
Militiair plan van de eerste Slag bij Neerwinden in 1693
(bron Friedrich Conradi - locatie onbekend)

Schilderij van de tweede Slag bij Neerwinden in 1793
(bron Johann Nepomuk Geiger - Östenreichische Nationalbibliothek)

Kasseiweg bij het gehucht Rumsdorp in Landen 
(foto Inge Verdurmen)
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Vijftiende Landschapscontactdag

Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de 
genese en de dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Recente 
onderzoeksmethoden en -resultaten omtrent landschapsgenese worden 
voorgesteld en er is ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en 
ideeën binnen het brede landschapsonderzoek. De landschapscontactdag 
streeft ernaar de interactie en samenwerking tussen verschillende 
invalshoeken en disciplines in landschapsonderzoek te versterken.

Dit jaar ligt de focus op de vroeg gecultiveerde landschappen of zogenaamde 
open fields. 

Het woord ‘cultiveren’ heeft verschillende betekenissen. Een eerste op de 
natuur gerichte betekenis is; ‘bebouwen’ of ‘aankweken’. Hier zit dus zeker 
een link met landbouw en vroege ontginning. Als tweede betekenis volgt 
daaruit; ‘beschaven’, ‘vormen’ of ‘ontwikkelen’. De woorden ‘beschaving’ en 
‘cultuur’ staan daarmee in verband en zo komen we bij de oude of vroeg 
ontgonnen akkercomplexen. Verder kan het woord ‘cultiveren’ volgens Van 
Dale ook nog gebruikt worden in een meer figuurlijke betekenis en duiden 
op ontwikkelen en zelfs op bijdragen aan beschaving.

Open field-systemen bestonden al in de Romeinse periode en kwamen 
tot bloei in de middeleeuwen. Open fields zijn duidelijk herkenbare open 
akkercomplexen, veelal ontwikkeld op de meest vruchtbare en de best 
bewerkbare bodems van een bepaalde regio. De complexen onderscheiden 
zich duidelijk van andere, door traditionele hagen of houtkanten gesloten 
ontginningstypes. Een ander opmerkelijk kenmerk van vele open fields 
is de gemeenschappelijke organisatie van het landgebruik, bijvoorbeeld 
aangestuurd door kloosters of dorpsbesturen of ontstaan binnen een 
domeincontext.

De privatisering van gronden en het uitdoven van gemeenschappelijke 
gebruiksrechten betekende in veel gevallen het einde van de open 
akkercomplexen, zodat relicten daarvan schaars en vaak moeilijk te 
interpreteren zijn. Open fields worden gekenmerkt door een lange 
landbouwtraditie en een veelvoud aan historische patronen die tot vandaag 
doorleven. Voorbeelden zijn percelering, wegennetwerk, toponiemen, 
windvang voor molens etc. Het fenomeen van de open fields kent nog 
steeds een sterke wisselwerking met het landschap, maar had vroeger ook 
verregaande impact op de dorpsontwikkeling, de landbouwtechnieken, de 
uitbouw van verkeersinfrastructuur, de organisatie van het dagelijkse leven, 
enzovoort. Door het continue en enigszins eentonige landgebruik zijn deze 
entiteiten vaak onderbelicht gebleven bij de studie van het landschap. Net 
de standvastigheid van deze oude landbouwlandschappen vraagt om een 
herwaardering vanuit verschillende disciplines. 

De Bortombe in Landen
(foto Natalie Huyghe)

AANKONDIG ING



Suikerbietenoogst
(foto Koen Himpe)

Open field bij het dorp Moregem
(foto Koen Himpe)

De Landschapscontactdag vindt plaats in de weinig verstedelijkte regio 
rond Landen. Vele authentieke landschapselementen die kenmerkend zijn 
voor traditionele landschappen zijn hier bewaard gebleven. De weidse 
leemplateaus en glooiende hellingen met het netwerk van holle, soms 
gekasseide wegen en landmarks zoals tumuli en mottes bieden alvast 
bijzondere aanknopingspunten op het thema. Deze open landschappen 
rond Landen waren ook het toneel van twee memorabele veldslagen nl. de 
eerste en tweede Slag bij Neerwinden (1693 en 1793).

Locatie
De Landschapscontactdag vindt plaats in Loods B in Domein ‘t Park, 
Hannuitsesteenweg 80, 3400 Landen. In de omgeving vormen de 
tumulus van de Bortombe en het slagveld van Neerwinden interessante 
aanknopingspunten voor een excursie

In samenwerking met:
• Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie
• Universiteit Gent – Vakgroep Geografie & Vakgroep Archeologie
• Universiteit Antwerpen – Departement Geschiedenis
• Universiteit van Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen
• Provincie Vlaams-Brabant
• Stad Landen
• Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw
• IOED Zuid-Hageland

OPMERKING
Indien de overheidsmaatregelen i.v.m. de gezondheidscrisis worden 
bijgesteld waardoor de organisatie niet op locatie kan of mag doorgaan, 
dan wordt de contactdag vervangen door een webinar, 
met hetzelfde programma. In voorkomend geval worden alle inschrijvers 
tijdig ingelicht. Dank voor uw begrip 

Open landschap rond de beschermde Poelbergmolen in Tielt 
(foto Jan Himpe)



PROGRAMMA

Thema: Open field-landschappen 

Vijftiende Landschapscontactdag

9u15: Ontvangst en registratie

09u50: Verwelkoming

10u-10u30; Keynote: Open fields in West-Europees perspectief, oorsprong en 
later ontwikkeling – Hans Renes (Universiteit Utrecht – Faculteit Geoweten-
schappen / Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit Geesteswetenschappen)

10u30-10u55; Observations about the origins of openfield farming in con-
tinental North-West Europe, ca. AD 800-1200 - Nicolas Schroeder (Université 
Libre de Belgique - Faculté de Philosophie et Sciences Sociales)

10u55-11u15: Koffiepauze

11u15-11u40; Bloedvergieten op de akkerplateaus. De Eerste Slag bij Neerwin-
den (1693) gekaderd in het landschap – Marijke Wouters en Tom Cornelissen 
(IOED Zuid-Hageland)

11u40-12u05; Bietenteelt, grote hoeves, suikerindustrie en spoorwegen 
in de 19de-eeuwse open leemstreek - Greet Draye (Centrum voor Agrarische 
Geschiedenis) 

12u10-13u10: Broodjeslunch

13u10-13u35; Kleine terreinelementen maken veel verschil voor akkervogels 
van open landschappen - Olivier Dochy (Provincie West-Vlaanderen)

13u35-13u55: Plan Kiekendief – eerste resultaten - Elien Van Hunsel 
(Regionaal Landschap Zuid-Hageland)

14u00-16u30:

Wandelexcursie: Walsbets met omgeving Bortombe, Hoeve Janshoven, 
Galgenberg, spoorlijn Landen-Ciney, (afstand ca. 7 km)

Fietsexcursie: Waasmont, Overwinden, Neerwinden, Neerlanden en 
Attenhoven met omgeving Galgenberg, Kruisboomveld, Platte Tombe, spoorlijn 
Landen-Tamines met halte Racour, slagvelden 1693 en 1793 bij Laar en rond de 
Kapel van het Heilig Kruis en site Rumsdorp (afstand ca. 20 km)

16u30-18u: Afsluitende drink in Loods B in Domein ‘t Park

inschrijven:

Inschrijven kan tot vrijdag 24 september 
via het digitale inschrijvingsformulier op 
onze website.
De landschapscontactdag is gratis maar 
inschrijven is verplicht.

Bij het inschrijven kan u ook kiezen om 
deel te nemen aan een van de excursies.
Voor de fietsexcursies voorzien we 
huurfietsen, gelieve aan te geven op het 
inschrijvingsformulier indien u zelf een 
(plooi)fiets meebrengt.


