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DE EUROPESE LANDSCHAPSCONVENTIE EN HAAR IMPLEMENTATIE IN HET 
VERENIGD KONINKRIJK 
 
MAGGIE ROE 
Newcastle University  (UK) 
Het Verenigd Koninkrijk ondertekende en ratificeerde de Europese landschapsconventie (ELC) in 
2006 en het trad in werking in 2007. Het kader waarin de ELC werd geïmplementeerd, ontwikkeld 
door Natural England (de organisatie die de overheid adviseert in zake landschap en milieu in 
Engeland) is erop gericht dat organisaties en burgers sterk gaan samenwerken, dit kan gaan van lokale 
overheden en professionals tot NGO’s. 
 
Natural England begon met het financieren van onderzoek, geleid door Newcastle University 
(2007/2008) om te begrijpen in welke mate beleidsdisciplines de verschillende doelen van de ELC 
reflecteerden en hoe de ELC kon worden geïmplementeerd. De Implementation Guidelines (2009) en 
daaropvolgende acties weerspiegelen de conclusies van het onderzoek. De belangrijkste bevindingen 
hierbij zijn vooral dat er een gedeeld inzicht moest komen over wat ‘landschap’ is en dat er moest 
worden erkend dat dit concept in alle sectoren vaak een licht wijzigende definitie kan hebben. Zo 



 

 

werd vastgesteld dat er een groot verschil was tussen beleidsontwikkeling en uitvoering, beide hadden 
verschillende kaders voor het landschapsconcept en dus ook de problemen die hieraan werden gelinkt. 
Landschapskarakterisatie werd hierna gebruikt als gemeenschappelijk startpunt, het brengt op deze 
manier de verschillende kaders en waarden van landschap samen. Daaraan gelinkt was de oprichting 
van de nationale Landscape Advisory Group (LAG) een samenwerking tussen Natural England en 
academici, professionelen, financierende instanties en agentschappen. Deze LAG werd in het leven 
geroepen om de nood aan betere communicatie en samenwerkingsverbanden in te vullen en om 
landschapsbeleid op het hoogste niveau te kunnen adviseren.  
 
Van een context van politieke commotie rond landschapsontwikkeling en -werk (bezuinigingen, 
herstructureringen in de verschillende organisaties en andere problemen) wordt nu gewerkt aan een 
landschapsbeleid dat ophangt aan proactieve, samenwerkende en transdisciplinaire benaderingen die 
op hun beurt de discussies en bevindingen van het onderzoek door Newcastle University reflecteren. 
Deze conclusies houden onder andere in:  
 

 Het belang van landschapskarakterisatie benaderingen als transdisciplinair instrument voor 
het begrijpen, evalueren en het plannen van landschappen. 

 Meer nadruk op de vele voordelen landschappen kunnen verschaffen 

 Focus op de connectiviteit en kwaliteit in landschappen  

 Erkennen van waarden die mensen aan landschappen hechten en het belang van alledaagse 
landschappen.  

 Ontwikkelen van participatieve werking in landschappen op grote schaal 

 Belang van academisch onderzoek, evaluatie en monitoring voor beleidsontwikkeling.  
 

 

 
 
LANDSCAPE CHARACTER ASSESSMENT EN TOEPASSINGEN IN DE ZWEEDSE 
PLANNING PROCESSEN 
 
INGRID SARLÖV-HERLIN 
Swedish University for Agricultural Sciences (ZWE) 
 
Terwijl de procedures voor het analyseren van landschapskarakter reeds in de jaren 1980-90 in 
opgang waren komen ook in Zweden ideeën naar voor om een meer geïntegreerde 
landschapsaanpak in ruimtelijke planning en landschapsbeheer. Rond het begin van het nieuwe 
millennium, op een moment dat de ELC nog in volle ontwikkeling was en niet erg gekend, kenden 
verschillende methodes voor landschapsanalyse en -assessment een snelle opmars in Zweden. 
Deze evolutie werd ingezet door een sterkere samenwerking en uitwisseling van academici en 
professionelen in de verschillende Scandinavische landen rond toepassingen in de 
planningsprocessen. In de voorbije decennia werden landschapsanalyse en -assessment in Zweden 
ingezet voor twee belangrijke vraagstukken: De snelle ontwikkeling van de windturbines en hun 
effecten op het landschap en nieuwe transportinfrastructuur projecten zoals wegen en spoorwegen. 



 

 

Wanneer de Zweedse overheid, die instaat voor het transportbeleid een methododiek publiceerde 
rond hun strategische en regionale planning in 2021 werd de Britse Landscape Character 
Assessment methode gekozen weliswaar gebaseerd op een Noorse interpretatie van de methode.  

Deze methode wordt vandaag meer en gebruikt in infrastructuursplanning, vooral voor het 
inschatten van de impact op het milieu van regionale en nationale plannen. Recent werd ook een 
uitgebreide methode voor het inschatten van landschapskarakteristieken ontwikkelt door het 
Zweedse ministerie voor transport. Landschap wordt hier gezien als de ‘brug’ tussen nationale en 
regionale besturen. 

 

Zweden heeft een lange traditie in participatieve processen in gemeentelijke planningsprocessen, 
op lokaal niveau is participatie ook wettelijk verplicht. Maatschappelijke noden en langdurige 
academische discussies hebben landschapskarakterisatie voortgestuwd in Zweden. Elke nieuwe 
nood of vraag bracht daarbij een gedeeltelijk vernieuwde aanpak of nieuwe landschapsconcepten 
met zich mee. De ontwikkeling van een landschapskarakterisatie kan daarom worden omschreven 
als een vorm van diversificatie en niet van innovatie.  

Methodes uit het verleden worden heringevoerd, maar interesse in dit studiegebied is gering en het 
leren uit het verleden is een minimum. Een volledige studie en een betere kennis van geschiedenis 
en landschapskarakterisatie is nodig. Landschapskarakterisering in Nederland en het gebruik in 

ruimtelijke planvorming: twee voorbeelden 

 
EDWIN RAAP 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (NED) 
Als uitvloeisel van de Europese Landschapsconventie (ELC) is in Nederland in 2017 Panorama 
Landschap gepubliceerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het is een digitaal 
product dat onderdeel vormt van de Landschapsatlas (die overigens op zijn beurt is geïnspireerd 
door de Vlaamse Inventaris). Panorama Landschap volgt in grote lijnen de aanpak van de  
Engelse Historic Landscape Characterisation, maar er zijn verschillen. Het resultaat is een 
uniforme land beschrijving –geen waardering!- op hoofdlijnen van de landschappelijke 
ontwikkelingen van 78 onderscheiden regio’s in Nederland.  

Na publicatie van Panorama Landschap, zijn andere overheden en partijen werkzaam in het 
ruimtelijk domein aangespoord om ermee aan de slag te gaan. Met name bij het voorbereiden 
van nieuw ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten, zijn de regiobeschrijvingen een goed 
startpunt om snel inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de regio. Nadere uitwerking voor 
een kleiner schaalniveau is mogelijk. 

Per 2021 zal in Nederland een nieuwe wet van kracht worden, de Omgevingswet, waarmee veel 
bestaande wetten en regelingen in de ruimtelijke ordening worden samengevoegd. Het 
historische landschap krijgt in duidelijker rol in één van de nieuwe instrumenten in die wet: de 
zogenaamde Omgevingsvisie. De resultaten van Panorama Landschap kunnen in 
omgevingsvisies worden verwerkt. 



 

 

In de inleiding zal worden ingegaan op enkele onderdelen van de landschapsatlas en op de 
totstandkoming van Panorama Landschap. De nadruk zal liggen op het praktisch gebruik ervan 
voor het opstellen van omgevingsvisies. Tot slot zal kort worden stilgestaan bij hoe Panorama 

Landschap is ingezet bij de zogenaamde Regionale Energiestrategie. 

LANDSCHAPSCATALOGI ALS INSTRUMENT VOOR RUIMTELIJKE PLANNING: 
MENSEN SAMENBRENGEN VOOR EEN DISCUSSIE OVER LANDSCHAP 

 
PERE SALA MARTI 
Catalan Landscape Observatory (SPA) 
Het landschapsobservatorium in Catalonië werd opgericht in 2015 als een beoordelingsorgaan 
van de Catalaanse overheid, het richt zich erop een landschapsbewustzijn te creëren bij het brede 
publiek. Het is een centrum voor discussie, studie, documentatie en actie rond landschap en werd 
een ontmoetingsplaats voor regionale en lokale overheden, universiteiten, professionelen en de 
Catalaanse bevolking in het algemeen. 
 
Een van de hoofdactiviteiten van het landschapsobservatorium lag en ligt in het opstellen en 
ontwikkelen van landschapscatalogussen van Catalonië. Deze werden vastgesteld door de 
Catalaanse landschapsdecreet en zijn ontworpen als instrument om het Catalaanse landschap te 
karakteriseren. Aan de hand van deze karakterisatie werd het thema landschap binnengebracht in 
de regionale en sectorale ruimtelijke planning. De oorsprong van deze landschapscatalogussen 
ligt in een tijd van verandering rond het regionale bestuur en politieke acties, een verandering 
waarop werd aangedrongen vanuit de bevolking. Daarop werden aan de hand van de karkaterisatie 
134 landschapseenheden afgebakend, dit zijn geen bestuurlijke of administratieve grenzen maar 
ontmoetingsplaatsen, ruimtes, opslagplaatsen van een collectief geheugen of uiteindelijk ook 
ideale plaatsen voor het herwerken van het landschapsbeleid.  
 
Met de landschapscatalogussen en het landschapsobservatorium als basis, werd een nieuwe 
benadering van landschap ontwikkeld. Hoe kunnen we landschap lezen en begrijpen, hoe kan 
landschap een duurzame toekomst ingaan en dit alles op een lokaal en regional niveau met in 
samenwerking met de lokale bevolking. Nieuwe initiatieven overstijgen de gebruikelijke 
instrumenten en brengen nieuwe inzichten op tafel. We werken naar nieuwe manieren om tot 
overeenkomsten te komen, komen tot nieuwe instrumenten voor samenwerking, participatie en 
samenwerking tussen verschillende actoren. Het zijn beide geen lokale ruimtelijke planning 
initiatieven, maar ze kunnen wel de planning en zijn instrumenten gaan beïnvloeden.  
 

 

DE LANDSCHAPSATLASSEN IN WALLONIË, ONDERSTEUNEND VOOR 
LANDSCHAPSBEHEER 



 

 

 
MIREILLE DECONINCK EN MARIE-FRANÇOISE GODART  
Université Libre de Bruxelles (BEL) 
Vandaag zien mensen landschap meer en meer al gemeenschappelijk erfgoed, een essentieel 
onderdeel van hun levenskwaliteit of als een belangrijke factor in sociale of economische 
aantrekkelijkheid van ruimtes. Daarom worden huidige landschapsveranderingen vaak gezien als 
een bedreiging voor de culturele en ruimtelijke identiteit.. Dit is deels wat leidde tot de Europese 
landschapsconventie, die in 2001 werd bekrachtigd door de Waalse Regio. Snel daaropvolgend 
werd  de Conférence permanente du développement territorial (CPDT) de vraag gesteld om een 
project te ontwikkelen voor het identificeren van de Waalse landschappen, dit leidde tot de 
erkenning van 13 ensembles paysagers.  
 
Aan de hand van gedachteuitwisselingen en discussies met Franse departementen wou Wallonië 
verschillende intrumenten verkennen die probeerden een bewustzijn te creëren bij burgers en 
andere landschapsactoren. De ontwikkeling van de Atlas des paysages de Wallonie door de CPDT 
is daarbij één van de belangrijkste verwezenlijkingen. De atlassen zijn ontworpen als instrumenten 
voor het delen van kennis, creatie van bewustzijn en landschapsbeheer. Door hun vele illustraties 
zijn ze toegankelijk voor een breed publiek, van burgers, die benieuwd zijn naar hun omgeving 
of iets nieuw willen leren tot de beleidsmakers, die beslissingen moeten nemen. Maar ook andere 
actoren zoals planningadviseurs of consultants maken er gebruik van.  
 
Het eerste deel van de atlassen legt de formatie van de Waalse landschappen en de ensembles uit. 
Het geeft de sleutels tot het lezen van het huidige landschap en de verschillende drukken die van 
buiten af op dit landschap terechtkomen. In een tweede deel kan de lezer kennis maken met de 
elementen die het lokale landschap karakteriseren. Daarnaast worden ook de insteken aangekaart 
die deze karakteristieken kunnen geven aan de evolutie van het landschap of het 
landschapsbeheer. Dit onderzoek wordt opgevolgd door een adviserende groep van mensen uit de 
verschillende agentschappen van het Waalse gewest (ruimtelijke planning, milieu, erfgoed, 

toerisme) en een expertengroep. 
LANDSCHAPSATLASSEN IN FRANKRIJK EN NIEUWE INITIATIEVEN DIE LEIDEN 
TOT LANDSCHAPSPLATFORMEN 

 
LAURENCE LE DU-BLAYO  
Université de Rennes (FRA) 
Landschapsstrategieën werden gemeengoed in Frankrijk na de Landschapswet van 1993. Vanaf 
de jaren ’90 kwam een palet van nieuwe instrumenten die werden versterkt en ondersteund door 
de komst van de Europese Landschapsconventie in 2000. Vandaag zijn Landschapsatlassen 
geïmplementeerd in de meeste van de Franse departementen, deze voorzien hen van kennis over 
de lokale landschappen en onderliggende landschapsproblemen. De atlassen werden recent 
gebruikt als basis voor het opzetten van Fotografische landschapsobservatoria. Deze werden 
ontwikkeld in heel Frankrijk sinds 2010. Bretagne, het voorbeeld dat hier wordt gegeven, heeft 



 

 

een specifieke ervaring, hier werd een platform gecreëerd voor het fotografisch 
landschapsobservatorium. Recentelijk werd ook een wijziging doorgevoerd in het 
landschapsbeleid op een regionale schaal die deze platformen ondersteunt, die kan interessant zijn 

voor implementatie in andere landen.  
GRENSOVERSCHRIJDENDE LANDSCHAPSEENHEDEN VAN DE WESTHOEK 

 
BERN PARET EN VINCENT BASSEZ 
Provincie West-Vlaanderen en CAUE (FRA) 
De Westhoek, een landelijke regio in Vlaanderen, grenzend aan Noord-Frankrijk en de Noordzee kent 
een diversiteit aan landschappen: van de West-Vlaamse Heuvels over de polders tot het Houtland en 
de Zee. Ze vormen mee de unieke identiteit van de regio. 100 jaar geleden vormde zich bovendien 
dwars door deze landschappen een nieuwe laag, een herinneringslandschap als laatste getuige van de 
eerste Wereldoorlog.  
Vanaf het begin van deze eeuw zocht de Provinciale gebiedswerking naar manieren om een 
landschapsbeleid uit te werken in kader van de streekontwikkeling. Sleutelwoorden vormden daarbij 
kwaliteit, betrokkenheid en duurzaamheid bovenop een brede definitie van landschap, zoals bepaald 
door de Europese Landschapsconventie. Er werd samengewerkt met diverse kennisinstellingen en er 
werd veel ontwerpend onderzoek uitgevoerd. Het vooruitzicht van de herdenkingsperiode 2014-2018 
werkte inspirerend. Op basis van de vele studies en onderzoeken werd in 2012 een beleidskader 
uitgewerkt: Het landschap: van draagkracht tot draagvlak (Labo S/KASK), waarbij het 
afwegingskader met vier waarden sindsdien een leidraad geworden is in het nemen van beslissingen. 
Meer en meer vormt het landschap de drager voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
Intussen werd ook grensoverschrijdend samengewerkt om dit landschapsbeleid verder uit te werken. 
We leerden elkaars werking kennen en elkaars methodieken, waarbij in Noord-Frankrijk al veel 
langer de inzet van een ‘paysagiste’ in ontwerpprocessen gewaardeerd werd, terwijl dit in Vlaanderen 
nog lang niet altijd het geval was. We stelden echter ook vast dat hoewel de landschappen geen 
artificiële grenzen kennen, ze toch vaak een andere benaming kregen aan weerszijden van de grens. 
Het maakte de beschrijving, de eerste stap om tot een landschapsbeleid te komen, ook 
grensoverschrijdend, moeilijk en hoewel zowel in België als in Noord-Frankrijk gewerkt werd met 
eigen landschapstypologieën, bestond er geen grensoverschrijdende beschrijving van onze 
landschappen. De Provincie West-Vlaanderen en CAUE du Nord werkten daarom in het kader van 
het INTERREG IV-project TERCO samen met de Universiteit van Gent, afdeling Geografie onder 
leiding van Veerle Van Eetvelde aan de eerste atlas van de Grensoverschrijdende 
Landschapseenheden voor het gebied tussen de Aa, de Leie en de IJzer. Het resultaat is een 
werkdocument met een beschrijving van de landschapseenheden op drie schaalniveau’s: 
landschappelijke streken (7), systemen (22) en entiteiten (61).  
Het resultaat werd grensoverschrijdend voorgesteld begin 2016 en bestaat uit een beschrijvend 
rapport, waarin de methodologie verklaard wordt, en een databank met een eerste beschrijving van 
de eenheden. De databank is ook in GIS beschikbaar. De kaarten worden sindsdien gebruikt in het 
platform S-pass territoires en vormen de onderlaag voor het toekomstig grensoverschrijdend 
landschapsobservatorium, waarbij foto’s de beschrijving van de eenheden moeten aanvullen. 



 

 

 


