroting van de 
landbouwpercelen, de mechanisering in de sector en de concurrentie door de globalisering  
een intensivering, automatisering en kapitalisering van de landbouw meegebracht. Dit bracht 
ook een strijd  tussen de landbouwers teweeg waardoor de ene groter werd en de andere 
verdween. Deze veranderingen leidden tot een sterk verminderde samenwerking en jaloezie 
tussen landbouwers, alsook een grote afname van het aantal actieve landbouwers (CAG 
2011). Deze trend zal zich in de toekomst waarschijnlijk verder zetten, vermits geen van de  
bevraagde akkerbouwers opvolging heeft voor zijn bedrijf.  In de streek heerst de vrees dat 
de familiale landbouw zou verloren gaan en hiermee samen de  lokale kennis. Dit zou  leiden 
tot  een verdere achteruitgang van de verbondenheid van het landbouwlandschap met de 
lokale samenleving.  

Bij fruitboeren ligt dit anders. Daar zijn er meer opvolgers. Anderzijds zijn zij even 
afhankelijk van de internationale markten, aangezien 2/3 van het fruit voor export bedoeld 
is. Daarnaast komt nog dat fruit telen veel handenarbeid vraagt, die niet meer door de eigen 
gemeenschap kan geleverd worden onder de aangeboden voorwaarden. Hierdoor zijn ze 
afhankelijk van buitenlandse arbeidskrachten, voor wie de voorwaarden wel interessant zijn.  

Sociale samenhang binnen de dorpsgemeenschap (figuur 10) 

Ook de bewoners die niet in de landbouw actief zijn hadden in het verleden met deze 
activiteiten te maken. Als kind gingen ze helpen bij de boer of spelen op de boerderij. In de 
periode van de fruitpluk, werkten groot en klein mee en verdienden op die manier een centje 
bij. De herinnering aan deze tijden is bij de allochtone bevolking nog zeer aanwezig en 
bepaalt mee hun identiteit.  

Dit geldt niet voor de nieuwkomers. Zij komen in de streek wonen voor het open en 
rustgevende landschap, maar zijn meestal niet in de streek actief, waardoor de integratie in 
de gemeenschap niet spontaan gebeurt.  

Anderzijds zijn er ook nieuwkomers die deze streek hebben uitgekozen om een “bed en  
breakfast” te openen en aldus inkomen halen uit het  landschapstoerisme. 

Men ziet hier een evolutie van een collectieve naar een individuele landschapsbeleving, die 
een achteruitgang van de sociale samenhang binnen de dorpsgemeenschap tot gevolg heeft. 

Ook de verstoring van de ruimtelijke ordening door lintbebouwing en nieuwbouw  en de 
afname van de lokale voorzieningen (kleinhandel, aangepaste bejaardenhuizen, openbaar 
vervoer) hebben volgens de bewoners een negatieve invloed op de sociale samenhang in het 
gebied. 
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Figuur 10 Som van de waardering van de diensten van de landschap binnen het thema” De sociale samenhang en het 
landschap”  in de streek van Gelinden, bepaald door 24 individuele bewoners. Om deze waardering 
optelbaar te maken worden de volgende wegingsfactoren toegekend: storend/niet van toepassing=-1, 
belangrijk=1, zeer belangrijk =2 en belangrijkste=3 

Anderzijds blijkt het economische gebruik van het landschap voor toerisme positief op de 
sociale samenhang te werken. Het landschapstoerisme biedt lokale werkgelegenheid, 
waardering voor het gebied en de steekproducten en  nieuwe drank- en eetgelegenheden die 
ook door de lokale bevolking gebruikt worden.  Het landschapstoerisme zorgt er ook voor dat 
bezoekers zich in het landschap verplaatsen. Hier wordt een duidelijk verschil gemaakt 
tussen de wandelaars en fietsers, waar men geen probleem mee heeft, vermits vele 
bewoners deze activiteit zelf graag doen en de motor- of bromfietsrijders die men eerder als 
een overlast ziet. Aangezien het gebruik van een gemotoriseerd voertuig om de streek te 
bezoeken voornamelijk door toeristen wordt gebruikt, wordt deze dienst onder dit thema 
geplaatst.   

Het belang van de landschapsdienst “het landschap dat bepalend is voor de identiteit van de 
bevraagde” wordt voornamelijk bepaald door het feit of men een oorspronkelijke 
streekbewoner is of niet. Voor oorspronkelijke streekbewoners  draagt het landschap zeker 
bij aan hun identiteit. Mensen die oorspronkelijk niet van de streek zijn of die er ondertussen 
niet meer wonen vonden dit duidelijk minder belangrijk.   

4.4 Conclusies 

De studie maakt het mogelijk het huidig gebruik en de beleving van het gebied vanuit het 
oogpunt van de bewoners te schetsen. Deze aspecten zijn niet altijd zichtbaar in het 
landschap, maar worden via de interviews naar boven gehaald. Uit de studie blijkt namelijk 
dat landschapswaardering, naast de visuele beleving, bepaald wordt door kennis en gebruik 
van het landschap. Bij de oorspronkelijke streekbewoners zijn daarnaast ook herinneringen 
bepalend voor de  blik op het landschap en vergelijkt men  steeds de huidige situatie met het 
verleden.  

In het gebied leeft een duidelijke waardering voor het landschap. Men wenst het landelijke 
karakter met de bijhorende natuur er te behouden, de bestaande kleine 
landschapselementen te herwaarderen en lintbebouwing te stoppen. Daar dit landschap 
voornamelijk bepaald wordt door landbouw en fruitteelt, vindt men het belangrijk dat deze 
activiteiten in de streek verder mogelijk blijven. De landbouwers en fruittelers vertellen 
echter dat ze dit niet in de hand hebben. Hun activiteiten worden hoofdzakelijk door de 
wereldmarkt bepaald. Daar ze zich hierop georiënteerd en geïnvesteerd hebben is hier weinig 
flexibiliteit voor andere productievormen. Dit maakt dat ze enkel natuurvriendelijke 
maatregelen in hun bedrijfsvoering kunnen opnemen, als de gemaakte kosten vergoed 
worden en de gevraagde kwaliteit niet in gedrang komt. 

Ook  de afwezigheid van lokale opvolgers voor de akkerbouwers breng onzekerheid mee voor 
het behoud van het huidige landschap. Bovendien zal de afwezigheid van lokale opvolgers 
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leiden tot een verdere verzwakking van de sociale samenhang. De oorspronkelijke 
streekbewoners betreuren de huidige verzwakking en wensen eerder een versterking van de 
sociale samenhang.  Dit zou men kunnen stimuleren door de huidige bevolking meer met het 
gebied in contact te brengen, via streekproducten, thuisverkoop, stimuleren van het buiten 
spelen, deelname aan de fruitpluk  stimuleren. Ook de sociale samenhang binnen de 
landbouwgemeenschap en het aantal landbouwers  is sinds de ruilverkaveling en de verdere 
mechanisering van de landbouw sterk afgenomen.   

De interviews maken duidelijk dat de ontwikkelingen in het landschap niet los kunnen gezien 
worden van de maatschappelijke veranderingen op lokaal en mondiaal niveau.  

Bij het opstellen van een landschapsvisie moet daarom rekening gehouden worden met de 
processen die zich buiten het gebied afspelen, maar wel invloed hebben op de 
ontwikkelingen binnen dit gebied. De ontwikkelingen van de internationale fruithandel, 
seizoenarbeiders, landschapstoerisme en de onduidelijkheid over de opvolging van de 
akkerbouwers  hebben een grote invloed op het landschap, de verbondenheid van de 
gemeenschap met zijn omgeving en de beleving ervan in dit gebied.  
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5 Thematische structuurschetsen 

Jan Van Uytvanck, Ilse Simoens, Geert De Blust, Francis Turkelboom (Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek) 

De door de bevraagde gewenste landschapsdiensten kunnen meer of minder in verband 
gebracht worden met een viertal belangrijke thema’s: (1) gezonde leefomgeving, (2) 
duurzame landbouw, (3) landschap en natuur en (4) sociale samenhang. Het toekennen van 
diensten aan thema’s is van belang omdat het de mogelijkheid biedt om de thema’s 
ruimtelijk of procesmatig te vertalen in de landschapsvisie. In een eerste stap gebeurt dit in 
de vorm van een koppeling tussen de thema’s, de landschapsdiensten en de landschappelijke 
kwaliteiten die daarvoor nodig zijn. In de volgende paragrafen worden deze koppelingen 
verder uitgewerkt voor landschapsdiensten die direct in verband staan met het thema. 
Sommige landschapsdiensten worden samengenomen omdat ze, ondanks een verschillende 
inhoud, toch gelijkaardige landschappelijke kwaliteiten nodig hebben. Sommige van de 
diensten die het landschap levert, zijn niet eenduidig te vertalen naar een landschappelijk 
kenmerk of een landschappelijke kwaliteit. Soms is de vertaling zelfs eenvoudiger te maken 
door een bepaalde “afwezigheid” van bijvoorbeeld een verstoringsvorm of een 
landschapselement. Andere elementen zijn eerder te vertalen naar een bepaald proces 
(actief of passief) dat vorm krijgt in het landschap. 

5.1 Aanbevelingen van respondenten 

In eerste instantie worden een aantal aanbevelingen onder de loep genomen die rechtstreeks 
door de respondenten werden aangegeven. Dit helpt ook om beter de betekenis te begrijpen 
die belanghebbenden aan een bepaalde dienst van het landschap geven (volgende stap, zie 
5.2.). 

5.1.1 Ruimtelijke aanbevelingen 

Kleine landschapselementen 

De multifunctionaliteit van kleine landschapselementen herstellen en/of herwaarderen, zijnde  

het gebruik en behoud van holle wegen voor zachte recreatie (trage wegen),  

landschapstoerisme en speelruimte. Daarnaast zouden de mogelijkheden naar herstel van de 

vroeger aanwezige bomenrijen en hagen (in het bijzonder de gele kornoeljehagen) langs de 

wegen, in het dorp,  rond de boerderijen en kastelen en op de taluds moeten worden 

nagegaan. Deze bomenrijen en hagen zijn belangrijk als schuilplaats voor dieren en 

genereren esthetische, productieve, recreatieve (bv. het plukken van bessen) en regulerende 

waarden (bv. erosiebestrijding). Tenslotte zou moeten uitgezocht worden hoeveel bronnen er 

in dit gebied liggen en wat hun cultuurhistorische betekenis was. Het herwaarderen van deze 

plaatsen vormt een meerwaarde voor het landschap,  het erfgoed van de streek en verhoogt 

de toeristische waarde. 

Bebouwde ruimte en gebouwen  

De respondenten wensen dat bestaande, leegstaande gebouwen, die de geschiedenis van de 
streek uitstralen, worden opgewaardeerd en in gebruik worden genomen en dat er 
bouwrichtlijnen worden vastgelegd om een harmonisch bouwbeleid te kunnen voeren. Het 
behoud en onderhoud van de kerkdorpen draagt bij tot de landschapsbeleving en de 
eigenheid van de streek. Dit komt zowel het gemeenschapsleven als het toerisme ten goede. 
Door publieke ruimtes van functie te wijzingen op basis van de veranderde noden in een 
dorp (voorbeeld: een kerk die als bibliotheek wordt ingericht of een oude hoeve als 
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bejaardenhuis) kan men nieuw leven in de dorpskernen creëren. Al deze veranderingen 
verbeteren het huidig sociaal leven in de kerkdorpen. Ook het verbeteren van het openbaar 
vervoer vanuit de dorpen naar plaatsen met meer voorzieningen zou hieraan kunnen 
bijdragen.  

5.1.2 Niet-ruimtelijk aanbevelingen 

Lokale landbouw 

Omdat de landbouwbedrijven te klein en de vaste kosten te hoog zijn om op de wereldmarkt 
te concurreren, zou men in de toekomst op zoek moeten gaan naar andere bedrijfsvormen. 
Een mogelijkheid is om meer samen te werken en zo de vaste kosten  en risico’s te delen. 
Dit werd door een landbouwer voorgesteld.  

Lokale landschapsbeleving 

De veranderde samenleving heeft een duidelijk impact op de relatie die de bewoners met het 
landschap hebben en hoe ze het landschap beleven. Alhoewel er in dit gebied nog genoeg 
ruimte is, zijn verschillende belevingsvormen in het landschap, zoals buiten spelen, helpen 
op de boerderij, bijverdienen tijdens de fruitpluk, sterk verminderd. Hierdoor genieten de 
bewoners minder van de positieve effecten van deze belevingsvormen op het welzijn van het 
individu en op de sociale samenhang van de gemeenschap. Enkele suggesties hoe men deze 
belevingsvormen weer zou kunnen oppikken werden bij enkele bevraagden getoetst en 
positief onthaald: 

- Inrichten van speelruimte in de buurt van scholen, die men tijdens de schooluren kan 
leren kennen en waar men na schooltijd ook gebruik van kan maken; 

- Projecten opzetten waar schoolkinderen gedurende een maand (of twee), halve 
dagen helpen bij de fruitpluk. Zo krijgen ze de kans deze activiteit die in hun 
leefomgeving een belangrijke rol speelt, te leren kennen. Ze ervaren hierdoor hoe 
deze sector, eigen aan hun streek, werkt, hoe fruit groeit, hoe men hier met respect 
moet mee omgaan om dit op de markt te brengen, hoe eigen geplukt fruit smaakt… 
Ook de fysieke activiteit in de buitenlucht zal bijdragen aan de motorische en 
geestelijk ontwikkeling van de kinderen. Dit zijn activiteiten die voor de ontwikkeling 
van een kind zeer belangrijk zijn en in de klas minder aanbod kunnen komen. Op 
deze manier zou zo’n project het onderwijsprogramma aanvullen en draagt het ook 
bij  aan een beter sociale samenhang tussen de nieuwe en de autochtone 
dorpelingen.  Dit soort activiteiten zouden kinderen opnieuw vertrouwd maken met 
hun landschap en hun buitenomgeving en zou er voor kunnen zorgen dat de weg 
naar het buiten spelen opnieuw wordt ontdekt; 

- Het oprichten van een plukboomgaard, naar het voorbeeld van de CSA-boerderij (= 
Community Shared Agriculture) of plukboerderijen. Door als omwonende 
aandeelhouder te zijn van een boomgaard waar men zijn eigen fruit kan plukken, 
kan er een dynamiek ontstaan die de sociale samenhorigheid van verschillende 
generaties, de relatie met het landschap en natuurlijke processen, de therapeutische 
werking, het draagvlak voor duurzame en biologische landbouw en de educatieve 
werking ten goede komen.  

Informatie toegankelijk maken en discussies  in de streek op gang brengen 

Uit de bezorgdheden van de bewoners en bemerkingen van de boeren blijkt het  noodzakelijk 
om de communicatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren. Dit 
zou  de bezorgdheden van de bewoners kunnen verminderen, het wederzijds begrip 
vergroten en mogelijk een mentaliteitswijziging in gang zetten.  Het organiseren van een 
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informatieavond per gemeente over het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de regio en 
waarvan de gevolgen op mens en milieu worden toegelicht, zou tegemoet komen aan de 
noden van de lokale bevolking. Dit zou vanuit de lokale boeren kunnen georganiseerd 
worden of vanuit een neutrale instantie die boeren en bewoners hier rond samen brengt. 
Hierbij is het ook belangrijk dat de andere maatregelen die door sommige landbouwers 
worden genomen om plagen en ziektes in de landbouwproductie te voorkomen toe te lichten. 
Perceelrandenbeheer en het beheer van kleine landschapselementen zijn hiervan een 
voorbeeld. Ook een informatieve uitzending op TV-Limburg zou kunnen bijdrage aan een 
betere communicatie betreffend dit thema. Over het plaatsen van windmolens in de streek 
zijn de meningen verdeeld. Voordat  men de beslissing neemt is het daarom aanbevolen een 
lokale discussie op te starten waarbij de burgers juist geïnformeerd worden over de 
ecologische, sociale en economische positieve en negatieve gevolgen hiervan.   

Geïntegreerd landschapstoerisme  

De grootste troeven om het toerisme in deze streek duurzaam te maken en in harmonie te 
brengen met de andere gebruikers van het landschap, is door het toerisme te koppelen aan 
de andere activiteiten in het landschap:  zachte en sportieve  recreatie, educatie via 
participatie in het landbouwleven (bed en breakfast bij de boer, bedrijfsbezoek, meewerken 
op de boerderij), de verkoop van streekproducten, de ervaring van de therapeutische waarde 
van het landschap vanwege zijn rustgevend karakter en de stilte. 

5.2 Betekenis van landschapsdiensten en de hiermee 
verbonden kwaliteiten van het landschap. 

5.2.1 Thema 1:  Gezonde omgeving  (woon- en leeffunctie) 

Een gezonde leefomgeving omvat voor de respondenten zowel passieve belevingselementen 
zoals zuivere lucht, stilte, zuiver water (incl. bronnen) en esthetische en therapeutische 
waarden als actieve belevings- of gebruikselementen zoals ontwikkelingsmogelijkheden voor 
kinderen (spelen, educatie), zachte recreatie, en bijvoorbeeld het plukken van wilde bessen 
om op te eten. 

Zuivere lucht en zuiver water 

- Betekenis  

Zuivere lucht en zuiver water zijn evidente maar belangrijke basisbehoeften of -kwaliteiten, 
die eigenlijk in elke gezonde leefomgeving aanwezig moeten zijn, in om het even welk 
landschap. Voor het visiegebied krijgen deze diensten een specifieke en concrete betekenis 
omdat er een zeer intensieve fruitteelt is die, naar aanvoelen van veel bewoners, te veel 
gebruik maakt van sproeistoffen die mogelijk giftig kunnen zijn voor mensen en dieren. 
Daarnaast worden bewoners en gebruikers van het gebied ook vaak geconfronteerd met 
erosie, waarbij de belasting van het oppervlaktewater, met name de beken in het gebied, 
met afspoelende grond, inclusief sproei- en meststoffen, zeer duidelijk is en zorgen baart. 
“Zuiver water” staat in die zin niet alleen voor zuiver drinkwater met een directe impact op 
de eigen gezondheid, maar ook voor zuiver water in de beken, de valleien en de 
natuurgebieden in het visiegebied. 

De diensten zuivere lucht en water kunnen in de eerste plaats vertaald worden naar een 
landschapskwaliteit waarin de negatieve effecten van sproeistoffen, bemesting en erosie voor 
de lucht, bodem en water afwezig zijn. In de praktijk blijken de bewoners ook wel begrip te 
hebben voor die neveneffecten van intensieve landbouw (Studiegroep Omgeving 2000). 
Bijkomende maatregelen en informatie om een goede kwaliteit van lucht en water te 
bereiken zijn echter zeer belangrijk. 
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- Landschappelijke kwaliteiten 

Landschappelijke kwaliteiten die zorgen voor “zuivere lucht” zijn in de context van het 
intensieve landbouwgebruik in het visiegebied niet eenvoudig te bepalen. Een zonering 
waarbij teelten die veel sproeistoffen vergen, zoals bijvoorbeeld laagstammig fruit, uit de 
buurt van de woonkernen worden geweerd, komt hieraan deels tegemoet. Het behoud of de 
herwaardering van onbespoten hoogstamboomgaarden in en rond de woonkernen, kan hierin 
een (bufferende) rol spelen. Dit sluit zowel aan bij de gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen als bij de landschappelijke ontwikkelingen uit het recente verleden, met 
name het landschap van de 20ste eeuw vóór de ruilverkavelingen en vóór de rooipremies 
van de Europese unie vanaf de jaren zestig en zeventig (Provinciebestuur West-Vlaanderen & 
De Nationale Boomgaardenstichting 2005). 

De bufferende werking kan verhoogd worden door het onderhoud of de aanleg van hoge en 
dichte hagen in combinatie met deze hoogstamboomgaarden, tuinen, pleinen of openbare 
domeinen in en rond de dorpskernen. Een aangrijpingspunt is hier de Haspengouwse traditie 
van de gele kornoeljehagen (Dupae 2006). Deze gevlochten hagen kwamen vroeger 
veelvuldig voor in de dorpskernen en leverden ook bessen voor jam (eveneens een 
gewaardeerde ecosysteemdienst die wordt vermeld door bewoners!). Het herstel van de 
gevlochten hagen als bufferend element (dus op grotere schaal) is niet realistisch, maar 
wellicht kan dit wel met andere gemengde en hoog opgroeiende haagvormen, waarin de gele 
kornoelje terug een plaats krijgt.  

In het buitengebied zelf kunnen dichte hagen die onmiddellijk rond de laagstamboomgaarden 
geplant worden, zorgen voor directe buffering door het reduceren van het uitwaaien van 
sproeistoffen. Daarnaast kunnen hagen (met uitzondering van meidoornhagen) ook een rol 
vervullen in de natuurlijke plaagbestrijding (bv. broedplaats voor insectenetende vogels, 
overwinteringsplaats en beschutting voor ongewervelden die van belang zijn bij 
plaagbestrijding zoals loopkevers en spinnen (Digneffe 2007; Scheele et al. 2007) en het 
voorkomen van stormschade door windbreking (Campi et al. 2009).  

Een landschap met zuiver grondwater en zuiver water in de waterlopen functioneert op zo’n 
manier dat uitspoeling van vervuilende stoffen naar bodem- en oppervlaktewater wordt 
vermeden of beperkt. In de eerste plaats hangt dit af van de wijze waarop bewoners en 
bedrijven omgaan met vervuilende stoffen, maar ook landschappelijke kenmerken of 
inrichtingen kunnen vervuiling bufferen of  verminderen. Dit kan door een aangepast 
landgebruik, bijvoorbeeld door erosiegevoelige gronden onder grasland te brengen of te 
beplanten met bomen en struiken. In het open akkerlandschap van Gelinden is dit niet 
steeds evident, noch gewenst en zijn vooral lineaire elementen die waterlopen of de 
valleiranden bufferen van belang. Dit kunnen allerlei strookvormige vegetatietypes zijn, zoals 
brede grasstroken, ruigtes en bosjes. Het kunnen ook vlek- of puntvormige 
landschapselementen zijn die water en afstromende bodemdeeltjes opvangen (bekkens), 
zuiverende rietvelden of moerasjes. Ook een netwerk van strook- en puntvormige vegetaties 
ter bevordering van de agrobiodiversiteit kan functioneel zijn voor erosiebestrijding (D’Haene 
et al. 2010). In het visiegebied zijn reeds vrij veel landschapselementen aanwezig die 
mitigerend werken met betrekking tot lucht- en waterkwaliteit. Concreet betekent dit dat er 
in het open akkerlandschap grasstroken zijn aangelegd die tot doel hebben erosie tegen te 
gaan, de zogenaamde grasbufferstroken. Verder zijn er kleine (erosie) en grote 
(waterbeheer) bufferbekkens aangelegd.  

Stilte 

- Betekenis 

Voor de respondenten betekent stilte de afwezigheid van het lawaai van zwaar doorgaand 
verkeer, luidruchtige recreatievormen en niet streekeigen nijverheid. Voor de meeste 
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mensen van het gebied betekent stilte vooral iets dat ze willen behouden. Het is niet zo dat 
ze naar stilte verlangen omdat het nu te lawaaierig zou zijn. De woonomgeving moet een 
goede nachtrust garanderen, maar stilte is ook van belang voor “onverstoorde” natuur. Een 
belangrijke kwaliteit is bijvoorbeeld het kunnen horen van fluitende vogels.  

- Landschappelijke kwaliteiten 

In het cultuurlandschap is de combinatie van rust en ruimte, natuur en cultuur bepalend 
(Guldemond & Kloen 2002). Het zijn vooral de verkeerstechnische kenmerken van het 
landschap die de kwaliteiten rust en ruimte voldoende kunnen garanderen. Inrichting van het 
wegennet moet m.a.w. zoveel mogelijk het doorgaande verkeer uit de woonkernen bannen. 
Doorgaand verkeer wordt afgeleid naar de grote wegen. In het landbouwgebied moeten er 
beperkingen zijn voor niet-landbouwverkeer. De inrichting van de woonkernen met groene 
ruimtes bevorderen stilte en vogelleven. Aangrijpingspunten voor inrichting zijn hier de 
dorpspleinen in de dorpen en de hoogstamboomgaarden en holle wegen in de onmiddellijke 
omgeving van de dorpen. Op dit ogenblik zijn er in het gebied al heel wat maatregelen die 
het verkeer op kleine wegen in het open landbouwgebied beperken. Dit gaat van 
verbodsbepalingen tot het ontoegankelijk maken van wegen voor gemotoriseerd verkeer.  

Ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, Woonkwaliteit en Zachte recreatie, 
Esthetische, Therapeutische en Educatieve waarden. 

- Betekenis 

Een omgeving of landschap dat ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen biedt, betekent 
voor de respondenten vooral een landschap dat gevarieerd is, kinderen aantrekt en uitnodigt 
om het te ontdekken op een veilige manier. Zachte recreatievormen (wandelen, fietsen, 
spelen) voor bewoners en recreanten van buitenaf sluiten hier onmiddellijk bij aan. De 
woonkwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de resterende open ruimte 
(stilte, zuivere lucht, …) en hoe die is ingevuld (voor o.a. kinderen, recreatie, veiligheid, …). 
Esthetische waarde betekent voor de respondenten een “mooi landschap”. Het open 
landbouwlandschap wordt hier sterk gewaardeerd en wil men zo houden. Aan een dergelijk 
landschap worden samen met stilte en natuur ook belangrijke therapeutische waarden 
toegekend. Het verlies ervan betekent ook verlies aan kennis. Educatieve waarden worden 
belangrijk geacht omdat een beter begrip van het functioneren van het landschap ook de 
andere waarden (woonkwaliteit, esthetische en therapeutische waarden) ten goede komt. 
Het landschap mag en moet een open landbouwlandschap blijven, maar bloesems, 
vogelgeluiden en bloemen (bermen!) zijn via de trage wegen binnen handbereik. 

- Landschappelijke kwaliteiten 

Landschappelijke kwaliteit is een onderdeel van schoonheid (esthetische waarden) en 
cultuur. Variatie is een middel om die kwaliteit te verbeteren (Boersema & De Snoo 2001). 
Een gevarieerd landschap in de context van het visiegebied is een landbouwlandschap dat 
dooraderd is met een netwerk van landelijke weggetjes, paden, brugjes, en holle wegen die 
uitnodigen om in te gaan en te ontdekken. Dit netwerk sluit aan op speelzones, 
natuurgebieden, sportterreinen, pleinen, scholen, parkeerplaatsen. Het is veilig en heeft een 
hoge connectiviteit, zowel binnen het gebied als in aansluiting met de omgeving. Voor 
recreanten van buitenaf ligt de nadruk meer op de mogelijkheden voor recreatie in het 
buitengebied  (fiets- en wandelmogelijkheden).  

De matrix van dit netwerk is een open landbouwlandschap met vergezichten, het ontbreken 
van bebouwing of andere storende elementen en toch voldoende kleinschaligheid. 
Landschappelijke kenmerken die gekoppeld zijn aan woonkwaliteit komen hiermee overeen, 
maar houden voor de woonzones zelf in dat ze een aantrekkelijke inrichting krijgen zonder 
lintbebouwing. Natuur en open ruimte dringen binnen in de woonkernen, niet andersom. 
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Hiervoor is een herwaardering nodig van de hoogstamboomgaarden, holle wegen, 
droogdalen en valleitjes die de dorpen met elkaar en de plateaugronden verbinden. Voor 
zowel holle wegen als hoogstamboomgaarden zijn reeds belangrijke stappen gezet (zie 
III.1.3.4). Voor de historische gebouwen en hoeves die hun oude rol niet meer vervullen zijn 
er nieuwe functies met een moderne insteek waardoor ze niet vervallen. Het natuurgebied 
Overbroek-Egoven en de wandelinfrastructuur ervan vlakbij de dorpskern van Gelinden is 
een uitstekend voorbeeld hoe zachte recreatie, natuur, woonkwaliteit en een oud 
cultuurlandschap van hoogstamboomgaarden in elkaar kunnen vloeien.  

Bessen, wilde planten, paddenstoelen om te eten 

- Betekenis 

Voor verschillende bewoners van het gebied is het belangrijk dat het landschap waarin ze 
wonen hen ook extra’s oplevert in de vorm van wilde, eetbare producten. Anderzijds lijkt dit 
verlangen ook een herinnering levend te houden naar vroeger, toen het als kind plezierig 
was om bramen, paddenstoelen of bessen (van o.a. gele kornoelje) te gaan plukken. De 
mogelijkheid om in het landschap waarin men woont dergelijke natuurproducten te kunnen 
plukken om te eten, betekent voor hen ook dat het landschap “gezond” is. 

- Landschappelijke kwaliteiten 

Bessen, wilde planten en paddenstoelen groeien in halfnatuurlijke milieus. Om ze te kunnen 
plukken moeten ze toegankelijk zijn. Vaak is plukken niet wenselijk in de vaak al kleine 
natuurgebieden. Voor dergelijke activiteiten zijn er dus openbare plekken (plekjes) nodig, 
waar bramen mogen uitgroeien, waar openbaar groen is met ook een recreatieve functie. 
Dergelijke plekken kunnen deel uit maken van niet gebruikte perceelhoekjes in het 
landbouwgebied, bosjes, goed beheerde bermen, wandelpaden en holle wegen. Plekjes voor 
het plukken van bramen zijn te vinden in holle wegen en op taluds. Toch zijn deze vaak niet 
aantrekkelijk (onder andere door sluikstort of onmiddellijk grenzend aan intensief gebruikte 
landbouwgrond) of slecht toegankelijk (bv. de meeste taluds). Het plukken van gele 
kornoeljebessen is samen met de hagen verdwenen (Dupae 2006). 

5.2.2 Thema 2:  Duurzame landbouwproductie  

Behoud van een vruchtbare bodem en bescherming tegen erosie en overstroming  

- Betekenis 

Een vruchtbare bodem en bescherming tegen erosie en overstroming zijn nauw verbonden 
diensten van het landschap. Het behoud van een vruchtbare bodem, zowel fysisch als 
chemisch wordt als een kostbaar goed beschouwd omdat het de basis vormt voor alle andere 
diensten. In de eerste plaats betekent een vruchtbare bodem de mogelijkheid om blijvend 
aan landbouw te doen, waardoor de andere functies van het gebied, die hier allen minder of 
meer aan gerelateerd zijn, gegarandeerd blijven (werk, handel, wonen, natuur, recreatie…). 
Vruchtbare bodems leveren een goede opbrengst van  hoogwaardige landbouwproducten.  

Voor sommige bewoners betekent het behoud van een vruchtbare bodem ook dat de 
schadelijke neveneffecten van bemesting, sproeistoffen en erosie beperkt zijn en dat het 
gebruik van de bodem door latere generaties niet gehypothekeerd wordt. Concreet betekent 
dit een moderne bedrijfsvoering die intensief beheer combineert met duurzaam landgebruik, 
wonen, natuur en recreatie. 

- Landschappelijke kwaliteiten 
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Een landbouwlandschap met vruchtbare bodems die bescherming tegen erosie en 
wateroverlast bieden wordt gekenmerkt door een gevarieerde teeltkeuze in ruimte en tijd. 
De bodems zijn goed doordringbaar en niet verslempt. Er is voldoende organische stof in 
aanwezig. Organische stof kan worden aangevoerd in de vorm van stalmest, compost of 
maaisel. Stalmesthopen maken deel uit van het landschap. In het landschap zijn percelen 
aanwezig met een tijdelijke braaklegging, een maatregel die de vruchtbaarheid van de grond 
kan bevorderen. Alternatieven hiervoor met een financiële vergoeding zijn percelen met 
wintervoedsel voor vogels. Niet kerende grondbewerking voorkomt erosie en verlies aan 
stikstof (Cunningham et al. 2004). 

Het open landbouwlandschap wordt gekenmerkt door permanente en tijdelijke structuren die 
verhinderen dat vruchtbare grond en water wegspoelen. Permanente structuren zijn allerlei 
lineaire elementen zoals wegbermen, taluds, schouders van holle wegen, bufferende 
permanente grasstroken, bomenrijen, houtkanten die samen een functioneel netwerk 
vormen. Permanente puntvormige elementen zijn bijvoorbeeld kleine bufferbekkens. 
Tijdelijke structuren zijn bijvoorbeeld grasstroken die erosie bestrijden.  

De valleigebieden en de zijvalleien die vanop hellingronden naar de vallei lopen, hebben in 
het kader van erosie- en wateroverlastbestrijding een cruciale rol en behoeven daardoor ook 
andere landschappelijke kwaliteiten. Hier ligt de nadruk op functionele kleinschaligheid: 
graslanden in plaats van akkers, opgaande houtige lineaire elementen, kleine bosjes, 
begroeide taluds, bufferbekkens die bewoning en natuurgebied beschermen. In het 
landschap komen dus effectieve erosiebuffers voor op verschillende niveaus:  zowel 
bovenaan het plateau (voorkomen) als aan de voet van de helling (mitigeren). 

Op dit ogenblik zijn er al heel wat erosiemaatregelen lopende en is er een gemeentelijk 
erosiebestrijdingsplan opgesteld dat voorziet in lijn- en puntvormige (poelen) structuren die 
erosie moeten bestrijden. Het project kwam tot stand door intensieve samenwerking tussen 
de Watering van Sint-Truiden en de stad Sint-Truiden in nauw overleg met de Vlaamse 
leefmilieu- en landbouwadmininstratie. 

Plantaardige voeding en Streekproducten 

- Betekenis 

Zowel bewoners als gebruikers vinden het belangrijk dat het landschap blijvend gebruikt 
wordt voor plantaardige teelten en niet voor bijvoorbeeld veeteelt. Daarbij wordt niet echt 
een voorkeur voor een bepaalde teelt uitgesproken, maar eerder een voorkeur voor 
duurzaamheid gecombineerd met de optimalisatie van het landbouwgebied en het 
bodemgebruik voor hoogwaardige teelten. 

Een landschap waar streekeigen producten worden verbouwd, is voor de bewoners van 
belang omdat de kwaliteit ervan ter plekke is te beoordelen. Afzetmarkten zijn dichtbij, 
waardoor overmatig transport voor aan- en afvoer van goederen beperkt blijft. Streekeigen 
producten verbouwen is ook een stimulans voor behoud en respect voor cultureel, 
landschappelijk en natuurlijk erfgoed. Het betekent ook dat lokaal opgebouwde kennis kan 
gevaloriseerd en behouden blijven. Belangrijke kwaliteiten van een dergelijk landschap in de 
nabijheid van een stad zijn herkenbaarheid, identiteit en rust voor de bewoners, de 
gemeenschap en de regio. Het is van belang dat de open ruimte er ontwikkelt met aandacht 
voor haar functionaliteit (productie), identiteit en visueel karakter (Gulinck & Dessein 2002). 

Voor het studiegebied betekenen streekproducten voornamelijk granen en fruit. Van oudsher 
is in het open landschap vooral een gevarieerde graanteelt van belang, in mindere zijn mate 
zijn dit suikerbieten.  De laagstamfruitteelt is in het open landbouwgebied een relatief jong 
fenomeen en kan niet op eenzelfde waardering rekenen bij de respondenten. Minder of 
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verstandiger gebruik van pesticiden en/of info hierover zijn belangrijk om ook voor deze 
streekproducten een gewaardeerde plek in het landschap te verwerven. 

- Landschappelijke kwaliteiten 

Het landschap is een uitgesproken open landbouwlandschap met grondgebonden landbouw: 
akkerbouw en fruitteelt domineren. Het gewenste landbouwlandschap stemt in grote mate 
overeen met het huidige open akkerlandschap. De graanteelt moet hierin een belangrijke rol 
blijven spelen omdat anders een deel van de gedifferentieerde productiefunctie en identiteit 
van het landschap dreigt verloren te gaan. Landschappelijke integratie van de 
laagstamboomgaarden is gewenst. Hoewel het belang van hoogstammig fruit voor de 
productie te verwaarlozen is, pleiten vele mensen voor een herwaardering ervan in het 
landschap. Hiervoor kunnen ook nieuwe functies van belang zijn: biolandbouw, 
schermfunctie, speelterrein, natuurgebied.  

Regulatie van plagen en ziektes ter preventie van landbouwproductie  

- Betekenis 

Voor de meeste bevraagden betekent de dienst “regulatie van plagen en ziektes ter 
preventie van landbouwproductie” vooral het tegengaan van de nadelige gevolgen van 
landgebruik op de gezondheid van de mensen. Zij vinden het belangrijk dat chemische 
bestrijdingsmiddelen worden afgebouwd ten voordele van een meer natuurlijke preventie. De 
respondenten zijn er echter ook van overtuigd dat het landschap zo moet functioneren dat 
de landbouwproductie zelf ook op een duurzame manier gegarandeerd wordt. De 
professionele gebruikers van het landschap benadrukken dat in de eerste plaats dat het 
landschap op een zeer intensieve manier moet kunnen gebruikt worden met een maximale 
productie. De manier waarop plagen en ziekten bestreden moeten worden is daaraan 
ondergeschikt. 

Het geheel van het landbouwlandschap en de woonzones moet voor de respondenten een 
gezonde omgeving zijn voor mens en natuur. De regulerende functie van landschap en 
natuur staan in dienst van de landbouw en bevorderen ook de gezondheid van de mensen. 
Het een mag niet ten koste van het andere gaan. Een dergelijke kwaliteit is niet 
vanzelfsprekend in een landbouwgebied met een zeer intensief gebruik zoals het 
studiegebied. 

- Landschappelijke kwaliteiten 

Voor het reguleren van ziektes en plagen wordt in landbouwlandschappen steeds meer het 
belang van een goede  groene dooradering onderkend (Geertsema et al. 2004). Een netwerk 
van lineaire en puntvormige halfnatuurlijke vegetatietypen (graslanden, ruigtes, struwelen, 
kleine bosjes) zorgt voor de aanwezigheid van predatoren (vogels, kevers, spinnen, 
sluipwespen, …) van potentiële plaagsoorten (rupsen, bladluizen, …). Anderzijds kunnen 
sommige van dergelijke elementen ook een bron zijn van plagen (bv. meidoornhagen en 
perenvuur, D’Haene et al. 2010). 

In het studiegebied zijn reeds een hele reeks landschapselementen aanwezig die deze 
regulerende functie op zich kunnen nemen. Het zijn in de eerste plaats permanente 
structuren zoals graften, holle wegen, dijkjes en wegbermen, waarin zich potentiële 
predatoren kunnen bevinden die plaagsoorten kunnen reguleren of bestrijden.  

Verder zijn er ook tijdelijke landschapselementen zoals allerlei perceelstroken onder een 
bepaalde vorm van beheerovereenkomst. Vooral tijdelijke grasstroken worden aangewend en 
zijn functioneel voor het bestrijden van erosie. Mits optimalisatie van het beheer van deze 
grasstroken, kunnen ze ook functioneel zijn voor het reguleren van ziektes en plagen. Dit 
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betekent in de eerste plaats een minder intensief beheer, zodat de vegetatie van de stroken 
een grotere structuurvariatie krijgt (gefaseerd maaien, latere en/of minder maaibeurten) en 
dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.   

5.2.3 Thema 3: Natuur en Landschap 

Verschillende diensten die verbonden zijn met  het thema Natuur en Landschap, werden ook 
reeds besproken bij de vorige thema’s (bv. bescherming tegen overstroming, esthetische 
waarden). 

Streekeigen soorten 

- Betekenis 

Voor de meeste respondenten is het evident dat de bewoners en gebruikers van het 
landschap een grote verantwoordelijkheid hebben voor het behoud van de typische regio-
gebonden biodiversiteit. Hoewel de meesten niet de kennis hebben om deze typische soorten 
te benoemen of te herkennen, vinden ze de verbondenheid met dergelijke dichtbije natuur 
belangrijk. Ze drukken ook uit dat het goed is om lokale kennis van het landschap en het 
functioneren van het landschap aan te wenden voor het behoud van die biodiversiteit. 
Aangezien ze een sterke voorkeur hebben om een bepaald landschap te behouden, namelijk 
het open landbouwlandschap in combinatie met aantrekkelijke (holle) wegen en groene 
dorpskernen met hoogstamboomgaarden (zie hoger), is voor hen ook het behoud van de 
hieraan gekoppelde soorten van belang. In de huidige context zijn hier de akkervogels van 
belang, de typische flora van leemgronden en holle wegen en de ontwikkeling van fauna en 
flora in het natuurgebied Overbroek-Egoven.  

- Landschappelijke kwaliteiten 

• Akkervogels 

Bepaalde landschapskenmerken dragen sterk bij aan het behoud van akkervogels, hoewel 
gezonde populaties afhankelijk zijn van een (veel) groter gebied dan het visiegebied alleen. 
Bepaalde kenmerken zijn gunstig voor vogels van het open akkerlandschap zoals 
veldleeuwerik, grauwe gors, gele kwikstaart, patrijs, blauwe kiekendieven, hoewel ook 
binnen deze groep verschillen optreden inzake voedselvoorkeur, dekking, foerageer- en 
broedhabitat. Hetzelfde geldt voor de vogels van het kleinschalige halfopen landschap zoals 
geelgors, ringmus, zomertortel, patrijs, kneu, putter (Dochy & Hens 2005).   

We focussen hier op kwaliteiten/structuren op landschapsniveau die voor de twee grote 
groepen akkervogels van belang zijn, niet op het detailbeheer en de specifieke maatregelen, 
die van belang zijn voor de specifieke doelsoorten.  

� Open akkerlandschap: de openheid van het landschap zelf, zonder bebouwing en 
opgaande landschapselementen en vegetaties is de eerste vereiste voor de akkervogels van 
dit type. De graanteelt is essentieel voor grauwe gorzen en veldleeuweriken, meer specifiek 
het telen van zomergranen die een relatief open structuur hebben in het voorjaar en de 
ermee verbonden graanstoppels na de oogst. Deze graanstoppels moeten pas in het 
volgende jaar geploegd worden, of kunnen worden gevolgd door een of meerdere jaren 
braak. Een dergelijke teelt biedt uitstekende broed- en foerageerhabitats voor de meeste 
soorten van het open akkergebied en voor de veldleeuwerik in het bijzonder (Donald & 
Vickery 2000). Voor patrijzen bieden dergelijk onkruidenrijke stoppels goede 
dekkingsmogelijkheden; dergelijke percelen komen verspreid voor in het gebied. In de 
huidige intensieve landbouw is de teelt van zomergranen en het laten liggen van 
(onbespoten) stoppelvelden (vooral voor veldleeuweriken van belang) een stilaan 
verdwijnend gebruik.  
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Belangrijke alternatieve structuren die voedsel, broedgelegenheid, zon- en opwarmplekken 
bieden zijn allerlei strookvormige vegetatietypen, die voorwerp kunnen zijn van 
beheerovereenkomsten (uiteraard kunnen ook de hoger vermelde teeltwijzen en 
braaklegging op perceelniveau onder beheerovereenkomst uitgevoerd worden). 

De belangrijkste zijn (Dochy & Hens 2005):  

 -  overblijvende grasbufferstroken of keverbanken (40 cm hoger opgeploegd) 

 -  smalle onbegroeide stroken  

 -  onverharde wegen met onkruidranden 

 -  onbespoten graanranden 

 -  niet geoogste graanranden 

 -  perceelhoekjes met overblijvende, pollenvormende grassen of niet geoogst graan 

 -  ingezaaide vogelvoedselgewassen (eventueel ook op perceelniveau) 

De hier opgesomde maatregelen blijven ver van de bebouwing of opgaande houtige 
vegetaties. 

� Kleinschalig halfopen akkerlandschap: naast de teelt van zomergranen en 
stoppelvelden zijn de belangrijkste strookvormige structuren hier allerlei opgaande 
vegetatietypen zoals houtkanten en struwelen van sleedoorn, meidoorn of bramen van 
belang. Deze worden best gecombineerd met permanente grasstroken van overblijvende 
pollenvormende grassen en/of de hierboven vermelde strookvormige structuren 
(akkerranden, hoekjes, onverharde wegen…). De ‘ideale maten’ voor een maximale rijkdom 
aan soorten en aantallen vogels in een hagenrijk landschap blijken een hoogte van 1,40 m te 
zijn en een breedte van1,20 m in een dichtheid van 60-80 m/ha (Lack 1992). 

Voor beide landschapstypen is een concentratie in de meest kansrijke gebieden zinvol. Voor 
de voorziening van broedplekken zijn permanente structuren zinvol (grasstroken, al of niet 
gecombineerd met houtkanten). Hier is een afstemming met ander diensten 
(erosiebestrijding) aangewezen en zeer kansrijk. Voedselvoorziening in de vorm van 
gemengde grasstroken (foto 7) kan ruimtelijk variëren per jaar, waarbij vele kleine locaties 
zinvoller zijn dan enkele grote (Dochy & Hens 2005).   

 

 

Foto 7 Tijdelijke gemengde grasstrook met 
voedsel en broedgelegenheid voor 
akkervogels 
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• Wegbermen 

Het netwerk van bermen op zich vormt de belangrijkste te behouden structuur in het 
landschap. Voor een goede uitwisseling van soorten is een hoge connectiviteit van belang. 
Goed beheerde wegbermen vormen dan een aaneensluitend netwerk, waarin ook andere 
lijnvormige elementen op aansluiten zoal beekoevers, taluds, bomenrijen… 

Voor het behoud van de soortenrijkere gemeenschappen van matig voedselrijke bodems is 
een betere buffering ten opzichte van het landbouwgebied wenselijk. Dit geldt vooral voor 
holle wegen die bijzonder kwetsbaar zijn wanneer ook de schouder ervan wordt geploegd, 
bemest en/of bespoten. Uitspoeling van grond, mest- en sproeistoffen is dan niet te 
verhinderen. Ten behoeve van buffering (verkeer en landbouw) en de mogelijkheid om ze 
goed te beheren, zijn de bermen ook voldoende breed (>2 m). 

• Natuurgebied Overbroek-Egoven 

Een groot deel van het gebied wordt nu reeds beheerd als natuurgebied. Hierover zullen in 
het landschapsplan verder geen uitspraken gedaan worden. Vanuit landschap-ecologisch 
oogpunt is vooral de buffering van het gebied van belang: enerzijds door bufferende 
maatregelen die inspoeling van grond via de zijbeken tegengaan, anderzijds door betere 
buffering van het gebied daar waar het direct paalt aan landbouwgronden. 

5.2.4 Thema 4: Sociale samenhang 

Voor dit thema werden geen diensten weerhouden die specifiek de sociale samenhang 
bevorderen. Het is veeleer de combinatie en het onderling afstemmen van zoveel mogelijk 
andere diensten die de sociale samenhang verhogen. 

5.3 Ruimtelijke invulling van diensten en landschappelijke 
kenmerken 

De koppeling tussen landschapsdiensten, landschapskenmerken en ruimtelijke invulling 
wordt gemaakt aan de hand van een structuurschetskaart per thema. Deze kaarten worden 
vervolgens met elkaar geconfronteerd en gecombineerd. Hieruit worden dan volgens 
verschillende ambitieniveaus scenario’s afgeleid die aan de belanghebbenden kunnen 
voorgelegd worden. 

5.3.1 Gezonde omgeving  (woon- en leeffunctie) 

De bouwstenen voor een gezonde omgeving zijn zuivere lucht en zuiver water, stilte, 
ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen, woonkwaliteit en zachte recreatie, esthetische, 
therapeutische en educatieve waarden en bessen, wilde planten en paddenstoelen om te 
plukken.  

De gewenste ruimtelijke structuur (figuur 11) vertoont vooral een invulling in en onmiddellijk 
rond de woonkernen.  
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Figuur 11 . Structuurschets “Gezonde omgeving” 

Deze woonkernen zijn visueel aantrekkelijk door bufferende elementen zoals 
hoogstamboomgaarden, houtkanten en hagen. Vanuit de dorpskernen vertrekken 
aantrekkelijke, trage verbindingen naar het omliggende landschap, natuurgebied en naar de 
andere dorpen. Structurerend zijn ook de beekvalleien, die door een betere inrichting een 
bufferende werking hebben (erosie, wateroverlast) naar de dorpskernen toe en naar het 
natuurgebied Overbroek-Egoven. 

5.3.2 Duurzame landbouwproductie 

Bouwstenen voor een duurzame landbouw zijn behoud van een vruchtbare bodem en 
bescherming tegen erosie en overstroming, plantaardige voeding, productie van 
streekproducten en meer natuurlijke regulatie van plagen en ziektes. 

Plantaardige voeding en de productie van streekproducten werd naar de structuurschets 
vertaald in een aaneengesloten, onbebouwd en te behouden akkerareaal en een zonering 
waarin kleinschalige fruitteelt (hoogstamboomgaarden) kan geherwaardeerd worden in een 
relevant (historisch, maatschappelijk, esthetisch) kader. Dit wordt geconfronteerd met de 
zones die volgens de actuele erosiegevoeligheidskaart het meest in aanmerking komen om 
maatregelen te nemen. Deze kaart is grof en wijkt enigszins af van het erosieplan, opgesteld 
door de Watering van Sint-Truiden in samenwerking met de leefmilieuadministratie. Hier 
werden ook lokale kennis en knelpunten geïntegreerd, hetgeen resulteert in een gewenste 
structuur van lineaire en puntvormige bufferende elementen, die ook rechtstreeks bewoning 
beschermen. Ook deze laag werd geïntegreerd in de structuurschets (figuur 12). 
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Figuur 12 Structuurschets “Duurzame landbouw” 

5.3.3 Natuur en Landschap 

De bouwstenen voor de structuur die bijdraagt aan het behoud van natuur en landschap in 
het visiegebied zijn de zones waar akkervogels overwinteren en broeden. Deze streekeigen 
soorten behoren tot 2 verschillende landschapstypen: het open en kleinschalig halfopen 
landschap. Verder zijn er het netwerk van lineaire landschapselementen en het natuurgebied 
Overbroek-Egoven. Het netwerk van lineaire landschapselementen omvat de soortenrijke 
wegbermen, holle wegen, taluds, houtkanten en bomenrijen. Deze elementen zijn voldoende 
breed (> 3 m), waardoor ze goed beheerbaar zijn. Inbegrepen zijn ook de tussenliggende 
wegbermen die de verbinding vormen tussen de soortenrijke typen en die door goed beheer 
en verhoogde connectiviteit ook tot soortenrijke types kunnen ontwikkelen.  Het 
natuurgebied Overbroek-Egoven omvat het volledige habitatrichtlijngebied, beschermd 
landschap en ankergebied van het Overbroek en de erop aansluitende valleitjes en 
droogdalen in het westen van het Overbroek, de zgn. groene vingers die de verbinding 
vormen met de helling en plateaugronden waarop intensieve landbouw gebeurt (figuur 13.; 
foto 9).  
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Foto 8 Voorbeeld van een “groene vinger”: een droogdal met kleinschalig cultuurlandschap en waardevol talud met 
houtkant, dat aansluit op de Fonteinbeek, één van de zijbeekjes van de Herk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13 Structuurschets “Natuur en Landschap” 
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6 Structuuralternatieven 

In de volgende paragrafen worden visies voor drie alternatieve scenario’s beschreven die, 
naargelang de functies die geïntegreerd worden, een verschillend ambitieniveau en 
tijdskader hebben. De scenariovisies voor het te ontwikkelen landschap worden 
gepresenteerd met stijgend ambitieniveau en groter wordend tijdskader. Een terugkerend en 
belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen permanente en tijdelijke structuren. 
Permanente structuren vormen de ruggengraat van een landschap dat verschillende diensten 
duurzaam met elkaar integreert. Zij bieden het voordeel dat ze kunnen “rijpen” in de tijd, 
waardoor de functies die ze vervullen ook effectiever worden, bijvoorbeeld(1) gerijpte, 
erosiewerende stroken met een stabiele vegetatie en bodem zijn effectiever dan tijdelijke 
stroken; (2) permanente bufferende stroken boven holle wegen laten toe dat de kwetsbare 
vegetaties van holle wegen zich duurzaam herstellen. Bovendien valt de grote onzekerheid 
weg die jaarlijks of vijfjaarlijks terugkeert bij het sluiten van beheerovereenkomsten, waarbij 
het van toevallige factoren afhangt of er voldoende overeenkomsten zijn voor bijvoorbeeld 
akkervogels. Het is immers zo dat er een bepaalde minimum dichtheid en/of oppervlakte van 
biodiversiteitsmaatregelen aanwezig moet zijn in een bepaald gebied alvorens die 
maatregelen ook effectief worden, er moet met andere woorden een drempelwaarde 
overschreden worden (Chamberlain et al. 2000; Depraetere et al. 2012).  Bovendien vergt 
het enige tijd vooraleer akkervogelpopulaties reageren op maatregelen in een gebied 
(Hinsley et al. 2010). Een onzekere situatie doet zich momenteel voor in het visiegebied, 
waarbij een groot deel van de beheerovereenkomsten voor rekening genomen wordt door 
één of een beperkt aantal boeren. Voor het opbouwen van een duurzame populatie van 
bijvoorbeeld akkervogels (hetgeen toch als minimale doelstelling mag gesteld worden), 
bieden tijdelijke maatregelen dus geen garantie. Tijdelijke maatregelen zijn echter zeer 
goede aanvullende maatregelen omdat ze vaak ook goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering 
en teeltschema’s  van een bedrijf (bv. vogelvoedselgewassen). Verder is er het belangrijke 
onderscheid tussen vlakvormige en lineaire structuren. In de ruimtelijke scenario’s worden 
de zones weergegeven waar maatregelen optimaal kunnen genomen worden. Dit kunnen 
zowel tijdelijke als permanente maatregelen zijn. De grote vlakvormige structuren zijn te 
interpreteren als te verkiezen zones, waarbinnen maatregelen of inrichtingen (bv. ten 
behoeve van erosiebestrijding, akkervogels, herstel houtige lineaire elementen) op gerichte 
plekken kunnen getroffen worden en waar de afstemming met ander diensten of functies kan 
geoptimaliseerd worden. 

6.1 Scenario 1:  Het “mooie landschap” -  om in te werken, te 
wonen, te ontspannen 

6.1.1 Focus 

Scenario 1 focust op een mooi (zoals omschreven door de respondenten), en voor de mens 
functioneel landschap. Het landschap sluit erg aan bij het heden (moderne landbouw), met 
elementen uit het verleden die het landschap “mooi” maken (hoogstamboomgaarden, 
houtkanten en hagen, bloemrijke bermen). 

Er zijn aantrekkelijke dorpen, van waaruit het omringende niet bebouwde landschap via een 
netwerk van trage, veilige wegen kan verkend worden. Trage wegen zijn toegankelijk voor 
landbouwvoertuigen, fietsers en wandelaars. De bermen ervan worden optimaal beheerd en 
ingericht (inclusief de schouders van holle wegen), zodat ze soorten- en bloemenrijk zijn en 
aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere ongewervelde dieren. Het niet bebouwde 
open ruimte-gebied is ingericht om zijn huidige functie, de landbouw, te behouden. Er 
worden vooral teelten gestimuleerd die het open landschap behouden, waarbij bijkomende 
laagstamboomgaarden dus geweerd worden. 
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Ruimtelijke invulling (figuur 14) 

- Permanente lineaire structuren: permanente lineaire structuren vallen samen met de 
belangrijkste trage wegen. Dit zijn holle wegen inclusief bermen en schouders, 
houtige lineaire elementen langs die wegen in het kleinschalige halfopen landschap, 
houtkanten/hagen rond de laagstamboomgaarden in het akkergebied, rond 
hoogstamboomgaarden in en rond de dorpen. 

� Concentratie rond netwerk van trage wegen. 

� Concentratie in de groene vingers en in het kleinschalige halfopen landschap. 

- Tijdelijke lineaire structuren: graslandbufferstroken tegen erosie. 

� In de erosiegevoelige zones 

- Permanente vlakvormige structuren: het aaneensluitend akkerlandschap blijft intact; 
buffergebieden met hoogstamboomgaarden en heggen rond de dorpen. 

� Te behouden in de huidige configuratie voor wat betreft het akkerlandschap, te 
realiseren voor wat betreft de buffergebieden rond de woonzones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14 Scenario 1 : het “mooie landschap” 
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6.2 Scenario 2:  “Levend akkerlandschap” - erosie beheersen, 
akkervogels floreren  

6.2.1 Focus 

Scenario 2 focust op de integratie van landbouw en landbouwnatuur, met name de typische 
akkervogels. Voor een duurzame landbouw zijn vooral erosiebestrijdende inrichtingen nodig, 
die zowel erosie voorkomen (brongericht) als opvangen (schade beperken). Mits een 
aangepast beheer, kunnen dergelijke stroken fungeren als broed- en foerageergebied en 
zone voor dekking voor verschillende akkervogels (Leestmans et al. 2012). Dit mag echter 
geen verplicht onderdeel vormen van de erosiebestrijdingsmaatregel. Een landbouwer moet 
het beheer  van de strook vrij kunnen kiezen (maaien of verruigen). Tegenover de inrichting 
voor akkervogels moet een bijkomende vergoeding staan. Voor het behoud van de 
akkervogels zijn daarnaast ook landschappelijke ontwikkelingen van belang: het dichtslibben 
van het open landschap met laagstamboomgaarden moet gestopt worden, zo niet zijn 
verdere maatregelen voor het behoud van akkervogels van open landschap (veldleeuwerik, 
gele kwikstaart, kwartel en grauwe gors) zinloos. Verder is de relatief kleinschalige 
perceelstructuur (van de vroege ruilverkavelingen) van groot belang omdat er daardoor 
relatief veel perceelranden voorkomen. De integratie en een aangepast beheer van 
bestaande laagstamboomgaarden in het landschap kunnen verder voor onder andere patrijs, 
kneu en geelgors van belang zijn. Verder zijn er vooral voorzieningen nodig die akkervogels 
aan het nodige voedsel helpen zowel in de zomer als in de winter. 

Ruimtelijke invulling (figuur 15) 

- Permanente lineaire structuren: permanente structuren worden bekomen door 
integratie van: erosiestroken, ingericht als permanente graslanden en ruigtes langs 
holle wegen en graften; graslandstroken op de plateaus en hellingen die erosie bij de 
bron aanpakken; strookvormige ruigtes, taluds, niet gebruikte perceelhoekjes; 
houtige lineaire elementen in het kleinschalig, halfopen landschap; heggen of 
houtkanten rond de laagstamboomgaarden (broedplekken voor onder andere kneu, 
geelgors, patrijs). 

� Concentratie in de kernzone voor akkervogels van het open landbouwgebied. 

� Concentratie in de groene vingers en kernzones voor akkervogels van 
kleinschalig halfopen landschap. 

- Tijdelijke lineaire structuren: integratie van tijdelijke graslandbufferstroken tegen 
erosie en faunaranden voor akkervogels; ruigtestroken rond de 
laagstamboomgaarden (broedplekken voor patrijs). 

� concentratie in de kernzones voor akkervogels van open en kleinschalig, halfopen 
landschap. 

- Permanente vlakvormige structuren: aaneensluitend akkerlandschap blijft intact, 
geen verdere toename laagstamfruit; behoud van strategisch grasland waar nodig 
(dit is grasland in functie van erosiebestrijding). 

� In de huidige configuratie voor het akkerlandschap. 

- Tijdelijke vlakvormige structuren: akkervogelvoedselgebieden. 

� Concentratie in de kernzones voor akkervogels van open en kleinschalig, 
halfopen landschap. 
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Figuur 15 Scenario 2: “Levend akkerlandschap” 

6.3 Scenario 3: Het “harmonische landschap” – dynamisch, 
maar met een maximale integratie landbouw-natuur-
gezonde leefomgeving 

6.3.1 Focus 

Het maximumscenario voorziet in permanente ruimtelijke structuren die diensten van alle 
thema’s integreren en permanente structuren voor thema’s afzonderlijk. Daarnaast zijn er 
structuren die in tijd en ruimte variëren. Dit zijn vnl. structuren die natuurdoelstellingen in 
het landbouwgebied integreren. Het harmonische landschap wordt langzaam opgebouwd. 
Permanente structuren opbouwen heeft tijd nodig, evenals lokale kennis en draagvlak. Zowel 
ecologische als bedrijfseconomische kennis  voeden de specifieke invulling (inrichting en 
beheer) van de te ontwikkelen structuren. Dit vergt maatwerk en permanente aanpassing, 
geen overal toepasbare mal met algemene principes.  

Ruimtelijke invulling (figuur 15) 

- Permanente lineaire structuren: integratie van trage wegen, holle wegen incl. de 
schouders; aan holle en trage wegen palende stroken, ingericht als permanente 
graslanden en ruigtes met natuur- en erosiewerende functie; graslandstroken op 
plateaus en hellingen die erosie bij de bron voorkomen; aansluitende ruigtes, taluds, 
niet gebruikte perceelhoekjes; houtige lineaire elementen in het kleinschalig, 
halfopen landschap; heggen rond de laagstamboomgaarden; bufferstroken langs 
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beken en valleiranden - afhankelijk van het landschap (open of halfopen) zijn dit 
grazige stroken of ruigtes en/of houtkanten. 

� Concentratie rond waardevolle holle wegen. 

� Concentratie in erosiegevoelige zones, daar waar ze overlappen met de kernzone 
voor akkervogels van open landschap. 

� Concentratie in de groene vingers, daar waar ze overlappen met kernzone voor 
akkervogels van halfopen landschap. 

- Tijdelijke lineaire structuren: integratie van: erosiewerende graslandbufferstroken; 
faunaranden voor akkervogels en ongewervelden voor natuurlijke plaagbestrijding. 

� Concentratie in de kernzones voor akkervogels van open en kleinschalig, 
halfopen landschap. 

- Permanente vlakvormige structuren:  

Het natuurgebied Overbroek-Egoven vormt een aaneengesloten gebied langs de Herk 
en haar valleiflanken. Het is goed gebufferd tegen afspoelende grond, inwaaiende en 
inspoelende pesticiden en nutriënten. Het gebied heeft een hoofdfunctie natuur; 
verder is er extensief bosbeheer en zachte recreatie mogelijk enkunnen er 
samenwerkingen met boeren lopen voor het beheer.  

Het aaneensluitend akkerlandschap blijft intact: er komt geen infrastructuur die het 
akkerareaal versnippert; strategisch grasland blijft bestaan, daar waar nodig. 
Integratie van dit grasland met de productie van streekeigen producten is wenselijk 
(hoogstammig fruit). 

Rond en in de dorpen bufferen hoogstamboomgaarden, houtkanten en heggen de 
bewoning en maken deze dorpen  zo aantrekkelijk. Ook hier is integratie met andere 
functies (wandelen, spelen, plukken) mogelijk. 

� Behouden van de huidige configuratie voor het akkerlandschap, te realiseren 
voor natuurgebied en bufferzones. 

- Tijdelijke vlakvormige structuren: akkervogelvoedselgebieden. 

� Concentratie in de kernzones voor akkervogels van open en kleinschalig, 
halfopen landschap. 
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Figuur 16. Scenario 3: het “Harmonisch landschap” 
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7 Evaluatie door beleidsmakers en 
landschapsarchitecten  

Drie experts, die dagelijks met landschapsplannen werken, evalueerden op vraag van de 
auteurs tijdens een workshop (Brussel, 20 september 2012) het ontwerp-landschapsplan en 
de methode die we hiervoor gebruikten. Het expertenteam bestond uit David Verhoestraete 
(ontwerpbureau Cluster en Artesis Hogeschool Antwerpen), Jan Nuijens (Regionaal 
Landschap Kempen en Maasland en Artesis Hogeschool Antwerpen) en Geert Meysmans 
(praktijklector beheer, ecologie en plantenkennis aan de Erasmushogeschool Brussel). Hier 
worden kort de voornaamste kritieken samengevat. 

1. Globaal genomen wordt het uitgangspunt van de studie, nl. het in kaart brengen van 
ecosysteem- of landschapsdiensten aan de hand van stakeholder-interviews als zeer 
positief en vernieuwend ervaren. 

2. Om te kunnen spreken van een volwaardig “landschapsplan” is echter een ruimere 
insteek nodig. Hiermee worden verschillende zaken bedoeld die ontbreken of 
onvoldoende aan bod komen. Dit zijn: 

a. de dorpen waren beter mee opgenomen in het landschapsplan 

b. de functies, noden en kwaliteiten van de dorpskernen en hun relatie met het 
omliggende landschap 

c. een sociaal-economische evaluatie van het studiegebied 

d. elementen uit de studie van het landschap en de landschapsplanning:  o.a. 
landschapspatronen, beleving, vista’s, “mooie plekken”, identiteit, zichtassen, 
erfgoedelementen, … 

 Voor het opvullen van deze hiaten is evenwel een multidisciplinair team nodig.  

3. Bij het maken van een landschapsplan mag de planner nog een stap verder gaan. Hij 
mag:  

a. visionair zijn:  denken op lange termijn door bv. 50 jaar verder te kijken en in te 
schatten welke landschapscomponenten dan nodig en functioneel zullen zijn. 

b. emancipatieve standpunten innemen, die afwijken van traditie en huidige wensen 
(die bv. voortkomen uit interviews). In dit geval is terugkoppeling zeer 
belangrijk.  

c. de functioneel-academisch benadering verlaten en proberen identiteit, 
gebondenheid en typische gevoelswaarden van het landschap te ontdekken en te 
gebruiken in het landschapsplan. 

4. De methodologie van de vertaling van ecosysteemdiensten naar een concrete 
ruimtelijke invulling moet helderder zijn. Dit kan door: 

a. een betere theoretische omkadering; bv. het ecosysteemdiensten cascade-model 
van Potschin & Haines-Young (2011)  is hierbij zeer bruikbaar (figuur 17); 

b. naast kaarten ook het gebruik van beelden, tekeningen en schetsen.  
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Figuur 17 Een ecosysteemdiensten cascade-model probeert een helder verband te leggen tussen landschapskenmerken 
en waarden die stakeholders formuleren met hier als voorbeeld “kleine landschapselementen) 

5. Alternatieve of aanvullende uitgangspunten om een landschapsplan te voeden zijn: 

a. het confronteren van verschillende beheer- en/of landbouwmodellen (bv. huidige 
systeem vs. extensievere vormen) en wat die ons opleveren aan 
ecosysteemdiensten. Aansluitend hierbij kunnen toolboxes ontwikkeld worden 
(bv. voor ontwikkeling en behoud van kleine landschapselementen) waarbij een 
duidelijke koppeling wordt gemaakt tussen type, functie en dienst (producerend, 
regulerend en cultureel); 

b. het Casco-concept, waarbij een ruimtelijke raamwerk met laagdynamische 
functies (natuur, erfgoed, waterlopen) de hoogdynamische tussenliggende 
ruimtes (gebruiksfuncties) omvat. 
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8 Conclusies  

8.1 Algemeen 

Voor het opstellen van de “landschapsvisie Gelinden” werd vertrokken van de diensten die 
het landschap levert zoals ze aangegeven en gewaardeerd werden door belanghebbenden 
(bewoners). Dit levert bruikbare informatie op die in veel gevallen ook vertaald kan worden 
naar ruimtelijke kwaliteiten en kenmerken die ofwel zeer gewaardeerd worden of gewenst 
zijn door de respondenten. Wanneer deze kwaliteiten en kenmerken vervolgens in het proces 
van het ontwikkelen van een landschapsvisie worden geïntegreerd, bestaat er een grote kans 
dat deze visie voldoende maatschappelijk draagvlak vindt om te worden geïmplementeerd. 
Deze benadering verlegt de nadruk van “een gebied met een probleem waar een oplossing 
voor moet komen” (met name een landschapsplan) naar een “gebied met kenmerken die 
naar waarde geschat worden en waar ruimte is voor verbetering en verandering”. Deze 
positieve benadering kan ook helpen om het draagvlak te verbreden en mensen actief te 
betrekken. Verder werden de klassieke ingrediënten van een “ruimtelijk plan” niet vergeten, 
namelijk inventarisaties van het landschap, bestaande ruimtelijke visies, knelpunten e.d. 
Deze ingrediënten werden echter onmiddellijk geïntegreerd en geconfronteerd met het 
uitgangspunt: de landschapsdiensten. 

Een tweede noodzakelijke terugkoppeling met belanghebbenden heeft nog niet plaats 
gevonden. Het voorleggen van visie-alternatieven is de eerstvolgende stap in dit proces. 
Daarna volgt een gemotiveerde keuze of bijstelling van een scenario en kan overgegaan 
worden tot het uitwerken van een actieplan. 

8.2 Te ontwikkelen kwaliteiten van het landschap 

Het landschap van Gelinden heeft een aantal kwaliteiten die mits een betere ruimtelijke en 
inhoudelijke afstemming nog sterk kunnen verbeteren. Door de confrontatie van waarden die 
respondenten geven aan landschapsdiensten, op verschillende niveaus te vertalen in de 
visie-alternatieven, konden landschapsdiensten ruimtelijk geïntegreerd en geoptimaliseerd 
worden. Belangrijke integraties en optimalisaties zijn: 

(1) Het verfraaien van de dorpen door herwaardering van de hoogstamboomgaarden die 
hierbij nieuwe functies kunnen krijgen, versterkt de sociale samenhang. Nieuwe 
functies zijn onder meer spelen, participeren in kleinschalige fruitteelt, buffering 
tegen (de nadelige effecten van/buffering ten opzichte van het intensieve 
landbouwgebied) intensieve landbouw, educatie, biodiversiteit, ... 

(2) Het herwaarderen van landelijke (holle) wegen door buffering verbetert 
erosiebestrijding en is functioneel voor akkervogelbiodiversiteit, zachte recreatie en 
esthetische waarden (bloemrijke bermen). 

(3) De ontwikkeling van een dooraderd (met wegbermen, grazige stroken, 
beekbegeleidende buffers, houtkanten…) open- of halfopen landbouwlandschap met 
gevarieerde teelten, waaronder een groot aandeel graanteelten, behoudt de identiteit 
van het landschap, een vruchtbare bodem, werkgelegenheid, akkerbiodiversiteit, 
beschermt bewoning tegen overstromingen vervuiling van beken en beschermt het 
natuurgebied in de Herkvallei. Een dergelijk dooradering kan ook een rol spelen in 
een milieu- en natuurvriendelijkere bestrijding van plaagsoorten.  

(4) De integratie van niet-ruimtelijke processen zoals informatievoorziening, educatieve 
en belevingsprojecten met kinderen, boeren en bewoners, toerisme. 
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