Traditionele Landschappen Vlaanderen : kenmerken en beleidswenselijkheden
320000

Centrale Kempen

Landschappelijke subeenheden
320010
320020

Land van Herentals-Kasterlee
Land van Geel-Mol

320030

Land van Zoersel-Wijnegem

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

vlakke en golvende topografie met een
duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen
en bewoning

- talrijke open ruimten van sterk wisselende
omvang;
- vegetatie (bossen), topografie en
bebouwing zijn ruimtebegrenzend.

- kerndorpen en (rij)gehuchten maken deel
uit van de open ruimte;
- verkavelingen en lintbebouwing in de
beboste gebieden is soms storend maar niet
ruimtebepalend;
- open veldverkavelingen en lintbebouwing
zijn storende elementen maar zelden
ruimtebegrenzend.

- talrijke geïsoleerde elementen (molens, torens,
hoeven, kapelletjes,...) met dikwijls een
monumentwaarde;
- lineair groen in de valleien.

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling

bosrijk zachtgolvend gebied met een
uitgesproken parallele reliëfsstructuur
gevormd door de valleien en de
langsliggende ruggen van pliocene
zanden) en plaatselijk bedekt met
Holocene rivierduinen

compartimentlandschappen
bepaald door reliëf met
(naald)bossen en bebouwing; rijen pleindorpen (bist); duidelijke
ruimtelijke zoneringen (centrumperiferie-model) van de
oorspronkelijke ontginningen met
een duidelijke differentiatie in
landgebruik; traditionele
landelijke architectuur
grotendeels verdwenen

lokaal belangrijke
natuurwaarden
(talrijke kleinere
natuurgebieden);
duidelijke
geomorfologische
structuren en
relicten; bijzondere
landschappelijke
waarde van de
moerassige valleien;
cultuurlandschappelij
k talrijke relicten

rurbane gradiënt van Antwerpen
die sterk bepaald wordt door de
(weg)toegankelijkheid; westelijk
deel behoort reeds tot de banlieue
en is sterk versneden; kadastrale
oppervlakte in 1989 m.b.t. Open
Ruimte varieerde van minder dan
50% tot ca. 80%; met een afname
van 5-10% sedert 1980; toename
van meer dan 10% woningen
sedert 1981; lokaal hoge
recreatiedruk; talrijke
weekendverblijven; in de oostelijke
subeenheid: sterke milieuvervuiling

- gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de
subeenheden gericht op het behoud van de
verscheidenheid;
- grote boscomplexen beschermen tegen
versnippering, verstoring door recreatie en
bebouwing (weekendverblijven);
- verbeteren bosbeheer;
- karakteristieke valleilandschappen verbeteren door
het herstellen van een halfopen landschap, betere
groenconnectiviteit, extensief landgebruik en
waterrijkheid te behouden;
- milieusanering in het oostelijk deel.
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330010

Demerland

Landschappelijke subeenheden
330010

Demerland

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

bossen en een golvende topografie
versneden door (parallele) valleien

- sterk versnipperde en onregelmatige open
ruimten van sterk wisselende omvang;
- beperkt aantal gerichte vergezichten
begrensd door topografie, vegetatie (bossen)
en soms bebouwing.

bebouwing ruimtebegrenzend of opgeslorpt
in vegetatie (bossen)

- sterk geïsoleerde en dikwijls met
monumentwaarde
- lineair groen in de valleien en langs
wateroppervlakken zijn karakteriserend.

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

sterk versneden heuvelland met
getuigenheuvels en -ruggen van het
Diestiaan en omvat het glacis van
Beringen-Diepenbeek; aansluitend bij
de vallei van de Demer

bosrijk heuvelland parallel
versneden door moerrassige
valleien

talrijke
sterke versnijding; hoge dichtheid
natuurgebieden in de aan verspreide landelijke bewoning
moerassige valleien en lintbebouwing; meer dan 10%
toename van het aantal woningen
sedert 1980; (vervuilende)
industrieën
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Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling
- gedifferentieerd ruimtelijk beleid gericht op het
herstel van de verscheidenheid en herkenbaarheid
(leesbaarheid) van het landschap;
- milieusanering;
- behoud van de moerassige valleigronden;
- herstel kleinschalig bocagelandschap;
- stoppenlintbebouwing.
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Traditionele Landschappen Vlaanderen : kenmerken en beleidswenselijkheden
330020

Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg

Landschappelijke subeenheden
330020

Zuiderkempen van Lier en Heist-op-den-Berg

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

hoofdzakelijk vlakke topografie; valleien en
verstedelijkt weefsel zijn structuurbepalend

- sterk versnipperde en onregelmatige open
ruimten van sterk verschillende omvang;
- beperkt aantal gerichte vergezichten
begrensd door bebouwing en vegetatie.

- complexe verweving van open ruimten en
bebouwing;
- bebouwing dikwijls ruimtebegrenzend.

- talrijke geïsoleerde elementen (molens, torens,
hoeven, kapelletjes,...) met dikwijls een
monumentwaarde;
- lineair groen in de valleien.

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling

hoofdzakelijk vlak zandig gebied

oorspronkelijk grote kern- en
nevelvlekdorpen en gehuchten;
bosrijk gebied; thans sterke
verstedelijking door
lintbebouwing.

buitenste
fortengorden van
Antwerpen

rurbane gradiënt uitgaande van
Antwerpen; is zeer sterk versneden
en bezit een dichte bebouwing;
kadastrale oppervlakte in 1989
m.b.t. Open Ruimte varieerde van
minder dan 50% tot ca. 80%; met
een afname van 5-10% sedert
1980; toename van meer dan 10%
woningen sedert 1981; talrijke
weekend-verblijven.

- gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de
subeenheden gericht op het behoud van de
verscheidenheid;
- verbeteren groenconnectiviteit, vooral in de valleien;
- vrijwaren van de afwisseling in landgebruik (heide,
bos, akker- en weiland);
- opvang recreatiedruk en weekendverblijven.
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Traditionele Landschappen Vlaanderen : kenmerken en beleidswenselijkheden
330060

Land van Kontich-Ranst

Landschappelijke subeenheden
330060

Land van Kontich-Ranst

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

hoofdzakelijk vlakke topografie; verstedelijkt
weefsel is sterk structuurbepalend

- sterk versnipperde en onregelmatige open
kleine ruimten;
- beperkt aantal gerichte vergezichten
voornamelijk begrensd door bebouwing.

- complexe verweving van open ruimten en
bebouwing en agro-industrie (glasteelt);
- bebouwing is ruimtebegrenzend.

beperkt en sterk geïsoleerd

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling

traditioneel tuinbouwgebied op
zandgronden

sterk verstedelijkt gebied
(Antwerpse banlieue en
forenzenwoonzone)grote
dichtheid van serres

buitenste
fortengordel van
Antwerpen

complexe rurbane gradiënten
uitgaande van Antwerpen,
Mechelen, Brussel en Leuven;
kadastrale Open Ruimte (1989) ca.
60-80%; sterke verstedelijking door
lintbebouwing en landelijke
verkavelingen; sedert 1981 meer
dan 10% toename van woningen.

- stoppen lintbebouwing;
- optimaliseren verweving niet-grondgebonden
landbouw en wonen; dit kan de resterende open
ruimte vrijwaren
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Traditionele Landschappen Vlaanderen : kenmerken en beleidswenselijkheden
340000

Kempens Plateau

Landschappelijke subeenheden
340010
340020

Industriegebied van Lommel-Overpelt
Bekken van de Warmbeek

340030
340040

Land van Peer-Meeuwen
Limburgs heide- en bosgebied

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

vlakke tot golvende topografie versneden
door valleien, uitgestrekte compartimenten
van heide, bos, bewoning en industrie

- grote open ruimten in de heidegebieden
met een begrenzing door de topografie
(duinen, valleien) of door de vegetatie
(bossen);
- kleine tot middelmatige ruimten in de
beboste gebieden, de valleien en bebouwde
zones;
- gerichte vergezichten bepaald door
topogafie (valleien, steilranden).

- open bebouwing is zowel ruimte
structurerend als begrenzend voor open
ruimte relicten;
- geïsoleerde bebouwing in de bossen is niet
ruimtebegrenzend.

talrijke natuurwaarden met zowel een
ecologische, geomorfologische als culturele
betekenis (vennen, plassen, beekdalen, heide,
duinen) zijn echter zelden ruimtestructurerend

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling

Kwartair rivierterras van de Maas:
grintgronden bedekt met holocene
stuifzanden; lokaal uitgestrekte
landduinen; plateau langs de randen
versneden door valleien met natte
alluviale bodems

uitgestrekte duin-, heide- en
(naald)bosgebieden; langs de
zuidrand gebied van de
Kempense;
compartimentlandschap met
sterk wisselende grootte van de
ruimtes

uitgesterkte
natuurgebieden;
geomorfologische
relicten;

uitgestrekte heidegronden als
militaire domeinen; toenemende
recreatie; in sommige gemeenten
sterke toename van het aantal
woningen sedert 1981 (>15%);
talrijke weekendverblijven; invloed
stadsgewest Hasselt-Geel

- gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens de
subeenheden gericht op het herstel van de
verscheidenheid;
- vermijden van een uniforme recreatieve
monocultuur;
- vrijwaren natuurwaarden;
- heidegebieden wijds open houden, herstellen van
de beekvalleien met gesloten landschap als
structuurdragers;
- nieuwe infrastructuur en industrie inpassen bij de
landschappelijke structuur.
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Traditionele Landschappen Vlaanderen : kenmerken en beleidswenselijkheden
340050

Mijngebied van Genk-Waterschei

Landschappelijke subeenheden
340050

Mijngebied van Genk-Waterschei

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

vlakke tot golvende topografie versneden
door valleien, uitgestrekte compartimenten
van heide, bos, bewoning en industrie

- grote open ruimten in de heidegebieden
met een begrenzing door de topografie
(duinen, valleien) of door de vegetaite
(bossen);
- kleine tot middelmatige ruimten in de
beboste gebieden, de valleien en bebouwde
zones;
- gerichte vergezichten bepaald door
topografie (valleien, steilranden, artificiële
topografie).

- open bebouwing is zowel ruimte
structurerend als begrenzend voor open
ruimte relicten;
- geïsoleerde bebouwing in de bossen is niet
ruimtebegrenzend;
- (industriële) infrastructuren zijn
ruimtebegrenzend.

- talrijke natuurwaarden met zowel een
ecologische, geomorfologische als culturele
betekenis (vennen, plassen, beekdalen, heide,
duinen) zijn echter zelden ruimtestructurerend;
- industrieel-archeologisch relevante elementen
zijn ruimtebepalend.

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling

versneden zuidwestelijke en
zuidelijke rand van het Kempens
Plateau

terreinen van vroegere steenkoolontginning met uitgestrekte
verstedelijkte gemeenten en
nieuwe industrieterreinen;
compartimentlandschap van
bebouwing en vegetatie

jong landschap met
industrieel
archeologische
waarde.

gebied met sterke verstedelijking
en dichte bebouwing; uiterst sterke
versnijding door infrastructuren;
mijnverzakkingen en uitgestrekte
woeste (braakliggende) gronden;
invloed stadsgewest Hasselt-Geel

- behoud van de milieu- en woonkwaliteit voorzien bij
de reconversie;
- nieuwe infrastructuur inpassen bij de traditionele
hoofdstructren van het landschap.
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Traditionele Landschappen Vlaanderen : kenmerken en beleidswenselijkheden
620000

Droog Haspengouw

Landschappelijke subeenheden
620010
620020

Holle wegenland van Hoegaarden
Plateau van Landen

620030
620040

Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon
Krijtland van Millen

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

open landbouwgebied op golvend plateau,
versneden met smalle valleien met gesloten
landschap; hoop- en nevelvlekdorpen op
korte afstand van elkaar en grote
geïsoleerde hoeven en verspreide bosjes

- op plateau overal wijdse panoramische
zichten begrensd door topografisch skyline;
- in valleien kortere zichten en doorkijken.

hoopdorpen en geïsoleerde (kasteel)hoeven
vormen de structurerende beelddragers van
de open ruimte

talrijke kleine geomorfologische,
cultuurlandschappelijke, archeologische en
biotische elementen met een sterk structurerend
vermogen door opvallendheid in de open ruimte

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling

breedgolvend leemplateau ondiep
versneden; duidelijke
cultuurlandschappelijke structuur met
een modulair repeterend karakter;
grote dichtheid van kleine landelijke
nederzettingen

typische open field landschap
met kleine hoopdorpen met
vallei- of plateaurandsite;
akkerland op de plateau,
grasland en (populieren)bos in de
vallei, holle wegen en graften
vormen de enige lineaire
vegetatie-elementen, bos
schaars en meestal kleine
bestanden; op plateau grote
alleenstaande hoeven;
boomgaarden in de subeenheid
Tongeren-Borgloon: sluit aan bij
Vochtig Haspengouw

groeven
Gobertangesteen;
talrijke
archeologische
vondsten
(Romeins)typische
bouwstijl grote
gesloten hoeven

kadastrale oppervlakte Open
Ruimte (1989) bedraagt meer dan
80% en lokaal zelfs meer dan 90%
en blijft vrij constant; zeer geringe
dichte bebouwing en lintbebouwing
en geringe versnijding; snelle
kavelvergroting, verlies van kleine
landschapselementen; sterke
toename bodemerosie; talrijke
ruilverkavelingen en expansie
laagstamfruitteelt

- maximaal behoud van de eigen landschappelijke
identiteit van open field op een gedifferentieerde
manier voor de verschillende subeenheden (behoud
regionale diversiteit) door behoud van de
hoofdfunctie landbouw;
- weren lintbebouwing en open veld-verkavelingen;
- vrijwaren van het aparte kleinschalige gesloten
landschap van de valleien als structurerend element;
- maximaal behoud en herstel van kleine (lineaire)
landschapselementen; groenconnectiviteit verbeteren;
- zorg voor het bouwkundig en archeologisch
patrimonium;
- bijzondere aandacht voor het afremmen van de
bodemerosie in het kader van duurzame ontwikkeling.
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921010

Vallei van de Nete

Landschappelijke subeenheden
921010
921011

Valleien van de Nete
Vallei van de Kleine Nete

921012

Vallei van de Grote Nete

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

- Brede vallei met een rechthoekig
grachtennetwerk langs heen de Kleine Nete;
- Stroomopwaarts smalle vallei;
- brede valleien met parallel aan de
hoofdloop tal van leibeken; zijbeken
monden hier vaak haaks in uit;
-talrijke plassen/vijvers

- open ruimten begrensd door vegetatie en
bebouwing;
- stroomopwaarts gesloten

- lineaire bebouwing-Geîsoleerd bebouwing
buiten de dorpen waar de bebouwing ook in
valleien ligt

- opgaande groen is plaatselijk sterk
ruimtebegrenzend;
- aantal monumenten;

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling
- de valleigebieden vrijwaren van bebouwing van om
het even welke aard;
- vrijwaren van ruilverkavelingswerken, van verdere
versnijding door infrastructuren en van bebouwing;
- bijzondere aandacht voor de gradiënten en
toposequenties in het landschap;
- accentueren van de waardevolle sites (taluds,
meanders, donken) in hun omgeving;
- gedifferentieerde aanpak voor de verschillende
riviersegmenten.
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Traditionele Landschappen Vlaanderen : kenmerken en beleidswenselijkheden
921040

Dijle-Demer-Getevallei

Landschappelijke subeenheden
921040
921041

Dijle-Demer-Getevallei
Dijle- en Wingevallei

921042
921043

Dijle-Laan-Ijsebekken
Demervallei

921044
921045
921046

Vallei van de Grote Beek
Vallei van de Zwarte Beek
Vallei van de Mangelbeek

921047
921048

Vallei van de Herk en de Mombeek
Getevallei

921049

Velpvallei

Visueel-landschappelijke kenmerken, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte
Structuurdragende matrix

Zichtbare open ruimten

Impact bebouwing

Betekenis kleine landschapselementen

brede vallei met begrenzende dalwanden
en vegetatiemassa’s en schermen en
verstedelijkt weefsel

open ruimte met sterk wisselende omvang,
begrensd door vegetatie, topografie en
bebouwing

sterke verweving door lintbebouwing;
bebouwing kan zowel ruimtebepalend als begrenzend zijn

(lineair) groen versterkt topografische structuur

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen
Structurele hoofdkenmerken

Identiteitsbepalende
elementen

Erfgoedwaarde

Autonome ontwikkeling en
problemen

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling

de Demer en de benedenlopen van
de Gete en Dijle, en de Rupel
vormen samen de grote oost-west
hydrografische as van het Vlaamse
Gewest; de Rupel is onderhevig aan
getijden (zie 911020) en behoort met
de benedenloop en Gete tot de
Vlaamse Vallei

brede alluviale vlakten met
uiterwaarden; waterrijke gronden
met (populier)-aanplantingen en
talrijke plassen; tussen Gete en
Demer: glasteelt

karakteristieke
grootschalige
valleilandschappen

geringe bebouwing

vrijwaren waterrijke valleigronden
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