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Thema: Landbouw en Landschap De achtste editie van de Landschapscontactdag 
staat in het teken van de relatie tussen landbouw 
en landschap. 

Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat 
het onderzoek naar de genese en dynamiek van 
het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit 
uniek platform biedt de mogelijkheid om recente 
onderzoeksmethoden en –resultaten omtrent 
landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast 
is er ook ruimte voor discussie en uitwisseling 
van kennis en ideeën om de interactie en 
samenwerking tussen verschillende invalshoeken 
en disciplines in landschapsonderzoek te 
versterken.  
Dit jaar ligt de focus op het thema ‘Landbouw en 
Landschap’: in Vlaanderen speelt de landbouw 
immers vandaag nog een belangrijke rol in het 
behoud van de schaars geworden open ruimte, 
maar ook in het continueren van het historisch 
cultuurlandschap. Inzicht in de historische 
landbouw kan leiden tot een beter begrip van de 
landschapsontwikkeling en vormt een waardevol 
instrument om het cultuurhistorisch belang 
van de landbouw correct te valoriseren in een 
toekomstgericht landschapsbeleid. 

Locatie:
Ontmoetingscentrum (OC) Boerenpoort
Sint-Elisabethstraat 31 A, 9120 Melsele (Beveren)
Aan het Ontmoetingscentrum is voldoende 
parkeermogelijkheid (zie kaartje). Melsele 
beschikt over een station, van het station tot aan 
OC Boerenpoort is het ongeveer een kwartiertje 
wandelen.

Programma & Inschrijving :
Het programma is onderaan terug te 
vinden. Inschrijven kan tot 3 september op 
inschrijvingen@onroerenderfgoed.be met het 
digitale inschrijvingsformulier. Geef hierin 
duidelijk aan welke excursie je verkiest.
 

In samenwerking met:
Vrije Universiteit Brussel - Vakgroep Kunstweten-
schappen & Archeologie; Universiteit Gent - Vak-
groep Geografie & Vakgroep Geschiedenis; Uni-
versiteit Antwerpen - Departement Geschiedenis; 
Katholieke Universiteit Leuven - Onderzoekseen-
heid Middeleeuwen; Ename Expertisecentrum 
voor Erfgoedontsluiting vzw; Gemeente Beveren; 
Erfgoedcel Waasland.

04 oktober 2013 - Melsele 
(Beveren)

Achtste Landschapscontactdag



Ename Expertisecentrum
voor Erfgoedontsluiting vzw

Programma
9u00 Ontvangst en registratie
9u30 Verwelkoming
9u35 Key Note: Regionale landbouwsystemen en 
landschap in Vlaanderen in de Middeleeuwen en het 
Ancien Régime – Erik Thoen (Universiteit Gent)
10u15 Lezing 1: Heide, bos en varkens. Landbouw en 
landschap in het Bulskampveld sinds 1750 – Brecht 
Demasure (Centrum Agrarische Geschiedenis) & 
Yves Segers (Interfacultair Centrum Agrarische 
Geschiedenis, KULeuven)
10u45 Koffiepauze
11u15 Lezing 2: De chemie van het schaap. 
Dierenbotten, stabiele isotopen en het verhaal van 
schorren en polders – Gundula Müldner (University 
of Reading), Kate Britton (University of Aberdeen) 
& Anton Ervynck (Onroerend Erfgoed)
11u45 Lezing 3: Potstallen en plaggenlandbouw in 
Noordelijk Hageland – Veerle Lauwers (Wingense 
Archeologische Dienst) & Carlo Jengember 
(Erfgoedonderzoeker)
12u15 De toekomst van het historische landschap, 
een reflectie – Guus J. Borger (Vrije Universiteit 
Amsterdam)
12u30 Broodjeslunch
13u30 Lezing 4: Wie zit te wachten op agrarisch 
erfgoed? De noodzaak van een geïntegreerde visie 
op historische hoeves in hun landschappelijke 
context. Casus: de Wase Scheldepolders – Tim 
Soens (Universiteit Antwerpen) & Ewald Wauters 
(Technum Tractebel Engineering NV)

14u00 Excursies (max 50 personen per excursie)
Excursie 1: ‘de Wase Scheldepolders’ - 
grootschalige polderlandbouw in een gecontesteerd 
landschap (Kieldrecht -Doel-Prosperdorp) (Tim 
Soens en Ewald Wauters)
Excursie 2: ‘Bolle akkers in het Waasland’ -  
geleide wandeling in de vallei van de Barbierbeek 
(Lies Vervaet en Erik Thoen)
16u30-18u Afsluitende receptie 

Betalen
Uw inschrijving is pas geldig na betaling van € 30 
op onderstaand rekeningnummer:
UA Faculteit Letteren
BE42 7350 0886 2754
Met referentie: SC201113 Landschapscontactdag + 
naam en voornaam

Transport
Voor de excursies zijn ter plaatste bussen voorzien. 
Goede stapschoenen zijn aangeraden.


