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Samenvatting
Landscape is everything… landschappen zien we overal en 
altijd. Maar een landschap écht lezen en begrijpen, is een 
hele uitdaging, doordat het een complex systeem is van rela-
ties tussen verschillende componenten. Elke waarnemer kan 
een andere waardering van hetzelfde landschap hebben. 
Deze methodiekenpoel heeft als doelstelling om de leerlin-
gen het landschap actief te leren lezen. Dit gebeurt op het 
terrein, in het landschap zelf. 
Aan de hand van de zes vlakken van een kubus maken 
deelnemers kennis met zes verschillende componenten die 
het complexe systeem van een landschap mee vorm geven. 
Bij elke component zijn opdrachten voorzien: hoe onder-
scheiden we verschillende landgebruikstypes, bebouwing, 
kleine landschapselementen, kenmerken van geomorfologie 
en topografie en de visuele compositie. In een tweede ron-
de wordt de kubus door elkaar gehaald en wordt hetzelfde 
landschap benaderd en geëvalueerd vanuit verschillende 
invalshoeken zoals de historische dimensie, de ecologische 
waarden, visuele waardering, alsook de economische, soci-
ale en toeristische aspecten.
Deze methodiek is generiek en kan toegepast worden in elk 
landschap, zodat je in verschillende streken aan de slag kan 
om leerlingen het landschap te leren lezen. Het pakket be-
staat uit een invulboekje voor de leerling, een handleiding 
voor de leerkracht en een landschapskubus. Alles is voor-
zien om zelfstandig aan de slag te kunnen. Het materiaal 
kan besteld worden via de website www.geografie.ugent.be/
landschap of via landscape@ugent.be.
 

1	 landschap	…	Wat	Is	dat?
Landschap is alles, zien we altijd en is overal aanwezig. 
Daarbij is niets in landschap toevallig (Jansonius, 2005). 
Iedereen bekijkt het landschap dagelijks. Maar weten we 
wat we echt zien? Kunnen we het complexe systeem van 
landschap in zijn geheel begrijpen? Dit ‘lezen’, inhoudelijk 

begrijpen en interpreteren van landschap, vormt een uitda-
ging voor vele mensen. 

De Europese Landschapsconventie (2000) is een verdrag 
van de Raad van Europa, waarin het thema ‘landschap’ 
wordt behandeld. Dit verdrag heeft als doel: “het bevorde-
ren van de bescherming, het beheer en de inrichting van 
landschappen en het organiseren van Europese samenwer-
king op dit gebied.” (Raad van Europa, 2000). De definitie 
van landschap luidt hier: “Landschap, een gebied, zoals dat 
door mensen wordt waargenomen, waarvan het karakter 
bepaald wordt door natuurlijke en/of menselijke factoren 
en interactie daartussen.” (Raad van Europa, 2000). 

Landschap is met andere woorden een samenkomen van 
natuur, cultuur en tijd. Door de samenhang van deze drie 
facetten in landschap, krijgt een bepaalde plek, een bepaal-
de streek zijn eigen karakter, waardoor elk landschap zich 
onderscheidt van een ander landschap. ‘Landschap’ bevat 
een objectieve en subjectieve werkelijkheid. Onder de ob-
jectieve werkelijkheid worden alle morfologische verschijn-
selen in het landschap verstaan.. Onder de subjectieve of 
mentale werkelijkheid wordt de kennis van de waarnemer 
- die gebruikt wordt om het landschap een waarde en bete-
kenis te geven - begrepen (Antrop, 2010). Deze subjectieve 
interpretatie staat in relatie met de verbondenheid die je 
hebt met een bepaald landschap, de identiteit die je er mee 
opbouwt.

Naast het samenkomen van natuur, cultuur en tijd is land-
schap ook het met elkaar interageren van biotiek, abiotiek 
en menselijk handelen. De ontwikkeling van het biotische 
landschap heeft zijn invloed op de ontwikkeling van de 
fauna en flora op een bepaalde locatie, waarmee ook het 
menselijk handelen een interactie heeft.

De complexiteit van het landschap en het bijhorende re-
latiestelsel maakt het landschap nu net zo boeiend. Hoe 
ontstaan de interacties tussen verschillende elementen, 
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veranderen deze doorheen de tijd en hoe bepalen deze de 
aantrekkingskracht op de mens? En hoe kunnen we dit 
complex landschap leren begrijpen of overbrengen aan 
leerlingen? Een brug bouwen tussen landschap en onder-
wijs/educatie vormde de uitdaging voor de masterscriptie 
van Anne Stuer (Master Geografie Ugent, promotor Veerle 
Van Eetvelde). Om dit complexe kluwen van landschap in 
een nieuwe educatieve vorm aan te bieden, werd een me-
thodiekenpoel opgesteld. Deze methodiekenpoel onder-
steunt het leren lezen van het landschap en dit op een een-
voudige manier. Door alle onderdelen van een landschap 
één per één te ontleden, kan het complexe landschap ont-
rafeld worden door iedereen

2	 opbouW	methodIekenpoel

Op basis van de definitie van landschap volgens de land-
schapsconventie en het gegeven dat landschap beschouwd 
wordt als een complex systeem werd een methodiekenpoel 
uitgewerkt. Deze maakt het ontleden van landschap in al 
haar elementen, componenten en dimensies mogelijk.

Aan de hand van een veelkleurige landschapskubus bekijk 
je het landschap in al haar aspecten: hoe onderscheiden we 
verschillende landgebruikstypes, bebouwing, kleine land-
schapselementen, kenmerken van geomorfologie en topo-
grafie en de visuele opbouw? Maar ook: hoe kan het land-
schap benaderd en geëvalueerd worden vanuit verschillende 
invalshoeken? Bekijk het vanuit de historische dimensie, de 
ecologische waarden en visuele waardering, alsook vanuit 
economische, sociale en toeristische aspecten. 

Deze methodiek kan gebruikt worden in elk landschap, zo-
dat je met de leerlingen in elke streek of elk landschapstype 
aan de slag kan om de plek te leren lezen.

De werking en effectiviteit van deze methodiekenpoel werd 
getest bij 92 leerlingen van de derde graad secundair on-
derwijs. Hierbij kon een leereffect vastgesteld worden dat 
leerlingen (aan de hand van statistische analyses) het land-
schap daadwerkelijk leren lezen bij het toepassen van de 
methodiekenpoel.

2.1	 Landschapskubus:	een	metafoor	voor	land-
schap	

‘Het landschap’: een groots begrip met (voor vele mensen) 
weinig en/of een onbepaalde inhoud. Hoe kan je dat land-
schap tastbaar en begrijpbaar voorstellen en mensen aan-
spreken? Hoe kan je leerlingen prikkelen en hun aandacht 
richten op het landschap? 

Door gebruik te maken van een metafoor voor landschap, 
wordt vertrokken van een gekend voorwerp. Voor de me-
thodiekenpoel wordt gekozen gebruik te maken van een 
veelkleurige landschapskubus. De zes verschillende kleu-

ren stellen de landschapselementen en -componenten 
voor. Zoals hieronder besproken wordt, kunnen deze stuk 
per stuk bekeken worden. De zes verschillende vlakken 
van de kubus, stellen de dimensies voor waarmee naar het 
landschap kan gekeken worden. In deze verschillende di-
mensies zijn de verschillende kleuren (en dus landschaps-
elementen en -componenten) aanwezig. 

Om deze reden werd dan ook gekozen voor de titel ‘Land-
schappen zijn als kubussen. Methodiekenpoel om het 
landschap te leren lezen’. 

Het ontleden van het landschap start met een opgeloste 
kubus, welke de vele elementen en componenten in het 
landschap bespreekt. In het tweede deel van de methodie-
kenpoel mag de kubus door elkaar gehaald worden, waar-
na de dimensies in het landschap aan bod komen. Deze 
dimensies bevatten dan stuk voor stuk vele elementen en 
componenten uit het landschap. Hieronder worden beide 
onderdelen van de methodiekenpoel besproken.

Figuur 1 De landschapskubus stelt via de zes kleuren de landschapsele-

menten en –componenten voor, via de zes vlakken de dimensies in het 

landschap.

2.2	 Kleuren	-	elementen	en	componenten	in	
het	landschap

De samenstelling van de verschillende onderdelen in een 
bepaald landschap, bepalen de morfologie en het uitzicht 
ervan. Deze belangrijkste elementen worden de landschap-
selementen en -componenten genoemd (Antrop 2010). 

Onder landschapselementen worden punt- en lijnvormige 
elementen in het landschap verstaan. Voorbeelden hiervan 
zijn: bomen en bomenrijen, een huis, een brug, een per-
ceel, … De relaties tussen landschapselementen vormen 
dan een landschapsstructuur. Deze laatste wordt niet spe-
cifiek benoemd in de methodiekenpoel. 

Landschapscomponenten zijn verschijnselen die continu 
variëren in de ruimte, welke geen duidelijk begrenzing en/
of afbakening bezitten. Voorbeelden zijn: reliëf, landge-
bruik, grondwatertafel, bodemgesteldheid, … 



Jaarboek De Aardrijkskunde 2017 41

De kleuren van de landschapskubus (tabel 2 op volgende 
blz.) staan symbool voor de landschapselementen en -com-
ponenten. Er wordt geen specifiek onderscheid gemaakt 
tussen beide in de methodiekenpoel, aangezien elementen 
en –componenten samen bekeken worden in het geheel 
van het landschap. 

Om deze elementen en componenten te leren herkennen 
wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen. En-
kele voorbeelden hiervan zijn: het vergelijken van kaartma-
teriaal met de werkelijkheid, tekenen van een terreindoor-
snede, vergelijken van de verspreiding van de bebouwing 
in het landschap met een schets, meten van de luidruchtig-
heid van het landschap en schematisch tekenen blikvan-
gers van het landschap. 

Om het landschap te ontleden, worden een aantal kernbe-
grippen en concepten aangebracht. Door een korte samen-
vattende uitleg hiervan bovenaan de opdracht, beschikken 
de leerlingen over voldoende informatie om zelfstandig 
aan de slag te gaan in het landschap.

2.3	 Vlakken	-	dimensies	in	het	landschap	

Naast de elementen en componenten die het landschap be-
palen, kan een landschap ook bekeken worden in verschil-
lende dimensies (tabel 1). Door verschillende brillen op te 
zetten om het landschap te bekijken, worden de elementen 
in het landschap anders belicht en wordt het landschap dus 
in een andere dimensie bekeken. 

Door de verschillende perspectieven waarop het landschap 
bekeken wordt, worden de vele componenten en –elemen-
ten anders bekeken. Dit zorgt ervoor dat eenzelfde element 
in een ander perspectief anders bekeken kan worden. Als 
voorbeeld: een boom die op een hoek van een perceel gele-
gen is, wordt in de ecologische context bekeken als bv. “een 
aangeplante eik, welke hier op basis van zijn omtrek al vele 

jaren staat”. In de historische context wordt deze zelfde 
eik bekeken als “een eik, als aanduiding van de hoek van 
het landbouwperceel”. Op visueel niveau is deze zelfde eik 
een element dat het doorzicht van het landschap slechts in 
mindere mate zal beperken, wél zorgt deze eik ervoor dat 
het landschap er tijdens de verschillende seizoenen anders 
zal uitzien. 

3	 van	methodIekenpoel	naar		
(les)praktIjk	

De methodiekenpoel wordt bewust een ‘poel’ genoemd om-
dat het de mogelijkheid geeft aan de lesgever om te ‘vissen 
in de poel van mogelijkheden’. Hiermee wordt bedoeld dat 
de methodiekenpoel vele verschillende mogelijkheden aan-
reikt om het landschap te leren bekijken. Dit zorgt ervoor 
dat deze niet van A tot Z gevolgd hoeft te worden, maar 
dat er ook onderdelen uit opgenomen kunnen worden. Een 
andere mogelijkheid om met de methodiek aan de slag te 
gaan is bijvoorbeeld om de bebouwing (en inplanting er-
van) op verschillende locaties, in verschillende landschap-
pen te bekijken. Op deze manier is het mogelijk om land-
schappen te vergelijken met elkaar. Zo ligt het doel van de 
methodiek niet in het ontrafelen van een landschap in zijn 
geheel, maar wel in het vergelijken van landschappen. 

Verder kan de methodiekenpoel ook aangepast worden voor 
een specifiek gebied naar waar een excursie wordt gepland. 
Zo is het mogelijk om specifieke kaarten, bodemprofielen, 
typische huizenbouw en gebruik van grondstoffen, … mee 
te betrekken in de methodiekenpoel om zo tot een interac-
tieve excursiegids te komen voor een specifiek gebied. 

Figuur 2  Materialen nodig om de methodiekenpoel toe te passen in een 

landschap

Tabel 1 Dimensies in het landschap

Voorbeelden werkvorm

Visueel

Benoemen kenmerken landschap op basis van 
landschapselementen en -componenten
Voorspellen verandering met de seizoenen
Benoemen schermen en massa’s en hun oorsprong 
(menselijk, natuurlijk)

Ecologisch

Benoemen groene lijnen en elementen en hun 
oorsprong - aanstiplijst
Relatie tussen topografie, landgebruik en aanwezige 
elementen – tabel in te vullen 

Historisch

Grootte en vorm van percelen op basis van 
schematische voorstelling
Benoemen aanwezigheid cultuurhistorische 
elementen

Sociaal
Impact van de mens op de omgeving – aanstiplijst
Voorzieningen voor bewoners

Economisch
Onderzoeken van de economische activiteiten en 
bijhorende infrastructuur in het landschap

Toeristisch

Bekijken van de toeristische voorzieningen in het 
landschap 
Eigen mening geven omtrent recreatie en 
aantrekkelijkheid van het landschap 
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De methodiekenpoel werd opgesteld voor leerlingen van 
de derde graad SO, waarbij de opgedane kennis van voor-
gaande jaren als uitgangspunt wordt genomen. Het is ech-
ter mogelijk om deze methodiekenpoel aan te passen voor 
leerlingen van de lagere jaren secundair onderwijs of het 
basisonderwijs. Voornamelijk in de eerste graad van het se-
cundair onderwijs in Vlaanderen komt landschap aan bod. 
Hieronder worden enkele voorbeelden aangehaald van het 
verderzetten van deze methodiekenpoel voor andere doel-
groepen. 

Figuur 3 Studenten van het Sint-Michielscollege te Brasschaat aan het 

werk tijdens een excursie in Namen

toepassIngen

ARTEVELDEHOGESCHOOL – ZONNEBERG

Met ‘De berg op’ - een activerende leerwandeling aard-
rijkskunde op en rondom de ‘Zonneberg’ te Zelzate - 
werkten studenten Hélène Callens en Chloë Verbrug-
gen aan de lerarenopleiding secundair onderwijs van 
de Arteveldehogeschool te Gent hun bachelorproef uit. 
Gedurende het academiejaar 2015-2016 ontwikkelden 
zij een activerende leerwandeling voor het gebied op en 
rondom de “Zonneberg”. 
De gehele leerwandeling werd gebaseerd op de metho-
diekenpoel. Door te “vissen” in een aantal van de me-
thodieken kwam een nieuwe bundel, gericht op één 
specifieke locatie en op leerlingen van de eerste graad 
secundair onderwijs tot stand. 
Meer info: De leerlingenbundel, modeloplossing en leer  - 
krachtenbundel kunnen gedownload worden via: 
https://goo.gl/QdhgJh
Voor meer informatie: Joris Coppenholle (joris.coppen-
holle@arteveldehs.be)

Tabel 2

Landschapselement of 
-component Kleur Voorbeelden werkvorm 

Landgebruik en 
bodembedekking Groen 

Kaartonderzoek: vergelijken van huidige bodembedekking in het landschap en deze 
op kaart – wat is nog correct?

Topografie en geomorfologie Geel

Bodemkaart: oriënteren en bepalen bodem 
Hoogtemodel: wat is zichtbaar in landschap en op het hoogtemodel
Doorsnede landschap: tekenen doorsnede van het landschap – link naar de 
waterelementen 

Bebouwing Rood

Bepalen type bebouwing
Van landschap naar schematische schets: concentratie en inplanting van de 
bebouwing
Sporen van het verleden in het landschap

Beweging in het landschap Roze
Elementen die zorgen voor beweging
Infrastructuur die beweging mogelijk maakt
Luidruchtigheid van het landschap: werken met decibelmeter 

Kleine landschapselementen Oranje
Aanduiden van landschapselementen in het landschap op de kaart
Typerende landschapselementen benoemen
Perceelsranden en de link naar kleine landschapselementen

Openheid van het landschap – 
blikvangers in het landschap Blauw 

Schaal en kaartoefening: hoe ver kan je kijken
Massa’s en schermen: welke elementen beperken het zicht
Weersomstandigheden
Skyline: tekenen van de skyline met behulp van fotokader
Blikvangers: benoemen en aanduiden blikvangers op skyline 
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LEADERPROJECT ‘IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET, 
ZET JE LANDSCHAPSBRIL EENS OP!’ 

Regionaal Landschap de 
Voorkempen leidt gedu-
rende de periode 2017-2018 
een Leaderdossier “Ik zie ik 

zie wat jij niet ziet, zet je landschapsbril eens op!”. Met 
dit project met Europese steun en heel wat educatieve 
partners wordt de methodiekenpoel in praktijk omge-
zet. Doel is om belevingsvolle activiteiten te ontwikke-
len waarbij de natuur- en landbouweducatie naar een 
hoger niveau, namelijk: landschapseducatie, wordt ge-
tild. De methodiek zal worden uitgetest binnen de open 
ruimte van de Noorderkempen, een landschap geken-
merkt door zowel dynamische landbouw als door zeer 
hoge, internationaal erkende natuurwaarden.

In dit project werd opgenomen: methodiek voor leerlin-
gen basisonderwijs en secundair onderwijs (1ste t.e.m. 
3de graad), methodiek voor gezinnen met kinderen, me-
thodiek voor de opleiding tot natuur- of reisgids. Ook 
de omzetting van praktijk naar beleid is een doelstelling 
die mee opgenomen wordt. Hiermee wordt nagegaan 
of de methodiek ook bruikbaar zou zijn in functie van 
projecten en beleidskeuzes binnen gemeenten. 

4	 In	de	praktIjk

Wil je zelf aan de slag gaan, dan kan je het hele pakket 
van de methodiekenpoel bekomen en gebruiken in je eigen 
klasgroep, in de omgeving van de school, op een exursie, 
… Het volledige pakket bestaat uit een invulboekje voor de 
leerling, een handleiding voor de leerkracht en een land-
schapskubus. In praktijk worden de leerlingen ingedeeld 
in kleine groepjes van 2 à 3 personen, per groep wordt één 
kubus voorzien. De hele methodiekenpoel is zodanig uitge-
bouwd dat de leerlingenzelfstandig aan de slag kunnen en 
begeleid worden door de leerkracht. Indien gewenst kun-
nen de auteurs workshops komen geven voor leerkrachten 
om de methodiekenpoel toe te lichten en uit te testen. Het 
materiaal kan besteld worden via de website www.geogra-
fie.ugent.be/landschap of via landscape@ugent.be.

Meer info: anne.stuer@rldv.be of www.rldevoorkempen.be
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