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D

e polders mee-maken

’De Polders mee-maken’ houdt een pleidooi om ruimte niet langer alleen te beschouwen als een neutraal en technisch voorwerp,
maar ook als een subjectieve en emotionele plek zoals mensen
die zien en beleven. Het boek biedt een gids om aan de hand van
bouwstenen, recepten en ingrediënten mee te werken aan de
verbetering van de beeldkwaliteit van het landschap en zo de gewenste ontwikkeling van de polders te ondersteunen.
’De Polders mee-maken’ wil waardevolle kenmerken en kwaliteiten van de polders tussen Nieuwpoort en Diksmuide benoemen
en zo de bewustwording van bewoners en gebruikers stimuleren.
Het landschap is hierbij een kostbare bron van informatie en een
uitgangspunt voor eventuele transformatie. De lezing van het bestaande landschap en de verbeelding van toekomstscenario’s door
driedimensionale voorstellingen en perspectieven moeten zorgen
voor meer begrip van en inzicht in ruimtelijke processen.
Het boek is opgedeeld in drie delen:
Inleiding

De inleiding reikt een aantal basisprincipes aan over het landschap en de ontwikkeling ervan, werpt een eerste blik op het
studiegebied en verheldert hoe beeldkwaliteit onder de aandacht
gebracht kan worden.

Bouwstenen voor beeldkwaliteit

Het hoofdstuk ‘Bouwstenen voor beeldkwaliteit’ legt uit hoe de
polders gegroeid zijn tot hoe ze er nu uitzien en geeft richtlijnen
om de beeldkwaliteit ervan te garanderen.

Ingrediënten en recepten voor beeldkwaliteit

Het hoofdstuk ‘Ingrediënten en recepten voor beeldkwaliteit’ ten
slotte doet met eenvoudige schetsen en illustratieve beelden suggesties om zelf een bijdrage aan de beeldkwaliteit van de polders
te leveren.
We hopen u met dit boek vooral te inspireren en te enthousiasmeren: elk van u kan immers de polders mee-maken!
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De weg naar Diksmuide, locatie Nieuwpoort, datum onbekend. (Beeldbank West-Vlaanderen)
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I
In dit deel maakt u kennis met
een aantal basisprincipes over
landschap en de ontwikkeling
ervan. Vervolgens leert u hoe
beeldkwaliteit een specifieke
blik op een gebied vereist.
Daarnaast verneemt u hoe
dit boek tot stand kwam en
waarom het beeldkwaliteit
onder de aandacht brengt.

inleiding

I.I

Grondhouding

21

De polders mee-maken

Verandering aangrijpen om een landschap meer samenhang en identiteit te geven. De ontwikkeling van het nieuwe Provinciedomein IJzerboomgaard
ontstond als antwoord op de geplande ringweg rond een deel van Diksmuide. (Studio Basta & Buro Bossaert, 2014)

“[Landscape] is time, momentarily solidified”
Palmboom in Palmboom, F., Thomaes, S., Stoeckaert, J., Kieboom, C. en van Puffelen, J. (ed.),
2010, Drawing the ground - Landscape Urbanism Today, Birkhäuser, Basel, p. 34

V
Landschappen zijn het resultaat van een ingewikkelde wisselwerking tussen natuur en cultuur. Het uitzicht en de opbouw
ervan verschilt in Vlaanderen van streek tot streek door de grote verschillen in natuurlijke omstandigheden en de wijze waarop de mens daarvan gebruik maakt. Oude plaatselijke gebruiken
en tradities, technologische ontwikkelingen en maatschappelijke
machtsverhoudingen: het landschap weerspiegelt ze allemaal. De
grootte en de vorm van percelen, de aanwezigheid van hoeves en
walgrachten, van dijken en grachten en dorpen en gehuchten,…
vertellen haar geschiedenis. Honderden jaren lang veranderden
de landschappen traag en geleidelijk, maar vandaag evolueren ze
veel ingrijpender en aan een razend tempo door moderne technieken en uitdijende verstedelijking. Omdat deze veranderingen
vaak onherstelbare schade toebrengen, worden ze als bedreigend
en verwoestend beschouwd.
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erandering als
opportuniteit

Nochtans is dynamiek onvermijdelijk: natuurlijke processen
hebben al sinds mensenheugenis een invloed op het landschap.
Bovendien zijn landschappen cultuurproducten waar door de
eeuwen met wisselend succes volop is aan gesleuteld. Het huidige landschap is slechts een momentopname in het eeuwenlange
traject van landschappelijke evolutie. Veranderingen zijn noodzakelijk. Ze komen tegemoet aan nieuwe noden binnen de samenleving en hoeven niet noodzakelijk negatieve effecten te hebben.
Integendeel, wanneer het slim aangepakt wordt, kunnen ze net
kansen bieden en zelfs een verrijking zijn. Dit boek presenteert
een landschapsvisie over hoe we samen kunnen toewerken naar
meer samenhang en identiteit. De geschiedenis van het landschap
dient hierbij als basis om bestaande landschapsstructuren en -elementen te behouden of te versterken en is terzelfdertijd inspirerend om nieuwe te creëren.

De polders mee-maken

Een landschap maken, houdt meer in dan enkel grote gebaren. Het gaat evenzeer over de boer op zijn velden, de tuinman op zijn knieën in de
voortuin, de beheerder van een stukje natuur, de kraanman die de poldergrachten ruimt, de priester in zijn moestuin en de boerin die de kleine details
in het landschap extra in de verf zet.

T

ienduizenden
landschapsmakers

Burgers, landbouwers, ondernemers, natuurverenigingen, de gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid werken allemaal
bewust of onbewust aan het landschap. Al deze individuele of gezamenlijk ondernomen acties en projecten scheppen grote kansen
om de landschappen van de toekomst op een kwalitatieve manier
mee vorm te geven. Maar zonder richting kunnen goedbedoelde
initiatieven nogal eens een averechts effect sorteren. Kennis over
en inzicht in het landschap vormen de sleutel om betrokkenheid
om te zetten in attitudeverandering, concreet engagement en ac-
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tieve medewerking. De uitdaging voor de toekomst ligt erin om
het landschap zo te ontwikkelen dat bewoners en bezoekers zich
eraan kunnen blijven hechten en zich ermee kunnen identificeren. De landschapsvisie in dit boek is daarom een voorzichtige
afweging tussen vorm en functionaliteit, met de bedoeling tot
een leefbare en duurzame vertaling te komen van wensen en behoeften van mensen voor een bepaalde ruimte. Hopelijk zet dit
duizenden kleine initiatieven in beweging die samen tot meer
landschappelijke kwaliteit en samenhang leiden.

I.III
de frontzate
als aanleiding
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e Frontzate als as:
een panoramisch beeld van diksmuide tot nieuwpoort
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De polders mee-maken

A

an de slag!

Zelf aan de slag gaan?

Dit boek legt de nadruk op beeld- en belevingskwaliteit: het nodigt u uit om aan de slag te gaan en een nog fraaier landschap te
maken. U krijgt hiervoor tips en suggesties vanuit een grondige
lezing van het landschap, die u kunnen inspireren tot een (beeld)
kwalitatieve ontwikkeling. Hoe en wanneer het landschap echt
vorm krijgt, hangt af van de initiatieven van de mensen of organisaties die de ingrepen in het landschap uiteindelijk uitvoeren. De
precieze lokale omstandigheden en hun wensen en mogelijkheden bepalen hoe en hoeveel uiteindelijk zal worden gerealiseerd.

De bouwstenen van mijn landschap?

Eerst brengen beschrijvingen van het landschap aan de hand van
de bouwstenen de beeld- en belevingskwaliteit onder uw aandacht. Ze geven u informatie over hoe en waarom het landschap
is gegroeid tot hoe het er nu uitziet. Daarnaast krijgt u generieke
richtlijnen over hoe u mee kunt bijdragen aan de beeldkwaliteit
die de polders hun eigenheid geeft. Deze richtlijnen houden rekening met de historische identiteit van de polders, maar bieden
tegelijkertijd ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. De invulling kan dus veranderen, maar de structuur blijft, waardoor het
landschap niet verrommelt maar een geordend en aangenaam
geheel met karakter wordt. Iedereen kan er zijn eigen invulling
en bijdrage aan geven.

Recepten en ingrediënten voor een beter landschap?

Vervolgens worden deze richtlijnen geconcretiseerd in specifieke
suggesties voor de verschillende landschapselementen die in het
gebied aanwezig zijn. Recepten en ingrediënten geven aan hoe u
de beeld- en belevingskwaliteit van de polders kunt verbeteren,
zowel voor de wegen of de waterlopen als voor huizen of boerderijen. U kunt ze toepassen bij ingrepen in het landschap: bij veranderingen van het openbaar domein zoals het planten van bomen
langs een weg of de aanleg van een dorpsplein, maar ook bij private initiatieven zoals de bouw van een stal of de inrichting van
uw tuin. De recepten en ingrediënten maken aan de hand van
foto’s en figuren duidelijk wat het effect is van bepaalde ingrepen
en waarom bewoners en gebruikers bepaalde dingen juist wel of
niet moeten doen. De hoofdgedachte hierbij is dat elke punctuele
ingreep, hoe klein ook, kan bijdragen aan de beeld- en belevingskwaliteit van het grotere geheel, het landschap.
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II
In dit deel leert u aan de hand
van de acht bouwstenen
voor beeldkwaliteit hoe
de polders zijn gegroeid tot
hoe ze er nu uitzien. Per
bouwsteen krijgt u op basis
van deze landschapslezing
ook generieke richtlijnen mee
om de beeldkwaliteit van de
polders te garanderen.

BOUWSTENEN VOOR
BEELDKWALITEIT

De polders mee-maken

Aandachtspunten Bruikbaarheid
-

ruimte laten voor bestaande en nieuwe grondgebonden landbouwontwikkelingen
leefbare en duurzame vormen van grondgebonden landbouw verweven met natuur, recreatie en waterbeheer
heldere inrichtingsprincipes voor wonen en bedrijvigheid hanteren op maat en schaal van het landschap
mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik zoeken

Een (te) eerlijke interpretatie van de relatie tussen toerisme in de
kuststreek en het achterland? (bron onbekend)

G

edeelde ruimte

De polders zijn een levend landschap: het is een plek waar mensen
wonen, werken en ondernemen. Door de uitzonderlijk rijke, productieve gronden is het van oudsher een welvarende landbouwstreek. Vandaag zijn de grote landbouwbedrijven en het landgebruik met akkerbouw en veeteelt nog steeds landschapsbepalend.
Maar het landschap ondergaat ingrijpende wijzigingen. Zo leidt
de intensivering en schaalvergroting in de landbouw tot grotere
stallen en loodsen. De landschappelijke inpassing ervan is geen
evidente zaak. Bovendien kopen meer en meer niet-landbouwers voormalige boerderijen op om te renoveren. Dat gaat vaak
gepaard met veranderingen aan het uitzicht van de gebouwen,
van het aanpalend grondgebruik – bijvoorbeeld door vertuining
of verpaarding – en dus ook van het landschap. Omschakeling
van een landbouwfunctie naar een toeristisch-recreatieve functie
kan de identiteit van de hoeve aantasten of resulteert soms in de
inplanting van onaangepaste nieuwe inrichtingen. Verder bedreigen barrièrewerking door verkeersinfrastructuur en de verdwijning of toe-eigening van ‘trage wegen’ de bereikbaarheid van het
landelijke gebied.

immers volwaardig programmeren en zo het nodige tegengewicht
bieden aan andere sterke economische functies zoals wonen en
bedrijvigheid. Een exploiteerbare landbouw vereist een minimale ruimtelijke samenhang en een goed gestructureerd agrarisch
gebied. Bouwvrije gebieden aanduiden, kan het aaneengesloten
karakter van cultuurgronden voor grondgebonden landbouw
en een kwalitatieve en weinig versnipperde landbouwstructuur
helpen vrijwaren. Intensivering door overschakeling naar strikt
grondloze activiteiten, zoals glastuinbouw, zou een grote inbreuk
betekenen op het open karakter van de polder en is daarom niet
aangewezen. Er moet ook voldoende ruimte vrijgelaten worden
voor structurele bedrijfsveranderingen, met het behoud van karakteristieke hoevearchitectuur en landschapsintegratie als aandachtspunt. Dat vraagt een goede inschatting van de impact die
een schaalvergroting en uitbreiding op het landschap heeft: waar
en hoe is deze schaalsprong mogelijk om de nodige groeimogelijkheden te blijven garanderen zonder de landschappelijke kwaliteit
te hypothekeren? Daarnaast zijn er mogelijkheden voor nieuwe
vormen van landschapsontwikkeling in de omgeving van boerderijen die niet langer in landbouwgebruik zijn.

Nochtans biedt de dominante aanwezigheid van landbouw belangrijke kansen om de openheid van het polderlandschap te bewaren. Als economische actor kan landbouw deze open ruimte

Tegelijkertijd moet gezocht worden naar een evenwichtige relatie
tussen de verdere ontwikkeling van de landbouwsector enerzijds
en de landschaps- en natuurwaarden anderzijds. Dat kan door in
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Bouwstenen voor beeldkwaliteit

Verandering met afweging van landschappelijke samenhang en identiteit

M

ET HET LANDSCHAP
ALS LEIDRAAD

Plekken weken emoties los bij de mensen die ze bewonen of bezoeken. Uit onderzoek blijkt dat mensen graag naar de Westhoek
komen omdat ze daar een aantal dingen vinden die schaars geworden zijn: open ruimte, landschap en natuur en alle mogelijkheden die ermee verbonden zijn: wandelen, fietsen, toeren of gewoon recreëren. Ze waarderen het kleinschalige, de gezelligheid,
het authentieke: het is de ideale streek voor onthaasting. Heel wat
bewoners voelen zich ook sterk verbonden met hun streek.
Toch duikt regelmatig de vrees op dat het behoud van de open
ruimte en de identiteit van het landschap nieuwe ontwikkelingen
zou tegenhouden: dat de streek een tweede Bokrijk zou worden,
een tuin voor de rest van Vlaanderen waar geen ruimte meer is
voor ondernemen, werken of wonen. Tegelijkertijd moeten ondoordachte ingrepen die het karakter van de streek uitvlakken,
vermeden worden.
‘Ik vind het positief dat de Westhoek verandert. We moeten geen prikkeldraad rond de Westhoek zetten, we moeten er geen kamp van maken en het mag zeker geen Bokrijk worden. We moeten als Westhoeker
ook onze rol spelen. Als je niet instapt op de trein van de veranderingen, dan verouder je en raak je geïsoleerd. Ik vind dus de veranderingen in het geheel van de Westhoek positief. Natuurlijk is het zo dat er
grenzen zijn. En ik denk dat we die grenzen stilaan bereiken.’
Zo hoeft bouwen in en aan dorpen en stadsranden in het landelijke poldergebied niet noodzakelijk negatief te zijn. Als het zorgvuldig en slim wordt aangepakt, brengt ontwikkeling net een kwaliteitsimpuls. Daarom is het essentieel op schaal van het dorp naar
ruimte te zoeken waar het dorp op een organische manier kan
verder groeien zonder aan identiteit te verliezen. In de gevonden
ruimte moeten de dorps- en landschapseigen kenmerken zoals

typologie, verhoudingen, ritmiek, ontsluiting en architectuur blijvend gerespecteerd worden.
Verandering is dus niet noodzakelijk slecht. Integendeel, het kan
een kans en zelfs een verrijking blijken wanneer het leidt tot
méér landschappelijke samenhang en identiteit. Bij de afweging
van ruimtelijke ingrepen moet de karakteristieke identiteit van
het polderlandschap centraal staan, door rekening te houden met
de historische gelaagdheid en de samenhang in het gebied. Dat
betekent minstens voldoende aandacht besteden aan een verantwoorde inplanting, landschappelijk aanvaardbare bouwvolumes
en vormgeving, aangepaste bouwmaterialen en doordachte beplanting.
De open ruimte en de rust zijn overduidelijk belangrijke dragers
van de streekidentiteit van de polders. Daarnaast is de streek rijk
aan cultuurhistorisch erfgoed, gaande van de relicten van de Eerste Wereldoorlog, over verhalen en legendes, authentieke dorpen,
tot typische landschappen. De essentie, en meteen de grootste
uitdaging, bestaat erin om dit alles in de toekomst maximaal te
behouden. In dit kader is het wenselijk om bepaalde gebieden te
agenderen en te ontwikkelen als ‘keurmerkgebieden’. Dit soort
gebieden zijn geschikt om er maximaal in te zetten op beleving
op basis van een duidelijk leesbare landschappelijke samenhang.
Leefbare en duurzame vormen van landbouw in een complexe
verweving met natuur, erfgoed, recreatie en waterbeheer bieden
hiertoe belangrijke kansen.

Referenties
Messely, L. en Dessein, J., Betekenis en mogelijkheden van streekidentiteit als
mobiliserende factor in de Westhoek, 2010, 56p.
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III
In dit deel leest u hoe u
als bewoner, gebruiker
of ontwikkelaar zelf een
bijdrage kunt leveren aan de
beeldkwaliteit van de polders.
De recepten beschrijven voor
specifieke landschapselementen
welke basisprincipes het beeld
van het polderlandschap bepalen.
Er wordt hiervoor uitgegaan
van de analyse en de generieke
richtlijnen afgeleid van de
bouwstenen. De ingrediënten
tonen met eenvoudige schetsen
en illustratieve beelden hoe u
deze recepten in de praktijk kunt
realiseren.

RECEPTEN &
INGREDIËNTEN
voor
beeldkwaliteit

D

e E40 als lijn

De E40 loopt van Calais in Noord-Frankrijk tot Ridder in Kazachstan. Met meer dan 8.000 km is hij de langste van
de Europese snelwegen. Het tracé tussen Jabbeke, Veurne en de
Franse grens – de A18 – is recenter. Jarenlang was het een expresweg om de Westkust te ontsluiten en een verbinding met Frankrijk te vormen. Bij de ontwikkeling van de kanaaltunnel werd
beslist om de expresweg om te vormen tot een autosnelweg. De
werken werden aangevat in 1972 en vijf jaar later werd het eerste stuk snelweg tussen Nieuwpoort en Jabbeke geopend. Sinds
1997 is Duinkerke in één ruk te bereiken. De weg loopt vanaf de
splitsing van de E40 in Jabbeke, iets ten westen van Brugge, via
Veurne tot aan de Franse grens, waar de snelweg aansluit op de
Franse A18. Dagelijks passeren er ruim 30.000 voertuigen op de
E40 langs Nieuwpoort en dit aantal blijft nog toenemen.
De aanwezigheid van de E40 is nauwelijks te negeren. Gewenst
of ongewenst, deze autosnelweg maakt ontegensprekelijk deel uit
van het verhaal van dit polderlandschap. Het is een cultuurelement van de late twintigste eeuw, dat als een nieuwe laag – een
lijn – een verhaal vertelt over de ontwikkeling van het gebied.
Jammer genoeg werden de inrichting en het beheer ervan vooral
bedacht vanuit technisch oogpunt. Dit boek stelt voor een landschappelijke laag toe te voegen en vooral de essentie van dit landschap – de ruimtelijkheid – te behouden. Om die reden heeft de
E40 op deze plaats geen bijkomende beplanting nodig. Ze vraagt
om soberheid: de aanwezigheid van voertuigen, de aarden middenwal en de iets verhoogde ligging, eventueel geflankeerd door
lineaire waterstructuren zijn voldoende om de snelweg subtiel te
markeren. Bovendien biedt deze benadering de autobestuurder
optimaal zicht op het open polderlandschap.
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De E40 als lijn

Zicht van op de snelweg richting Nieuwpoort, met links de Frontzate en rechts de Ramskapellestraat. Op de achtergrond verrijst de dominante
bebouwing van de kuststrook.

Ingrediënt

Zicht op en beleving van de polder
De E40 is een zichtlocatie van waaruit snelweggebruikers het open polderlandschap beleven. Zeker op plaatsen waar de snelweg iets
verhoogd ligt, zijn er panoramische zichten op het open polderlandschap en de achterliggende kuststrook. Op plaatsen waar de snelweg
op gelijke hoogte loopt met het landschap, is dan weer het gevoel ‘in de polder te rijden’ optimaal. Vermijd opgaande wegbeplanting
langsheen de snelweg om de zichtrelatie niet te verstoren.

Afwisseling van panoramische zichten op de IJzer, de Frontzate, Nieuwpoort en de polder met het gevoel ‘in de polder te rijden’
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IJzer rijk geaccentueerd

Een populierenrij accentueert de loop van de IJzer. Soms biedt ze doorzichten in de richting van de oriëntatiepunten in het landschap, zoals de
IJzertoren en de kerk van Diksmuide, in andere gevallen filtert ze het zicht.

Ingrediënt

Bomenrijen als structuurdragers
De bomenrijen langs de IJzer accentueren zijn loop, filteren zichten of bieden doorzichten in de richting van het omringende polderlandschap en zijn oriëntatiepunten. Geef de voorkeur aan grote, opgaande bomen die voldoende hoog kunnen worden opgesnoeid om
doorkijk naar het landschap te garanderen en die zich goed voelen in een waterrijke omgeving, zoals populier (Populus nigra), es (Fraxinus excelsior), linde (Tilia cordata of Tilia platyphyllos).
Plaats de bomen op een voldoende grote plantafstand. Volgens de regels is de plantafstand ongeveer de helft van de hoogte als volwassen
boom, wat neerkomt op een plantafstand van 12 tot 15 meter. Een volwassen exemplaar krijgt door het takvrij maken van de onderstam
uiteindelijk een takvrije stamhoogte van minimaal 5 tot 6 meter.
Niet elke boom moet opgaand zijn. Langs de IJzer staan op verschillende plaatsen een alleenstaand exemplaar tot zelfs hele rijen knotbomen, veelal wilg (Salix alba) of populier (Populus nigra of Populus x canadensis). Hoewel deze beheervorm meer werk vraagt, creëert
het een gevarieerder beplantingsbeeld.

Dat er op verschillende plaatsen één of meerdere knotbomen staan, brengt variatie in het beeld van de doorlopende bomenrij langs de IJzer.
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Leesbare wegen

Ingrediënt

Fietser in de polder
Veel wegen hebben geen gescheiden fietspad of zelfs helemaal geen fietspad. Het is wenselijk om dit in de toekomst aan te passen. Zet
de fietser in de polder. Plaats het fietspad aan de buitenzijde van de bomenrij. Zo komt er geen visuele verbreding van de wegen en blijft
het landelijke karakter voor de gebruiker bewaard. Bovendien is het fietspad daar veiliger en is het mogelijk om de bestaande bomenrijen
te behouden.

De breedte van de weg blijft visueel beperkt en er wordt een aangenaam, veilig fietspad gecreëerd.

Een aansluitend fietspad vergroot visueel de weg, wat de snelheid van
de automobilist beïnvloedt. Het voelt onveilig aan voor de fietser.

Streef ernaar straatbomen te behouden bij aanpassingen aan de weg.
Een straat met nieuwe jonge beplanting is nooit zo dominant. Het
duurt immers tientallen jaren voor bomen terug dit karakter hebben.
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De polders mee-maken

Recept: DORPS- EN STADSRANDONTWIKKELING IS LANDSCHAPSONTWIKKELING
Zorg er bij de ontwikkeling van een dorp voor dat het dorp en het omringende landschap op elkaar inspelen. Een dorp of stad is gegroeid vanuit het omliggende landschap. Het haalt zijn identiteit uit de eigenschappen van het landschap: de bodem, het watersysteem, het landgebruik, de grootte van de akkers of de perceelsrandbegroeiing. Kies niet alleen voor het beschermen van wat waardevol is, maar ook voor een ontwikkeling die rekening houdt met het landschap en dit versterkt.

Al van ver zijn kerk en IJzertoren in Diksmuide duidelijke oriëntatiepunten. Let ook op de groene dorpsrand.

Ingrediënt

Oriëntatiepunten in het landschap
‘Landmarks’ zoals de kerktoren of de IJzertoren vormen belangrijke oriëntatiepunten in het open polderlandschap. Vaak blijft het dorp
tot net voor het binnenrijden verscholen en priemt enkel de kerktoren boven de beplanting uit. Voorkom visuele beeldconcurrentie door
bijvoorbeeld hoogbouw.

De kerk priemt steeds als een baken boven het dorp uit. Het dorp vormt een groen, bebouwd eiland te midden van de polder.

Ingrediënt

Dorpen en steden als eilanden in het polderlandschap
De dorpen en steden in het gebied rond de Frontzate vormen ‘eilanden’ in het polderlandschap: het zijn complexen van erven, woningen,
loodsen en kleine open ruimtes omsloten door een grote open polder waarmee ze onlosmakelijk verbonden zijn. Zorg dat ze duidelijk
herkenbaar blijven in het landschap. Voorkom ook dat dorp en stad aan elkaar groeien. Anders verliezen deze kernen hun unieke kleinschalige identiteit, zoals bij Sint-Joris en Nieuwpoort of Kaaskerke en Diksmuide.
116

Dorpen en stadsranden met polderidentiteit

Ingrediënt

Ademruimte voor het dorp
Open plekken vormen de ademruimte van dorpen en steden. Maak er ruimte voor en behoud min of meer onbestemde ruimten waar
nog van alles kan en weinig vastligt. Laat het landschap in de stadsrand en het dorp doorlopen in de vorm van weitjes, tuinen, hagen,
bomen en grachten. Voorzie groen in de vorm van typische landschapselementen, zoals rietkragen of knotwilgen, knotessen of knotpopulieren.

Niet elke ruimte, groot of klein, moet een duidelijke functie krijgen. Het kleine grasveldje met madeliefjes brengt luchtigheid in het dorpsbeeld.

Ingrediënt

Publieke ruimten met groen karakter
Het beperken van de versteende, verzegelde oppervlakte draagt bij tot het groene karakter van een dorp. Stel elke meter verharde ruimte
in vraag. Kleine grasvlakjes, een grasplein, een groene begraafplaats,… ze brengen sfeer en rust in het dorpsbeeld. Breng dus groen binnen in het dorp om het straatbeeld te doorbreken.

Een dorpsplein hoeft niet verhard te zijn om functioneel te zijn. Het bomenplein in Oostkerke straalt een dorpse rust uit. De voetbalgoals – moeilijk
zichtbaar achter de bomen – getuigen van een druk gebruik na de schooluren.

123

Typologie van waterlopen
De polder kent verschillende soorten waterlopen. Hun naamgeving verschilt van plek tot plek.

Trekgrachten lopen langs meer dan één perceel en zijn breder en
dieper dan koegrachten. Ze voeren het water van de koegrachten (en
stryckgrachten) af. Trekgrachten zijn 2 tot 3 m breed en zo’n 2 m diep,
waarvan 1,5 m water. Ze werden vroeger zelfs bevaren met een kleine
schuit.

Een vaart, poldervaart, poldervaartje, vaartje, leed is een grotere, vaak
rechtlijnige waterloop, meestal langs wegen. Soms wordt er nog een
onderscheid gemaakt tussen kleine vaartjes en vaarten. Een vaartje is
4 tot 5, tot zelfs 10 m breed en mondt meestal uit in de IJzer. Een vaart
is 10 tot 20 m breed. Ook de IJzer wordt gecatalogeerd als vaart.

Een weddynck of sletse is een drenkplaats om het vee tot bij het water
te laten komen om te drinken. Het is een zwak hellend uitgewerkte
oever van een walgracht, een perceelsgracht, een poldervaart of een
veedrinkput.

Een wol, pit, drynkpit is een veedrinkput die geïsoleerd is van de
perceelsgrachten en die vaak midden in de weide ligt.

Referentie:
Zwaenepoel, A. en Verhaeghe, F., De broeken van de IJzer- en Handzamevallei,
Inverde, Hoeilaart, 2011.
Vanhecke, L. en Becuwe, M., Aanbevelingen voor het beheer van de polderwaterlopen in de kom van Lampernisse. Deel I, Historisch-ecologisch onderzoek naar het beheer van polderwaterlopen vanaf 1900 tot heden. Meise,
2011.
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Hoeves en vrijstaande bebouwing in de open ruimte

De Tuin
Omvat het woonhuis en de daarrond gelegen sier- en/of moestuin.

Het Erf
Omvat het volledige ensemble van woonhuis, stallen, loodsen,
silo’s, opslagplaatsen, boomgaard, (restanten van de) walgracht,
erfbeplanting, enz.

De Huiskavel
Omvat het geheel van gronden die bij de boerderij of woning horen.
De Huiskavel kan meerdere hectaren groot zijn. Hier bevindt zich ook
vaak de private weg naar de hoeve.
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De typische vormen van erfbeplanting:
Hoogstamboomgaard dicht bij de woning

Losse heg, eventueel aangevuld met solitaire bomen

(Jonge) hoogstamboomgaard en losse heg

Solitaire boom/solitaire bomen

Knotbomenrij en solitaire kastanje

158

Knotbomenrij

Hoeves en vrijstaande bebouwing in de open ruimte

Ingrediënt

Aandacht voor materialen bij elke constructie
Aandacht voor stijl en materialen is niet enkel belangrijk bij het woonhuis en de bedrijfsgebouwen. Schenk bij alle constructies in en om
het Erf aandacht aan de beeldkwaliteit van het geheel.
De lagune met folie valt zeer sterk op in het landschap en komt zeer artificieel over. Idealiter wordt ze op maaiveldhoogte ingewerkt. Een andere
oplossing is ze door een dijklichaam met gras te omranden. Binnen het Erf wordt dit soort nieuwe functies ook door middel van erfbeplanting
geïntegreerd.

Ingrediënt

Imposante structuur, maar subtiel materiaalgebruik
Belangrijk bij bedrijfsgebouwen zoals stallen en loodsen is de aandacht voor de verhouding tussen dak en gevel, de vorm van het dak
en het materiaalgebruik.
In traditionele hoevecomplexen vertoont de hoogte van het zadeldak een harmonische verhouding met de gevels. Door schaalvergroting
zijn de gevels van loodsen tegenwoordig hoger dan die van de stallen vroeger. Deze hoge gevels worden nogal eens gecombineerd met
een zwak hellend dak. Hierdoor is de verhouding tussen dak en gevel vaak zoek, wat leidt tot plompe gebouwen. Probeer bij hoge loodsen ook de nokhoogte aan te passen en te streven naar de helling van een klassiek zadeldak. Hier biedt een dakoversteek soelaas. Een
dakoversteek vergroot het dakoppervlak waardoor de verhouding tussen dak en gevel opnieuw meer in evenwicht komt.
Voor meer inspiratie, zie ook:
De Paepe (ed.), Eindrapport Agrarische Architectuur in Vlaanderen, Brussel, 2008.
Rogge E., Dessein, J. en Erbout, N., Agrarische Architectuur: sleutel voor de toekomst, Merelbeke, 2012.
Boussery K. (red.), Agrarische architectuur, technisch bekeken, Beitem.

Ook een nieuwe loods kan perfect opgaan in het historische ensemble van de hoeve en in het landschap.
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Richtlijnen
aanplanten en beheer

A

an de slag met groen

Stap 1
Kies de gewenste groenvorm:
- haag
- heg
- opgaande boom/bomenrij
- knotboom
- fruitboom(gaard)
- oevervegetatie

Stap 2

Stap 3

Kies de gewenste plantensoort(en):
bekijk de plantenlijsten bij elke
groenvorm en bepaal de geschikte
soorten op basis van het gewenste
beeld en op basis van de standplaatscondities van elke plant.

Lees de aandachtspunten bij aanplanten:
elke groenvorm kent specifieke aandachtspunten op vlak van geschikt plantmateriaal, aanplantperiode, plantafstand en de
wijze van aanplanten.

Stap 4
Let op de aandachtspunten bij beheer:
elke groenvorm kent specifieke eisen
op vlak van beheertechniek, frequentie aan beheer en tijdsperiode waarop
dit beheer dient te gebeuren. Neem het
later beheer in overweging bij de keuze
van de groenvorm!

Intermezzo
Intermezzo
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H

aag

De haag brengt met zijn strakke geschoren vorm structuur in de ruimte.

Kiezen van de geschikte soorten

vooraleer de sapstroom op gang komt (van 1 november tot 15
maart). Plant evenwel nooit aan in een bevroren ondergrond.

Vormen van hagen
• Haag met één soort (meestal), of met meerdere soorten (een
gemengde haag)
• Haag met enkel bladverliezende soorten (winterkaal) en/of
bladhoudende soorten (wintergroen)
• Haag bestaande uit één rij planten (meestal) of uit twee of
meerdere rijen.

Erf

Veldesdoorn (Acer campestre)

x

x

Haagbeuk (Carpinus betulus)

x

x

Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)

x

x

Beuk (Fagus sylvatica)

x

Gewone liguster (Ligustrum vulgare)

x

x

Sleedoorn (Prunus spinosa)

x

x

Huiskavel

Tuin

De geschikte soorten voor de polders

Bladverliezende soorten

x

x

Bladhoudende soort
Hulst (Ilex aquifolium)

x

Aandachtspunten bij aanplanten
Geschikt plantmateriaal
• Gebruik steeds het zogenaamde ‘bosgoed’ (het goedkoopste):
jong plantmateriaal met blote wortel. De planten zijn twee tot
drie jaar oud. De hoogte varieert tussen de 60 en de 80 cm.
• Geef extra aandacht aan de boomvormers – in dit geval
Haagbeuk en Beuk: deze dienen ‘geveerd’ te zijn: een
rechte hoofdtak die regelmatig bezet is en laag startende
vertakkingen heeft.
Aanplantperiode
• Aanplanten gebeurt in de winterperiode, nadat de bladverliezende soorten hun bladeren verloren hebben en

Plantafstand
• Meestal zo’n drie tot vier stuks – gelijkgespreid – per lopende
meter.
Aanplanten
• Maak de plantplaats vegetatievrij. Verwijder daarbij de zoden
(meng ze niet in de plantsleuf).
• Graaf de plantsleuf met verticale wanden.
• Maak een plantsleuf van minstens tweemaal de grootste
diameter van het gespreide wortelgestel. Bij een verdichte
bodem of zware kleigrond moet dit minstens drie- tot
viermaal zo breed zijn om de wortels aan te moedigen zich te
spreiden tijdens de groei.
• Graaf de plantsleuf net zo diep als de langste lengte van het
wortelgestel (de langste wortel).
• Maak de wanden van de plantput zo nodig ruwer met een
spade of vork, want ze mogen niet volledig glad zijn (risico op
bloempoteffect van de wortels).
• Plaats steunpalen en eerste aanbinddraad (zie verder).
• Plaats de haagplanten zo in de plantsleuf dat de wortelhals
– de overgang tussen wortel en stengel – zich in het midden
bevindt en enigszins boven het maaiveld uitsteekt. Spreid
de wortels goed. Vermijd ze dubbel te vouwen of dat er na
aanplant wortels boven de grond uitsteken. Schud de plant
tijdens het vullen van het plantgat voorzichtig op en neer zodat
de fijne grond zich goed tussen de wortels kan verdelen en er
geen holten ontstaan. Druk de grond tussen de wortels laag
na laag zacht aan. Vul de plantsleuf aan tot maaiveldhoogte.
Denk eraan om onmiddellijk na het aanplanten goed
water te geven, zelfs bij voorspeld regenweer. Zo zullen de
gronddeeltjes nog beter aansluiten op de wortels.
• Let op: plantmateriaal met blote wortel is zeer gevoelig voor
verdroging en mag maximaal een uur bloot liggen. Plant
daarom onmiddellijk na levering of aankoop aan. Is dit niet
mogelijk, kuil de planten dan in: graaf een put of sleuf, steek
de planten erin en bedek ze met de losse aarde uit de put of
sleuf. Ook hier moet de wortelhals net boven het maaiveld
uitsteken. Goed bewaterd houden tot de aanplant is van
belang. Inkuilen is een tijdelijke maatregel!
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D

E POLDERS MEE-MAKEN

’De Polders mee-maken’ houdt een pleidooi voor ruimte als een
subjectieve en emotionele plek zoals mensen die zien en beleven.
Het boek biedt een gids om aan de hand van bouwstenen,
recepten en ingrediënten samen te werken aan de verbetering
van de beeldkwaliteit van het landschap. Een grondige analyse
van de polders op basis van acht bouwstenen voor beeldkwaliteit,
geeft inzichten in hoe en waarom het landschap is gegroeid tot
hoe het er nu uitziet. Vervolgens reikt het boek met eenvoudige
schetsen en illustratieve beelden recepten aan om mee te werken
aan een mooier polderlandschap.
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Planning en gespecialiseerd in landschapsontwerp. Ze is verbonden aan de School of Arts van Hogeschool Gent.
Pieter Foré is MSc. Landschapsarchitectuur en Planning. Hij is
verbonden aan de School of Arts van Hogeschool Gent en daarnaast werkzaam als zelfstandig landschapsarchitect.

