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OMGEVING zoekt in elk project naast de ruimtelijke ook de maatschappelijke meerwaarde, en laat dit engagement 
doorsijpelen in zowel onderzoek, ontwerp als uitvoering. De menselijke schaal van de projecten wordt door het 
ontwerpbureau doorgezet in het principe van coöperatieve samenwerkingen. Zowel inhoudelijk als procesmatig is 
collectiviteit een kernbegrip voor OMGEVING. Zorgvuldig samengestelde ontwerpteams vormen een netwerk van 
strategische allianties waarin disciplines zowel intern als extern op maat zijn samengebracht. 
In de stad en ver daarbuiten pakt het in Antwerpen en Gent gevestigde onafhankelijke en multidisciplinaire ontwerpbureau 
OMGEVING complexe ruimtelijke uitdagingen op verschillende schaalniveaus aan. Daardoor kunnen ontwerpingrepen 
op een hoger schaalniveau direct worden getoetst op hun mogelijke consequenties op een lager schaalniveau, en vice 
versa. 
Sinds 1973 zijn niet alleen de projecten, maar ook de horizontale organisatiestructuur van OMGEVING gebaseerd op 
dialoog, samenwerking en kruisbestuiving. Meer dan vijftig ervaren en gedreven stedenbouwkundigen, 
landschapsarchitecten, ruimtelijk planners, architecten, ingenieurs, geografen, mobiliteitsdeskundigen, 
milieudeskundigen en net zo veel persoonlijkheden maken deel uit van de werkvelden Landscape architecture en 
Urbanism. 
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I TOELICHTING VAN DE METHODIEK 

In dit eerste hoofdstuk worden het doel, de betrokken actoren en de aanpak van de workshop toegelicht.  

Figuur 1 Verdeling van de vertegenwoordigde actoren op de workshop (Mentimeter) 
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1 KADER VAN DE WORKSHOP 

De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 15 
gemeenten uit het Pajottenland en de Zennevallei. Zij biedt ondersteuning aan deze besturen en de op gebied van 
Cultureel- en onroerend erfgoed en bovenlokale cultuurwerking. In 2017 werd binnen de projectvereniging een 
intergemeentelijke onroerenderfgoedwerking (IOED) tot leven geroepen. Deze is actief voor 4 aangesloten gemeenten: 
Dilbeek, Affligem, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw en vanaf 2021 ook voor de gemeente Ternat. Binnen het beleidsplan 
van de onroerend erfgoedwerking is, naast archeologie en bouwkundig erfgoed, de omgang met het erfgoedlandschap 
een belangrijke pijler.  
 
De Cultuurregio wil haar werking rond het erfgoedlandschap in de streek versterken en een richting geven. Een echte 
visie met betrekking tot de omgang met het erfgoedlandschap in de streek ontbreekt op dit moment. Daardoor ligt de 
nadruk bij de werking rond onroerend erfgoed in grote mate op het bouwkundige erfgoed en vallen historische 
landschapselementen, die vaak klein, subtiel aanwezig of fragiel zijn, nog vaak buiten het bereik van de erfgoedwerking. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden die een hedendaagse omgang met het erfgoedlandschap biedt, nog  weinig gekend. 
Lopende acties passen nog niet binnen een uitgestippelde- en toekomstgerichte strategie omdat een richtinggevend kader 
vooralsnog ontbreekt.. Daarom wil de Cultuurregio met deze opdracht een eerste richting geven om tot een brede 
erfgoedlandschapsvisie te komen. 
  
De Onroerend Erfgoeddienst wil zo veel mogelijk actoren van de regio Pajottenland & Zennevallei bewust maken van en 
betrekken bij het lokale onroerend erfgoed. Door middel van participatieve projecten kunnen actoren worden geïnspireerd 
en ondersteund om zelf, weliswaar in samenwerkingsverband, aan de slag te gaan.  
 

 

Figuur 2 Pajottenland (foto door Koen de Langhe)   
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2 BETROKKEN ACTOREN 

De actoren die betrokken zijn bij de workshop zijn vertegenwoordigers van de vijf betrokken gemeenten, het agentschap 
Onroerend Erfgoed en Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal landschap Pajottenland 
en Zennevallei. De opdrachtgever voor de workshop is IOED Pajottenland en Zennevallei en de workshop is uitgewerkt 
door  OMGEVING.  
 

Aanwezig  Betrokken actoren functie e-mail 

    
  Dilbeek     
x Stijn Quaghebeur schepen van openbare ruimte stijn.quaghebeur@dilbeek.be 
x Elsemieke De Troy erfgoed elsemieke.detroy@dilbeek.be 

 Laurent Coppens omgevingsambtenaar Laurent.Coppens@dilbeek.be 
  Sint-Pieters-Leeuw     

 Jan Desmeth schepen cultuur jan.desmeth@sint-pieters-leeuw.be 
x Kristien Van Hecke deskundige toerisme en erfgoed kristien.vanhecke@sint-pieters-leeuw.be 

 Erik Wuyts ambtenaar ruimtelijke ordening erik.wuyts@sint-pieters-leeuw.be 

 Gert Vandenbroucke ruimtelijke ordening gert.vandenbroucke@sint-pieters-leeuw.be 
  Ternat     

 Gunter De Smet schepen patrimonium gunter.desmet@ternat.be 

 Jan Van Den Eeckhout  omgevingsambtenaar omgeving@ternat.be 
x Marleen Platteau directeur samenleven  marleen.platteau@ternat.be 
x Geert De Feyter gemeenteraadslid geert.defeyter@gmail.com 
  Roosdaal     

 Johan van Lierde  johan.vanlierde@roosdaal.be 
x Pieter Geerts ruimtelijke ordening pieter.geerts@roosdaal.be 
x Koen Arijs cultuurbeleidscoordinator koen.arijs@roosdaal.be 
  Affligem     

 Herman Steppe schepen erfgoed herman.steppe@affligem.be 

 Henk Souffriau diensthoofd ruimtelijke ordening henk.souffriau@affligem.be 

 Leo Assys ruimtelijke ordening leo.assys@affligem.be 
x Jan Van Liedekerke administratief medewerker jan.vanliedekerke@affligem.be 
x Rita Nevens dienst Ruimtelijke Ordening – Leefmilieu en Wonen rita.nevens@affligem.be 

x Luc Van De Putte afdelingshoofd  luc.vandeputte@affligem.be  

x Mieke Verhaeghe gids Affligem  miekeverhaege@hotmail.com 
x Renie Vinck gids Affligem renievinck@hotmail.com 
x Marleen Steppe gids Affligem marleen_steppe@yahoo.com  

  
Agentschap Onroerend 
Erfgoed     

x Jan Van Ormelingen  medewerker Agentschap onroerend erfgoed jan.vanormelingen@vlaanderen.be 
  Agentschap natuur en bos   

 Wim Demayer medewerker Agentschap natuur en bos wim.demaeyer@vlaanderen.be 
  Provincie      
x Dominique Stels dienst Erfgoed - landschap/landschapsprojecten dominique.stels@vlaamsbrabant.be 

 Els Deconinck coördinator van het team Monumentenwacht  els.deconinck@vlaamsbrabant.be 
x Hadewijch Degryse provinciaal archeoloog   hadewijch.degryse@vlaamsbrabant.be 
  Regionaal landschap     

 Alwin Loeckx directeur alwin@pajot-zenne.be 
x Anneleen Vanderputten erfgoed anneleen@pajot-zenne.be 
x Jonas Bergmans  jonas@pajot-zenne.be 
  IOED     
x Koen Demarsin coördinator koen.demarsin@ioedz.be  

x Nikki Vande Wall  nikki.VandeWall@ioedpz.be 

x Judith De Waele erfgoedcoördinator judith.dewaele@ioedpz.be 

  OMGEVING     
x Eva Vandermeeren  landschapsarchitect eva.vandermeeren@omgeving.be 

x Hans Druart landschapsarchitect, erfgoedexpert hans.druart@omgeving.be 

x Daphne Roels stedenbouwkundige, erfgoedexpert daphne.roels@omgeving.be 

x Jehanne Storms landschapsarchitect jehanne.storms@omgeving.be 
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3 VERLOOP VAN DE STUDIE  

3.1 CONTACTMOMENT MET EXPERT(EN) EN ERFGOEDSPELERS  

Omwille van een alomtegenwoordige pandemie zijn fysieke contactmomenten uitgesloten. Met een digitaal 
contactmoment kregen de expert(en) en erfgoedspelers de mogelijkheid om input te geven met betrekking tot hun visie 
op het landschappelijk erfgoed van het Pajottenland en de Zennevallei. De workshop verliep digitaal, via Microsoft Teams, 
en bestond uit drie delen.  

3.1.1 DEEL 1: INTRODUCTIE MET MENTIMETER 

In het eerste kregen de deelnemers de kans om via opgestelde vragen hun mening te laten horen. Hiervoor werd de tool 
‘Mentimeter’ ingezet. Mentimeter is een programma waarmee digitaal en interactief vragen kunnen en waarbij de 
antwoorden van de verschillende deelnemers visueel overzichtelijk worden teruggekoppeld. Met behulp van deze vragen 
werden verschillende thematieken van het erfgoedlandschap aangeraakt: agrarische landschappen, kasteeldomeinen, 
abdijdomeinen, natuurlijke landschappen, kleine landschapselementen, het historische wegennetwerk, het landschap van 
ambachten en industrie, het militaire landschap en begraafplaatsen.  

3.1.2 DEEL 2: DISCUSSIERUIMTES  

In het tweede deel van de workshop gingen de deelnemers in een beperkte groep in discussie over de verschillende 
thema’s en de onderlinge samenhang tussen de verschillende thema’s. De groep werd hiervoor in twee verdeeld. Elke 
deelgroep behandelde ongeveer de helft van de genoemde thema’s. De discussie werd geleid door een moderator en er 
werd op zorgvuldige wijze notitie genomen door een notulist. Via de het digitale platform ‘Miro’ gaven de notulisten het 
gesprek een ruimtelijke vertaling: op een kaart van de bestaande toestand kleefden ze tijdens het gesprek virtuele post-
its. De kleur van de post-its geeft de affectieve waarde van de notitie aan, zijnde groen voor sterktes en kansen, geel voor 
een neutrale affectwaarde en rood voor zwaktes en knelpunten. De notulist koppelde deze post-its aan een specifieke 
locatie (of naast de digitale kaart wanneer het ging over een overkoepelend thema). Gedurende de volledige discussie 
deelden de notulisten hun scherm, waardoor de deelnemers konden meevolgen. Na afloop van de workshop kregen de 
deelnemers iets minder 6 dagen tijd om aanvullingen te maken op de Miro kaarten. 

3.1.3 DEEL 3: AFSLUITING MET MENTIMETER 

Voor het derde en afsluitende deel van de workshop verzamelden de deelnemers zich opnieuw in een plenaire, digitale 
sessie. Via de eerder gebruikte  tool ‘Mentimeter’ werd met enkele vragen gepolst naar de visie op het erfgoedbeleid met 
betrekking tot landschappelijk erfgoed. De resultaten van de bevraging van zowel deel 1 als deel 3 zijn toegevoegd als 
bijlage van deze nota.  
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Figuur 3 Schematische voorstelling van het verloop van de workshop  

3.2 OPMAAK VAN EEN VISIEKAART 

Op een kaart van de bestaande toestand kon tijdens de workshop elementen voor een visie worden aangeduid in de vorm 
van sterktes, knelpunten, kansen en bedreigingen. Dit kon zowel gaan over grotere landschappelijke structuren, 
kleinschalige landschappelijke elementen als over de toekomst van het erfgoedbeleid in het algemeen. Op basis van de 
resultaten van het contactmoment werd door OMGEVING een visiekaart opgemaakt.  

3.2.1 BASISMATERIAAL VOOR DE WORKSHOP 

De basiskaart werd samengesteld uit onderstaande kaartlagen (GIS):   

- LAAGOPBOUW KAART (GIS):  

- Gemeentegrenzen 

- Hoogtemodel + reliëf 

- Landschapsatlas: puntrelicten, lijnrelicten, relictzone, ankerplaats 

- Wegenstructuur: rijweg, spoorweg, treinstation, fietsroute, wandelroute 

- Onroerend Erfgoed beschermd (monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten); gebieden geen 

archeologie, erfgoedlandschappen; vastgestelde inventarissen (bouwkundig erfgoed en landschapsatlas)  

- Gebouwen: woongebied en dorpskern 

- Waterstructuren: waterlopen (VHA), waterplassen (GRB); overstromingsgevoelige gebieden 

- Luchtfoto 

- Natuur: bossen, beschermde natuur (o.a. Nature 2000 en VEN); BWK 

- Landbouw 

- Gewestplan 
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Figuur 4 Aanvullingen met digitale post-its op de kaart van de bestaande toestand (groen= positief, rood = negatief, geel= neutraal) 
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3.2.2 VERWERKING VAN DE KAART NA DE WORKSHOP  

Op de visiekaart zijn voornamelijk volgende zaken aangeduid m.b.v. symbooltjes: 

- Natuurlijke structuren: biologisch waardevol natuurgebied, nat meersengebied, bomendreef, historische 

boomgaard (fruitteelt), solitaire boom (hoekboom, grensboom); 

- Agrarische structuren: grote akkerpercelen (schaalvergroting landbouw), hopteelt, aardbeiteelt, oude 

mandenmakerij (wilgentenen), boerkozen gebied (groentetuin van Brussel; 

- Bouwkundige elementen, kasteeldomein, burcht, motte, site met walgracht, villa (archeologisch erfgoed), hoeve, 

landhuis, abdijdomein, kapel (stenen, boomkapel), klooster, begraafplaats (militair, ...), kruisen (herinneringskruis, 

ongelukskruis, moordkruis), grenspaal (Vlaamse Staak), galg als grensaanduiding, sluis, watermolen, windmolen, 

ijskelder, grot, hop-ast, archeologische objecten, groeve / ontginning, industrieel gebouw, bunker, zendmast, 

ijzeren wegwijzer; 

- Watergebonden elementen: poel / vijver (visvijver, sluisvijver, molenvijver), bron 

- Wegennetwerk: holle weg, spoorwegviaduct, oude schapenweg, historisch tracé – verbindingsweg, historische 

trambedding; 

- Recreatieve elementen: thematische wandelroute, uitkijkpunt. 

 
Per bovenstaand onderdeel is er soms nog een opsplitsing gemaakt per specifiek gebied. Dit is a.d.h.v. nummers 
weergeven. Bijvoorbeeld: bij de bouwkundige elementen bij de kasteeldomeinen wordt er gebiedsspecifiek in de legende 
aangeduid over welk kasteeldomein het gaat. 
 
Bij de opmaak van deze kaart kwamen volgende zaken nog naar boven: 

- De exacte locaties werden niet altijd extra gecontroleerd. Soms werd er, na controle van de locatie, toch een andere 

locatie aangeduid dan aangegeven op het Miro bord (wanneer verschillende bronnen eenzelfde andere locatie 

toonde). 

- De kaart is niet allesomvattend m.a.w. niet alle recreatieve wandelingen, molens, kasteeldomeinen, e.d. werden 

vermeld op de kaart. Hoofdzakelijk de elementen die werden aangehaald tijdens de workshop of later op het MIRO-

bord nr. 3 werden toegevoegd. 

- In de legende worden zowel de bestaande als de reeds verdwenen bouwkundige elementen weergegeven. Dit wordt 

met een * vermeld onderaan de kaart. Indien er tijd over is kan nog nagegaan worden welke specifieke elementen 

bv. molens of kastelen nog bestaan en welke verdwenen zijn. 

- Soms wordt eenzelfde gebied op een verschillende manier omschreven (op de verschillende Miro borden t.o.v. de 

CAI). Bv. soms spreekt men over een motte en soms over een site met walgracht, terwijl het over één en hetzelfde 

domein gaat. Na opzoekingswerk heb ik de term gebruikt die het meest overeenkomt met de huidige site. 

3.3 BEKNOPTE NOTA  

Dit beknopte verslag kan een leidraad te bieden voor de betrokken erfgoedspelers. Het omvat een thematische bespreking 
van aandachtspunten die werden aangehaald tijdens de workshop, extra aandachtspunten en suggesties voor eventuele 
vervolgstappen die worden meegegeven. Op basis van dit verslag en de bijbehorende verbeeldende kaart kan een 
algemene eindconclusie en visie worden uitgewerkt. 
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II THEMATISCHE BESPREKING  

De thema’s die werden aangehaald tijdens de workshop vormen de structuur van deze nota. De opdeling in thema’s is 
artificieel, want in realiteit zijn deze thema’s uiteraard onderling met elkaar verweven, maar om praktische redenen wordt 
hier gebruik gemaakt van een geordende opdeling. Aan elk thema is een temporele component gekoppeld: een thema 
kan in een bepaalde periode meer of minder prominent aan bod komen. Een cruciale vraag voor de uitwerking van het 
toekomstige erfgoedbeleid van landschappelijke structuren, is de ruimtelijke vertaling van de historische verhaallijnen in 
het landschap. Door de elementen ruimtelijk te situeren op een kaart kan de ruimtelijke correlatie tussen deze factoren 
inzichtelijk worden gemaakt. De indeling die tijdens de workshop en bij deze nota worden gehanteerd is de volgende: 
natuurlandschappen, agrarische landschappen, kasteeldomeinen, kleine landschapselementen, historisch 
wegennetwerk, abdijdomeinen, industriële en ambachtelijke landschappen, het militaire landschap en begraafplaatsen.  
 
De resultaten zijn opgenomen uit de workshop. Aanvullingen door OMGEVING worden aangehaald met ‘*’. 
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1 LANDSCHAPPELIJK ERFGOED EN HOOGWAARDIGE NATUUR 

1.1 HISTORISCHE CONTEXT* 

De geografische context vormt de basis voor een wisselwerking tussen mensen, fysische omgeving en ecologische 
processen, die samen met demografische evoluties resulteren in een veranderlijk landschapsbeeld. De bodem, de 
geologie en het reliëf bepalen welke regio’s zich het best voor een bepaald gebruik lenen en welk type ecologie op welke 
plaats goed kan gedijen. Onder meer de aanwezigheid van water en het reliëf bepaalden waar mensen zich initieel 
vestigden. Terwijl de technologische evolutie zich voltrekt, vergroot de mens ook zijn mogelijkheden om ook deze 
geografische context, door water- beheer bodembeheer, naar zijn hand te zetten. Gebieden die zich, ondanks de nieuwe 
technieken, moeilijk lenen tot wonen of bewerken, ontwikkelend zich vaak tot natuurgebied. Slechts 10-15% van het 
grondgebied wordt gebruikt als groen-/natuurgebied.  
 
Hoge natuurwaarden en erfgoedwaarden hangen vaak samen: in natuurlijke gebieden bleef het (ondergrondse) erfgoed 
beter bewaard dan in bebouwde kernen, historische natuurgebieden kunnen zich ontwikkelen tot relatief stabiele 
ecosystemen. Lineaire of puntsgewijze natuurlijke landschapselementen kunnen een corridor of natuurvlek versterken en 
hiermee migratie faciliteren. Verder heeft ecologie ook raakpunten met landbouw, historische (park)domeinen en 
begraafplaatsen. Wonen, industrie, ambachten en wegen hebben een invloed gehad op ecologische ontwikkelingen.  

1.2 RIVIEREN EN GETUIGENHEUVELS ALS LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR 

Uit een bevraging tijdens de workshop bleek dat rivier- en beekdalen worden ervaren als de meest typerende 

natuurlijke structuur van de streek zijn. Een Oost-West georiënteerde rij getuigenheuvels vormt een scheiding tussen de 

stroombekkens van de Dender enerzijds en de stroombekkens van de Zenne anderzijds, hierdoor heeft het 

hydrografisch net zich anders ontwikkeld in het noorden t.o.v. het zuiden. In het noorden is er een dicht netwerk van 

kleine rivieren die in noordoostelijke richting naar de Zenne stromen. De ondergrond wordt hier bedekt met een 

(zand)lemige, vochtig tot natte bodem. Ten Zuiden van de rij getuigenheuvels stroomt de Mark in westelijke richting 

naar de Dender. Getuigenheuvels van het Pajottenland zijn bezaaid met een reeks (climax)bossen. De toppen van de 

heuvels zijn meestal bedekt met beuken- eikenbos en eiken-haagbeukenbos, bossen op de flanken zijn vaak van het 

type ‘essen-elzenbos’. 

 

Zaken met betrekking tot natuurgebieden die werden aangehaald tijdens de workshop worden hieronder opgesomd:  

 

- de Pedevallei wordt gekenmerkt door beeklopen met omliggende bossen. Men treft er tevens mottes en sites met 

walgrachten aan.  

- In de Dendervallei zijn met betrekking tot natuur de volgende zaken aan te merken:  

- Een ontwikkeling voor waterbeheer/natuur is in opmaak: onder andere stuw Teralfene wordt verwijderd, kadert in 

het project ‘Stuwen op de Dender’. 

- RWZI in Teralfene is een duurzame methode voor afvalwaterzuivering, wat ten goede komt aan planten en vissen. 

Ook de grote vijver en het rietveld bieden kansen aan fauna.  

-  ‘Beleefbare Dendervallei’ impliceert de ontwikkeling van en met waterbeheer en natuur.  

-  Er zijn potenties voor landschapsherstel in het gebied tussen de Dender en de bunkersite in Roosdaal en valt 

eventueel te linken aan een project over duurzame energie  
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- De Bellebeek wordt begeleid door een overstromingsgebied met meersenlandschap, bestaande uit historische 

graslanden die doorsneden zijn met sloten. 

- Het natuurgebied ‘de Pamelse Meersen’ verdient de nodige aandacht bij zowel erfgoed- als natuurbeleid. 

- De Zennevallei wordt gekenmerkt door grote waterelementen die worden gebruikt door Molens (Molenvijvers), 

vochtige weilanden en een historisch nat gebied ten zuiden van Kasteel ter Linden. De waterrijke gebieden zijn 

belangrijk voor waterafhankelijke fauna en flora en voor een duurzaam waterbeheer.  

- Zuunbeek doorkruist Sint-Pieters-Leeuw van West naar Oost: het vormt een groene levensader waar een 

hermeanderingsproject van VMM werd aan gekoppeld (evenwicht zoeken tussen natuurbescherming en recreatie) 

- In het Pajottenland- en de Zennevallei komen waardevolle bossen voor:  

- het Kluisbos, dat werd aangekocht door natuurpunt; 

- het Begijnenborrebos, samengesteld een hoog aantal bossen/bosjes als stukken restgroen  

- enkele bosrijke parken in Dilbeek; 

- en de Thaborberg, een bosrijk natuurgebied nabij Sanatorium. 

- Tijdens de workshop werd het volgende artikel aangeraden: Deschepper E. (2017) Verdwijnende bossen - 

veranderende nederzettingen? Een historisch, archeologisch en paleo-ecologisch onderzoek naar middeleeuwse 

landschaps- en nederzettingsevolutie in de regio rond Gent, te raadplegen via: Academia.edu 
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2 AGRARISCHE LANDSCHAPPEN: DE TOEKOMST VAN EEN RIJKE 
GESCHIEDENIS? 

2.1 HISTORISCHE CONTEXT* 

De landbouw in het Pajottenland en de Zennevallei heeft een rijke geschiedenis. Tijdens de laatste ijstijd werd Iöss 
afgezet, wat een vruchtbare laag legde op het landschap. Een toename in het bevolkingsaantal eiste een evenredige 
toename van de ontginning van natuurgebieden. De gronden, die werden omgevormd tot landbouwgrond, waren initieel 
aaneengesloten gronden, in het bezit van de gemeenschap. Al snel verandert dit ‘common land’ naar geprivatiseerde 
percelen akkerland en kouters. Levende omheiningen zorgden voor een afscheiding tussen de geprivatiseerde akkers en 
weilanden. Na verloop van tijd nam de afhankelijkheid van de stedelijke markt toe. Dit leidde ertoe dat de landbouwers 
aanvullende inkomsten zochten, zoals onder meer door het brouwen van bier. Een toename van de mogelijkheden van 
mechanisatie van het werk en een opmars van buitenlandse concurrentie resulteerde in een intensivering van de 
landbouw. Door wetenschappelijk onderzoek en verbeterde technieken werden voordien onvruchtbare bodems nu ook 
bewerkbaar. Het landschap geraakte sterk versnipperd door de vele smalle percelen. De beekvalleien bleven een 
gesloten karakter behouden met meidoornhagen en houtkanten. Populieren werden massaal aangeplant als grondstof 
voor de (lucifer)industrie. De moeilijkheden in de landbouw worden opgevangen door een overschakeling naar een 
intensieve tuinbouwteelt, waarbij de opkomst en de teloorgang van de hop- en aardbeiteelt tot de markantste fenomenen 
gelden. De deelnemers van de workshop beschouwden ‘na ‘valleien en beekvalleien’ als meest typerende 
landschappelijke structuur, zo blijkt uit een bevraging tijdens de workshop. Echter, het thema ‘landbouw’ werd aangeduid 
als een minder prioritair thema voor het toekomstige erfgoedbeleid.  

2.2 ECOLOGISCHE WAARDERING 

- Door de intensivering en schaalvergroting van landbouw heeft het landschap vaak ingeboet aan natuur- en 

erfgoedwaarden. 

- In het verleden werd rond akkervogels gewerkt in Ternat met de Patrijs als Mascotte, vandaag is er een 

landschapsvisie in opmaak in kader van project ‘Plan Steenuil’.  

- Vanuit de provinciale dienst leefmilieu is een tijd geleden in overleg met de gemeenten en RL een lijst gemaakt van 

zogenaamde Koesterburen. Dat zijn dieren of planten die typisch zijn voor het landschap van een specifieke 

gemeente, maar onder druk staan. Aan elk van die soorten zijn uiteraard ook cultuur-historische aspecten te 

verbinden, bijv. boerenzwaluw aan boerderijen. https://www.vlaamsbrabant.be/nl/natuur-en-milieu/koesterburen. 

- Een vertegenwoordiger van Affligem gaf tijdens de workshop aan dat populierenrijen verdwijnen, samen met oude 

fruitboomgaarden en perceelsrandbegroeiing. Deze structuren komen niet meer terug. Koeien vinden hierdoor geen 

schaduw meer, maar het gesprek met boeren, en het overtuigen van boeren, loopt volgens de persoon in kwestie 

moeilijk.  

2.3 CULTUURHISTORISCHE WAARDERING: 

- Door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw worden de percelen steeds groter, gaan historische 

beemden en boerekozen verloren, verdwijnt de perceelsrandbegroeiing en staan typische nutskanten onder druk.  

- ‘Groentetuin van Brussel’, nabij Ruisbroek nog een restant van een boerenkozengebied; 
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- in Ruisbroek tevens verborgen beemden onder industriële sites en Shopping Pajot, vroeger was dit moerasgebied 

dat vaak overstroomde; 

- Door een toenemende bevolking stijgt ook de vraag naar bouwgronden, waardoor heel wat landbouwgronden zijn 

ingeruild voor bouwgrond. Vandaag functioneren historische wegen als druk gebruikte doorgangswegen. (Vandaag 

is ongeveer een kwart van de totale oppervlakte bebouwd, 50 tot 65% van het grondgebied wordt gebruikt voor 

landbouw*). Enkele restanten uit een landbouwverleden werden in de loop der tijd ingekapseld door bebouwing:  

- aan Brusselstraat 287 staat nog een langgevelhoeve met een erf ervoor; 

- langs de Bergensesteenweg staan enkele grote oude kenmerkende hoeves en een abdijhoeve, dewelke 

afhankelijk zijn van Ter Kameren (beschermd); 

- langs Brusselsebaan tussen Ternat en Groot-Bijgaarden getuigen verschillende kleine boerderijen van een 

landbouwverleden.  

- De regio heeft een sterk beleid omtrent streek- en hoeveproducten. De volgende producten zijn/waren sterk 

vertegenwoordigd: 

- aardbeien: aan de trambedding in Vlezembeeld, Schepdaal-Iterbeek; bij het ontstaan hiervan was  de historische 

verbinding met Brussel een bepalend criterium; vandaag vaak in serres (Roosdaal), vroeger aanwezig op 

zuidelijke hellingen; 

- bier: de verschillende soorten en de locatie van hopakkers worden geïnventariseerd; hopteelt is sterk 

vertegenwoordigd in Affligem, hier beschikt men tevens over een ‘gemeentelijk hopveld’; graanakkers; Hopteelt 

in Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle (ranken met hopbellen en hopasten).  

- vee: toponiemen zoals ‘Schapenstraat’ en ‘Schapenbaan’ wijzen op de historische aanwezigheid van 

schapenwegen door het landschap; 

- fruit: historische boomgaarden rondom het kasteel van Gaasbeek en in de buurt van Vlezenbeek (zie toponiemen 

zoals Appelboomstraat); 

- vis (historisch): restanten van een oude visvijver achter café Sint-Anneke in Ternat; twee oude visvijvers achter 

oude Pastorie in Affligem; verschillende vijverrelicten in Hekelgem 

- Om voeding te bewaren maakte men gebruik van ijskelders. Een dergelijke ijskelder kan teruggevonden worden in 

Dilbeek, bij Wolfsputten.  

 

Figuur 5 Biologische gerst akker in het glooiende 

Pajottenland 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het agrarische landschap van het Pajottenland en de Zennevallei inspireerde Breughel. Dit leidde tot een onder meer 

een reconstructie door Erik Dhont naar aanleiding van het project ‘Blik van Bruegel’  
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2.4 WAARDERING VAN DE BELEVINGSCOMPONENT: 

- Open zichten over de kouters worden gewaardeerd; 

- Het herintroduceren streekgewassen werd tijdens de workshop aangeduid als belangrijk aandachtspunt bij de van 

ontwikkeling van het landbouwlandschap, gevolgd door de bescherming van bomenrijen en het stimuleren van 

kleine landbouwpercelen (boerekozen) en het uitbreiden van hoogstamboomgaarden; 

- De identiteitsbeleving van de streek wordt versterkt door de ontwikkeling van streekproducten. Daarnaast is het  

- visuele filtereffect van bomenrijen en boomgaarden ook een waardevolle belevingscomponent.* 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Er ontstaat een visuele filter 

door de aanwezigheid van bomenrijen in het 

agrarische landschap. 
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3 MACHT VAN DE ADEL 

3.1 HISTORISCHE CONTEXT* 

Aangetrokken door het water vestigden mensen zich in de valleien. De bebouwing concentreerde zich in 

nederzettingskernen die bestonden traditioneel uit een kasteel, een neerhof, een markt, een kerk en een 

gerechtsplaats. Een feodale, middeleeuwse bestuursvorm laat zich vandaag nog lezen in het landschap in de vorm van 

kastelen, kasteeldomeinen en de landschappelijke/stedenbouwkundige inrichting.  

Figuur 7 Hoge ligging van het Kasteel van Gaasbeek, vijverrelicten, aanwezige groenstructuren 

3.2 ECOLOGISCHE WAARDERING 

Op kasteeldomeinen situeren zich vaak zeer oude en waardevolle natuurrelicten. Volgende structuren zijn reeds 

belangrijk om in acht te nemen met betrekking tot het toekomstig landschapsbeleid.  

- Het Domein Groenenberg heeft waardevolle natuur en is momenteel in het bezit van ANB; 

- Ook bij  andere kasteeldomeinen is natuurontwikkeling en bescherming belangrijk. Omdat de rijkere klasse het zich 

kon veroorloven om zijn huis in te bedden in het groen, zijn dit zeldzame natuurrelicten. Natuur en 

erfgoedontwikkeling hebben hier grote potenties voor verbetering.* 

- Zeer oude bomen bij kasteel Groot-Bijgaarden zijn aan het afsterven wegens ziekte; 

 

 

 

 

 



OMGEVING . 21 januari 2021 . 20120_TK_003_eindverslag.docx 

 18 

Figuur 8 Kasteel en domein Groenenberg, eigendom van Agentschap voor  Natuur- en Bos 

3.3 CULTUURHISTORISCHE WAARDERING 

Een inventarisatie van historische tuinen en parken is reeds aanwezig. Niet alleen het kasteelgebouw is/was 
beeldbepalend, maar de adel heeft ook een belangrijke impact gehad op het omliggende landschap, waarvan vandaag 
nog een aantal relicten te bespeuren zijn:  

- het Hof Ter Saele in Affligem werd gebouwd met resten van het voormalige neerhof, deel van een motte (is gesitueerd 

tussen wzc en binnenkort serviceflats); 

- historische boomgaarden rondom het Kasteel van Gaasbeek; 

- een park rondom het kasteel van Groenenberg; 

- recreatiegebied Domein Verbrughen (niet beschermd, wel recreatief heel interessant met onder meer 

mogelijkheden tot gebruik van mountainbikeroutes, klimparcours, enz).; 

- mottes en sites met walgrachten (komen onder andere voor in de Pedevallei); 

- nabij de Molenbeek liggen (niet zichtbare) mottestructuren 

- de priorij van Klein-Bijgaarden werd in de loop der tijd ingeklemd  tussen industrie en bewoning; 

- in Sint-Martens-Bodegem is er landschappelijk geheel waarneembaar: een complex van bos, beek, kasteel, 

hoppevelden en velden. Het centrum is net heraangelegd, maar er is weinig groen geïntegreerd; 

- het kasteel van Elegem met bijbehorend landschappelijk park werd aangelegd in een oude steengroeve; 

- in Wolsemveld loopt momenteel een archeologisch onderzoek naar een Romeinse Villa, dit wordt een verkaveling.   

3.4 BELEVINGSCOMPONENT 

Uit een bevraging tijdens de workshop bleek dat de dreefstructuren, parken en tuinen belangrijke componenten zijn m.b.t. 
de opwaardering/herwaardering van kasteeldomeinen, gevolgd door waterelementen en omsluitingsmuren.  
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Figuur 9 Antwoorden op de vraag ‘In welke zou je het erfgoedbeleid m.b.t.  kasteeldomeinen richten op de herwaardering/opwaardering 
van de volgende structuren?’  
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4 INVLOED VAN RELIGIE  

4.1 HISTORISCHE CONTEXT* 

Vanaf de 7de eeuw zien in het Pajottenland en de Zennevallei we een stichtingsgolf van van kloosters. In het 

Pajottenland worden grote delen opgenomen bij het domein van de Sint-Gertrudisabdij van Nijvel. Lennik ontwikkelde 

zich in deze periode als economisch en administratief centrum van het Dietse deel van het grote domein van de abdij. 

Vanaf 1100 zien we voor het eerst abdijen verschijnen in het noorden van het Pajottenland, meer bepaald in Affligem, 

Vorst, Groot-Bijgaarden en Klein-Bijgaarden. Na een aanzienlijke schenking van graaf Hendrik III van Leuven 

groeide het abdijdomein van Affligem uit tot een van de belangrijkste in de Nederlanden. Affligem werd de “Primaria 

Brabantiae”, de voornaamste abdij van het hertogdom Brabant.   

Figuur 10 De abdij van Affligem in het midden van de 17e eeuw (afbeelding uit Chorographia Sacra Brabantiae van Antonius Sanderus - 1659) 

- Publiek Domein – wiki 
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4.2 ECOLOGISCHE WAARDERING 

Abdijdomeinen brachten enkele historisch waardevolle landschappelijke structuren met zich mee: 

- Het historische drevenlandschap nabij Abdij van Affligem kan opnieuw ontwikkeld worden als ecologische corridors. 

Voor het herstel van deze dreven zijn plannen gemaakt voor herstel, maar eigendomsrechten van het grondgebied 

houden dit tegen (pachten van boeren, de officiële eigenaren); 

- De relatie tussen Abdij van Affligem en de oorspronkelijke zandsteengroeven kan in de aandacht gebracht worden; 

- Abdijlandschappen zijn gebieden die kansen met zich meebrengen met betrekking tot natuurbehoud- en 

ontwikkeling.  

4.3 CULTUURHISTORISCHE WAARDERING  

4.3.1 ABDIJDOMEINEN 

- Abdijen waren een belangrijke actor bij de ontginningen van het landschap; 

- Abdijen zijn belangrijke archeologische zones voor onder andere Romeinse sites; 

- De Abdij van Affligem is verbonden met de oorspronkelijke zandsteengroeven (meer informatie: VERMOESEN, De 

Zandsteengroeven van de abdij Affligem, Heemkundige Kring Belledaal).  

- Het herintroduceren van het historische drevenlandschap in de omgeving van de Abdij van Affligem staat op de 

agenda, maar eigendomsrechten zijn een hindernis.  

- Men gaf aan dat het  aan te raden is om af te stemmen met strategisch project Erembald-Kravaal in verband met een 

landschapsvisie en een masterplan voor het abdijlandschap; 

4.3.2 ANDERE RELIGIEUZE LANDSCHAPSSTRUCTUREN 

- In het Pajottenland en de Zennevallei liggen heel wat kloosterdomeinen, zoals onder andere het Wiviniaklooster. 

(geflankeerd met lindebomen) Deze domeinen zijn nog weinig gekend en/of ontsloten.  

- Er bevinden zich kruisen verspreid in het landschap, zoals onder andere ongelukskruisen (Dilbeek, Vlezenbeek), 

een moordkruis op de Bergensesteenweg richting Brussel, een herinneringskruis aan de historische Hoogstraat.  

- In de volledige regio bevindt zich een grote diversiteit aan kapelletjes. De volgende elementen werden aangehaald 

tijdens de workshop: Maria-Magdalenakapel op hoek met coniferen; St-Annakapel met Linde in open landschap, 

pijlerkapel 18e eeuw op kruising https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/38986; OLV v. Lourdeskapel met Linden op 

kruising; een 19de  eeuwse kapel in Dilbeek met dreef. Roosdaal heeft reeds een actief beleid omtrent de 

herwaardering van kapellen. Affligem heeft tevens een plan voor herstel kapelletjes, die worden verbonden via 

wandelingen (o.a. Kluiskapel). In Sint-Pieters-Leeuw heeft het bestuur een plan rond kapelletjes, maar ze vragen 

vooral ook om een kader waarin dat kapellenplan past. Zeker om vanuit een meta-standpunt op de kaart 

puntsgewijs aan te duiden is niet zo evident, zonder overdadig te worden. Kapelletjes bevinden zich soms op 

private eigendom, wat het beheer en beleid ervan bemoeilijkt. Er is een vraag om alle kapellen als laag in de kaart 

als beheersinstrument te plaatsen 
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4.3.3 BELEVINGSCOMPONENT 

 

- De landelijke ligging van abdijdomeinen werd tijdens de workshop genoemd als belangrijkste kenmerk van 

abdijdomeinen, gevolgd door de aanwezigheid van religieuze elementen, tuinen, stilte en toegankelijkheid.  

 

 

Figuur 11 Bevraging Mentimeter: ‘Het 

belangrijkste kenmerk van 

abdijdomeinen is volgens mij…’ 
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5 INDUSTRIE EN AMBACHTEN  

5.1 HISTORISCHE CONTEXT* 

De historische context concentreert zich in twee verhaallijnen van productie en ontginningen. Enerzijds ‘molens en 
ambachten’ en ‘industrie’. 

5.1.1 MOLENS EN AMBACHTEN* 

 Het kenmerkende heuvelachtige landschap is uiterst geschikt voor het gebruik van water- en windmolens. Door 

de opkomst van industriële maalderijen in het begin van de 19de eeuw verdwenen molens geleidelijk uit steden 

en dorpen. Vanaf 1970 herleefde de belangstelling voor dit erfgoed.  

5.1.2 INDUSTRIE* 

Het Pajottenland is een vruchtbare landbouwstreek en is dit in hoge mate vandaag nog. Daarom werd weinig 

landbouwgrond omgezet in industrieterrein. In de 19de eeuw tekende zich een tweedeling af in de regio. In de 

Zennevallei groeiden onder invloed van Brussel ambachtelijke activiteiten uit tot industriële ondernemingen en 

nam de bevolking toe, terwijl het Pajottenland grotendeels zijn agrarische karakter behield en de bevolking 

minder aangroeide. De tweedeling is vandaag door de oprukkende suburbanisatie minder zichtbaar, maar ze is 

nog steeds waarneembaar. De industrialisering betekende in veel gevallen de mechanisering van traditionele 

sectoren, zoals wind- en watermolens, brouwerijen en stokerijen. Halfweg in de 19de eeuw deed de 

textielindustrie haar intrede als nieuwe industrietak in de Zennevallei, en aan het eind van de 19de eeuw drukte 

ook de metaalnijverheid zijn stempel op het landschap. Niet alleen de industrieterreinen, maar ook de daarbij 

horende infrastructuur zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van het landschap. 

5.2 ECOLOGISCHE WAARDE 

Industrie en ambachten zijn in meer of mindere mate afhankelijk van het omliggende landschap. Algemeen kan gesteld 

worden dat het landschap veranderde door ambachten en industrie. Onderstaande evoluties, die werden aangehaald 

tijdens de workshop, hebben een invloed op het landschap en haar natuurwaarden. 

- Stuw Teralfene wordt verwijderd, kadert in Stuwen op de Dender (waterbeheersing). 

- Mottes en watermolens komen voor in combinatie met natte gebieden/broekgebieden, zoals de Zuunbeek, een gebied 

bij Affligem, de Pedevallei, langs de Molebeek tussen Ternat en Bodegem, de Zennebeemden in Ruisbroek en de 

Dendermeersen 

- Het industriegebied in Ruisbroek is gesitueerd op een historisch moerasgebied, dat vaak overstroomde.  

- De Zennebeemden staan onder druk: 

- de E19 en het industrielandschap doorsnijden  de Zennebeemden; 

- er werd tijdens de workshop aangegeven dat hier natuurverbindingen nodig zijn.  
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- via het landinrichtingsproject Water-Land-Schap wordt gewerkt aan waterberging, biodiversiteit en recreatie in de 

Zennebeemden; 

- ook de ontwikkeling van een nieuwe ontmoetingsplek is voorzien (voormalige opslagplaats van gemeente tussen 

de visvijvers en de Villalaan); 

- er is reeds een uitgebreide visie rond de Zennevallei ontwikkeld, waaraan acties zijn gekoppeld.  (zie: 

http://1010au.net/projects/zennebeemden)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12 Wolfsputten (historische steengroeve en 

natuurgebied): een project dat aantoont dat een industrieel 

verleden kan samengaan met natuurontwikkeling  

 

5.3 CULTUURHISTORISCHE WAARDE  

Ambachten en industrie zijn in meerdere of mindere mate afhankelijk van het landschap en hebben er een invloed op. In 

het erfgoedlandschap lieten ze cultuurhistorisch waardevolle sporen na: 

   

- Met betrekking tot watermolens en hun omgeving: 

- er ligt bijzondere oude sluisvijver nabij de Bellebeek dijken met Bellemolen; 

- er ligt een watermolen van Volseme bij vijvers aan de Zuun; 

- de watermolens in Ternat zijn in private eigendom; 

- er werd een historische verbinding tussen 2 watermolens is heropend in Ternat; 

- de Klapscheutmolen (bij klapscheutbeek) is gerestaureerd en actief, er zijn relicten aan de gevel; 

- in Ternat is men gestart met de uitwerking van een herstelproject voor gebied tussen Opalfene en Neeralfene 

(incl. watermolens); 

- er ligt een restant van een motte bij Pedemolen in het grasland er achter, maar deze is niet zichtbaar (kans: 

mottes opnieuw in de aandacht brengen); 

- de molenhoeve in Sint-Martens-Bodegem is in vervallen staat; 

- er wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om elektriciteit op te wekken op basis van debiet van de beek 

(discussie); 

- Sint-Pieters-Leeuw meldt dat er veel verdwenen watermolens zijn; 

- wat weggedrukt in de schaduw van de E40 en de Assesteenweg kan men een watermolen in de 

Steenvoortsestraat aan de rand van een natuurgebied treffen. 

- Met betrekking tot windmolens en hun omgeving: 

niwal
Doorhalen

niwal
Ingevoegde tekst
Steenvoordestraat
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- Dilbeek geeft aan dat er aandacht kan zijn voor oude waterputten bij een windmolen, bevinden zich echter op 

private percelen; 

- Sint-Pieters-Leeuw meldt dat er veel verdwenen windmolens zijn; 

- in Oudenaken bouwde men kleinere replica van oude windmolen die er stond, dewelke symbool staat voor alle 

verdwenen windmolens; 

- in Hekelgem staat een oude windmolen. Deze is gerestaureerd, maar niet in gebruik; 

- in Hekelgem staat er een nieuwe windmolen, maar deze is ook niet in gebruik als molen; 

- in Sint-Laureins-Berchem staat er een kleine windmolen om energie op te wekken; 

- Verder wordt er ook aandacht gevraagd voor historische bakoventjes en bakhuisjes in het landschap.  

- Opmerkingen met betrekking tot structuren in het erfgoedlandschap in relatie tot industrie:  

- er werd aandacht gevraagd voor de vijvers van voormalige blekerij Rey Ainé met ernaast de Zennebeemden; 

- er ligt een cultuurhistorisch waardevolle sluis van Ruisbroek op het kanaal met hierbij een de molen van 

Ruisbroek.  

- er werd aangegeven dat er een erfgoedvisie op de industrieomgeving noodzakelijk is, waarin erfgoed, wonen en 

natuur samenkomen; 

- er ligt een alcoholstokerij dankzij molen op Zuunbeek, maar deze is verdwenen; 

- er wordt gevraagd naar een herwaardering van de voormalige Catalasite via de Brownfieldconvenant, met behoud 

van erfgoedwaarde (watertoren, directeurswoning), samen met de beleving via het Zennepad. 

5.4 BELEVINGSCOMPONENT 

Met betrekking tot de beleving van het industriële en ambachtelijke landschap werden de volgende zaken aangeraakt 

tijdens de workshop:   

- in Affligem ligt er  ‘een stijlloze KMO-zone in volle ontwikkeling met grote landschappelijke impact’; 

- infrastructurele ingrepen kunnen functioneren als Landmarks, zoals bijvoorbeeld de grote zendmast in Sint-Pieters-

Leeuw;  

- uit een bevraging tijdens de workshop bleek dat in de beleving van de deelnemers watermolens het meest 

afhankelijk zijn van het omliggende landschap, gevolgd door graanmolens, brouwerijen en stokerijen.  

 

Figuur 13 Mentimeter: In welke mate 

zijn de ambachtelijke en 

industriële activiteiten 

afhankelijk van het 

omliggende landschap?  
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6 BEGRAAFPLAATSEN ALS GROENE RUSTPUNTEN 

6.1 HISTORISCHE CONTEXT* 

In Christelijke context werden stoffelijke resten van overledenen initieel begraven dichtbij of zelfs in een kerk, in het 

centrum van de bebouwde kern. Omwille van hygiënische redenen en plaatsgebrek door toenemende 

bevolkingsaantallen werd voor deze begraafplaatsen vaak een andere locatie gezocht, meestal aan de toenmalige rand 

van de bebouwde kern. Door een toenemende nood aan woongebied werden veel begraafplaatsen al snel weer door de 

bebouwing ingehaald en omsloten. Naast de optie ‘begraven’, zien we ook steeds meer andere evoluties in de omgang 

met stoffelijke resten. Crematie is vanaf de jaren ’60 fors in aandeel gestegen. In ruimtelijke context zien we bijgevolg 

vaker de aanwezigheid van urnen en strooiweides.   

6.2 ECOLOGISCHE WAARDE 

- Uit een bevraging tijdens de workshop bleek dat de potentiële ecologische waarde groter is dan de huidige 

ecologische waarden van begraafplaatsen.  

- Doordat begraafplaatsen werden ingesloten door bebouwing, vormen deze een plek van rust binnen stedelijke 

chaos. Deze oase van rust kan worden door een meer natuurlijke context te ontwikkeling. 

6.3 HISTORISCHE WAARDE 

- In Essene liggen soldaten uit WOII begraven. Vermoedelijk ook in andere gemeenten. Een inventarisatie / overzicht 

zou een meerwaarde bieden. 

6.4 BELEVINGSWAARDE  

- Uit de workshop blijkt dat de mogelijkheid tot herdenking de belangrijkste component van begraafplaatsen is 

gevolgd door de erfgoedwaarde.  

- Uit de workshop blijkt dat er ruimte is voor verbetering van de (sociale) verbindende functie van begraafplaatsen. 

- De begraafplaats van Gaasbeek werd tijdens de workshop aangehaald als voorbeeldstellende begraafplaats.  

- Het oude kerkhof van Sint-Pieters-Leeuw wordt met betrekking tot de erfgoed- en natuurwaarde aangehaald als 

voorbeeldstellende begraafplaats. 

- In Wambeek zijn er mooie structuren van begraafplaats (rondom kerk). 

- De oude begraafplaatsen van Pamel hebben grote potentie voor ontwikkeling tot verblijfsplek: er is zicht op 

Dendervallei, er liggen arduinen grafstenen, er is een waardevolle rode beuk als getuigenboom en ligt verheven 

t.o.v. zijn omgeving). 



OMGEVING . 21 januari 2021 . 20120_TK_003_eindverslag.docx 

 27 

Figuur 14 Bevraging Mentimeter met 

betrekking tot de visie op 

begraafplaatsen 
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7 DE LITTEKENS VAN DE OORLOG IN HET LANDSCHAP  

7.1 HISTORISCHE CONTEXT* 

Zowel de eerste als de tweede wereldoorlog hadden een impact op het Pajottenland en de Zennevallei. In 1939 werd in 

de regio Pajottenland - Zennevallei gestart met de uitbouw van een weerstandslinie. Deze weerstandslinie maakte deel 

uit van de K(oningshooikt)-W(aver)-linie. Dit onderdeel liep vanaf Waver tot aan de Dender in Pamel en diende als 

obstakel voor een inval via het westen van België. De linie werd gevormd door versperringen die als een ijzeren muur 

door het landschap liepen met daarlangs versterkte bunkercentra in Waver, Halle, Kester, Ninove en Roosdaal. Alle 38 

bunkers van de stelling zijn in wezen verschillend, afhankelijk van de plaats waar ze opgesteld zijn en de richtingen waarin 

ze moeten vuren. Na de Tweede Wereldoorlog verloren deze bunkers hun bedoelde functie, maar kregen op sommige 

plaatsen een nieuwe functie (spelen, vleermuishuizen, tuinhuis, enz.).  

7.2 ECOLOGISCHE WAARDE 

- Er zijn veel potenties voor landschapsherstel in gebied tussen Dender en bunkersite (dit kan eventueel ook gelinkt 

worden aan een  biomassa project duurzame energie).  

- Er wordt momenteel een uitgebreide landschapsstudie afgewerkt vanuit strategisch project Opgewerkt Pajottenland 

waar ook Roosdaal (en Sint-Pieters-Leeuw) mee in opgenomen is. 

7.3 HISTORISCHE WAARDE 

- In Essene is er een militaire begraafplaats voor soldaten van de Tweede Wereldoorlog. 

- Er vonden bombardementen  plaats aan de Dender in Affligem aan spoorlijn richting Brussel. Vandaag zijn langs 

deze plekken wandelingen aangeduid, maar er zijn weinig relicten zichtbaar.  

- Er staat een cultuurhistorisch waardevolle Duitse bunker in de Terlindestraat. 

- Er zijn restanten van bomputten aanwezig ter hoogte van een bosrijk gebied in westelijke deel van Teralfene  

- Er staat nog een bunker in zuidelijk parkgedeelte domein De Verlosser (Sint-Ulriks-Kapelle) 

- Er is een cultuurhistorisch waardevolle bunker gesitueerd in Ternat: 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/214005 

- Er bestaat een lijst bunkers van de KW-linie. Deze is te raadplegen via: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Erfgoed/Vlaanderen/Pajottenland-Zennevallei/ListeriaBot/KW-linie 

- KW-Linie: 

- IOED heeft KW-linie in kaart gebracht; 

- bunkers zijn geïntegreerd in wandelingen/fietsroutes (interessante wandelomgeving); 

- onderzoeken hoe men de KW-linie zelf opnieuw zichtbaar kan maken; 

- 3 bunkers op private percelen, zijn vanaf de weg zichtbaar; 

- eenmansbunker in Itterbeek; 

- er staat een Duitse bunker bij Kasteel Groenenberg; 

- in Roosdaal (locaties op te zoeken) zitten nog verschillende ankerpalen in de velden. 
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7.4 WAARDERING BELEVING 

Tijdens de workshop werd gevraagd welke oorlogsgerelateerde elementen het meest cruciaal zijn voor de 

zichtbaarheid. Uit deze bevraging bleek dat bunkers het belangrijkst worden geacht, gevolgd door herdenkingsplaatsen 

(niet: schuilplaatsen en loopgraven).  

 

Figuur 15 Mentimeter: welke van deze elementen is volgens u het meest cruciaal met betrekking tot de zichtbaarheid van de militaire 

geschiedenis?  
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8 WEGEN ALS NOODZAKELIJKE, VERBINDENDE STRUCTUUR  

Het wegennetwerk is variabel en bestaat zowel uit holle wegen tot boerenwegen, heirbanen, lossen, steenwegen, 

autosnelwegen, kanalen, provinciewegen, tram- en treinsporen. De aanwezigheid van wegen maakt gebieden bereikbaar 

en toegankelijk voor de mens. Ze zijn ruimtelijke katalysatoren van historische verhaallijnen. Heirbanen en oude 

steenwegen ontwikkelen in de 19de eeuw tot vernieuwde steenwegen (zoals Brussel-Ninove en Ninove-Edingen). 

Daaraan werden spoor- en buurtspoorwegen toegevoegd, die een belangrijke connectie tussen het platteland met Brussel 

of de mijnen en fabrieken in Wallonië voorzagen en waren dus in het belang van de economie. Het kanaal (1827) en de 

spoorlijn Brussel-Charleroi (1840) waren bepalend voor de sterke industrialisering in Ruisbroek en Sint-Pieters-Leeuw. In 

de 20ste eeuw kwam de auto meer prominent in het straatbeeld. Enkele gemeenten werden op een snelle manier ontsloten 

door autosnelwegen zoals de E429 en de E40 en worden door de snelle verbinding met Brussel aantrekkelijk om te 

wonen.  

8.1 ECOLOGISCHE IMPACT 

- Zennebeemden worden doorsneden door E19 en door industrielandschap en oude industrie (textielfabriek). 

8.2 HISTORISCHE WAARDE 

- Grenspalen: 

- tussen Aalst en Affligem (Vlaamse Staak); 

- authentieke grenspaal op de Brusselbaan; 

- niet-authentieke grensbaal aan de Abdij van Affligem. 

- Wegwijzers: 

- gietijzeren wegwijzer op historische Brabandsebaan met kruispunt Moleborrestraat; 

- gietijzeren wegwijzer op Gaasbeeksestraat met Moleborrestraat; 

- gietijzeren wegwijzer op kruisig Gaasbeeksestraat – Baasbergstraat; 

- gietijzeren wegwijzer op historische Brabantsebaan met kruispunt Hoogstraat. 

- Galgen 

- in Vlezembeek stond aan de grens een galg (de verwijzing naar ‘het vagevuur’ in de straatnaam en het café 

verwijst hier nog naar, verder in Sint-Pieters-Leeuw tref je ook nog de Galgstraat en Stroppen) 

- Grensbomen  

- Grensbomen worden belangrijk geacht in het landschapsbeleid, zo blijkt uit een bevraging tijdens de workshop. 

- Kasterlinde (Dilbeek) op driegemeentenpunt (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302035). 

- Grensboom op de grens van Vlezenbeek en Sint-Pietersleeuw (in Klein Nederstraat) staat op een symbolische 

plaats. Men kan er genieten van een panoramisch zicht.  

- Nadat er in Sint-Pieters-Leeuw een grenseik doodging, werd een nieuwe boom aangeplant, begeleid door een 

ceremonie.  

- Op de grens van Affligem en Aalst staat er langs de weg geknotte zwarte populier op het talud. 

(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/130359) Langs deze grens lopen tevens grensduinen. 

- Andere bomen langs wegen:  

- In Affligem zijn enkele bomen opgenomen als erfgoed, o.a. Populus Marilandica. 
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- Langs de Brusselsebaan, tussen Aalst en Affligem, staan er waardevolle oude populieren. 

- Steenwegen 

- De Assesteenweg ligt op het tracé Romeinse heerweg, maar deze weg is weinig leesbaar en staat volgebouwd. 

- Bergense steenweg in Sint-Pieters-Leeuw was belangrijk voor de economie. 

- Gooik: knooppunt van Romeinse steenwegen, maar deze steenwegen evolueren naar wegen die gemeentes in 

2 delen. 

- De Brusselbaan en Oude Baan zijn twee historische tracés tussen Brussel en (Oost-)Vlaanderen. De Brusselbaan 

gaat van Ternat naar Groot-Bijgaarden. Langs deze weg liggen verschillende kleine en grote boerderijen. 

Vandaag is dit een zeer drukke doorgangsweg. 

- Dreven 

- Het historische drevenlandschap nabij Abdij van Affligem kan opnieuw ontwikkeld worden als ecologische 

corridors. Voor het herstel van deze dreven zijn plannen gemaakt voor herstel, maar eigendomsrechten van het 

grondgebied houden dit tegen (pachten van boeren, de officiële eigenaren). 

- Tram- en treinverbindingen 

- De aanwezigheid van een trambedding nabij een kerk en een kasteel; dreef naar kasteel slechts gedeeltelijk 

toegankelijk (school) 

- Voetwegen, trage wegen  

- Er is een waardevolle voetweg naar Voorde op Nieuwermolenbeek in de vallei van Nieuwermolebeek (meer info 

via: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/304723) 

- Er is een waardevolle holle weg gesitueerd in Roosdaal (Postkoetsweg), dit is een oude weg naar Brussel. 

- Heirbanen:  

- Er zijn restanten aanwezig van een oude Romeinse Heerbaan van Hekelgem. 

- Andere:  

- Er zijn restanten aanwezig van een oud tracé van Brussel naar Lennik. 

8.3 BELEVING 

- Verschillende gemeenten melden dat er veel trage wegen zijn, maar dat deze vaak worden afgesloten, wat het gebruik 

ervan bemoeilijkt. 

- Zowel Dilbeek als Affligem melden dat ze werken met (historisch) thematische wandel- en fietsroutes. 

- Acties en routes van tijdens Bruegeljaar in gebied rond Sint-Anna-Pede en Sint-Gertrudis-Pede: mogelijks verder te 

ontwikkelen als toegangspoort tot een ‘landschapspark Pajottenland’. Zo een landschapspark is een heel project op 

zich, dat momenteel qua potenties vanuit het Regionaal Landschap wordt bekeken voor de hele regio Pajottenland.  

- Ternat: zoektocht om sommige wegen te heropenen en onderzoekt mogelijke aansluitingen, historische verbinding 

heropend tussen 2 watermolens  

- Sint-Pieters-Leeuw meldt dat het een sterk historisch wegennetwerk heeft en dat dit wordt opgewaardeerd, er zijn 

nog enkele afgesloten wegen die lopen doorheen private percelen (aandacht voor naamgeving en opwaardering). 

- Roosdaal vermeldt dat er een aantal trage wegen zijn die afgesloten zijn, men is de trage wegen in kaart aan het 

brengen. 

- Sint-Pieters-Leeuw meldt dat het een sterk historisch wegennetwerk heeft en dat dit wordt opgewaardeerd, maar dat 

er zijn nog enkele wegen zijn afgesloten die lopen doorheen private percelen. 

-  De Assesteenweg op tracé Romeinse heerweg is volgens een van de deelnemers weinig leesbaar en volgebouwd. 
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III KRITISCHE REFLECTIE, ACTIEPUNTEN EN 
VERVOLGSTAPPEN 

 

Figuur 17 Interactieve digitale kaar via Mirot: deelnemers kregen de mogelijkheid om met post-its hun visie op het erfgoedlandschap kenbaar 

te maken 
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1 GLOBALE ACTIEPUNTEN VOOR HET ERFGOEDBELEID  

1.1 PROJECTMATIGE AANPAK VANUIT EEN INTEGRALE, HOLISTISCHE BENADERING 

- Regionale menselijke/culturele ontwikkelingen hangen samen met de essentie van de vallei (reliëf, water, natuur). 

Binnen deze ontwikkelingen kunnen verschillende verhaallijnen gedefinieerd en in kaart gebracht worden. Deze 

verhaallijnen overschrijden de huidige sectorale opdeling en dienen in kaart te worden gebracht. 

- Zoektocht naar subsidiëring van projecten bij meerdere sectoren van de Vlaamse Overheid, aangezien het gaat om 

meerlagige projecten. 

- Partnersamenstelling met actoren uit verschillende sectoren voor de uitwerking van projecten. Samenbrengen van 

de verschillende partners rond een gemeenschappelijk verhaal en gemeenschappelijk doel.  

- Afgaande uit de resultaten van de workshop kan gesteld worden dat ‘educatie’ een belangrijke pijler is in de 

ontwikkeling, gevolgd door ‘cultuur’, ‘welzijn’, ‘mobiliteit’, ‘recreatie’ en ‘esthetiek’. 

- Inspirerend te werk gaan om verschillende partners mee te nemen in een positief verhaal met betrekking tot 

landschappelijk erfgoed. Zowel op vlak van bescherming, consolidatie, beheer als opnieuw introduceren van 

historische landschapsvormen. 

- Verder scherpstellen van hedendaagse en toekomstige uitdagingen in samenspraak met lokale en bovenlokale 

partners, rekening houdende met moeilijkheden op diverse beleidsniveaus. 

1.2 BETROKKENHEID VAN DE BEVOLKING BEHOUDEN EN VERSTERKEN  

Op de vraag: ‘hoe zou je de betrokkenheid van de bevolking t.a.v. het landschappelijk erfgoed kunnen vergroten’, gaven 

de deelnemers van de workshop de volgende antwoorden:  

- verantwoordelijkheid en eigenaarschap vb. peterschap/hoede over kleine landschapselementen, betrokkenheid bij 

lokale projecten, … ; 

- participatieve projecten: mee nadenken, informatie bieden; 

- Benzine (magazine) in alle bussen van Pajottenland; 

- activiteiten rond erfgoed, meer evenementen waarbij de bevolking wordt betrokken, zoals 

boerenmarkten/boerenfeesten; 

- sensibilisering (educatie/toerisme); 

- aanduiden ter plaatse, infobordjes over de gelaagdheid of geschiedenis van het landschap; 

- workshops, educatieve pakketten; 

- wandelingen organiseren, met lokale gidsen ter plaatse gaan; 

- intrede vinden via het jonge volk (scholen, jeugdverenigingen betrekken) zij nemen de ouderen of niet 

geïnteresseerde mee; 

- intergemeentelijke organisatie voor het onderhoud; 

- wandelmeters en -peters; 

- meldingen van burgers aanmoedigen; 

- groot aantal wandelwegen opwaarderen door wandelingen; 

- sociale werkplaats voor onderhoud van trage wegen en KLE; 

- Regionaal landschap: beheer van knotbomen; 

- organisatie van themawandelingen (voorbeeld: https://www.toerismeaffligem.be/wandelen/wandelen.php). 
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2 SUGGESTIES THEMATISCHE ACTIEPUNTEN VOOR HET 
LANDSCHAPPELIJK ERFGOEDBELEID 

2.1 ACTIEPUNTEN NATUUR IN ERFGOEDCONTEXT 

- Focus: natuurherstel, behoud en herstel van microreliëf, behoud en versterken van vegetatie, behoud van erfgoed.  

- Het versterken van ecologische nevenfuncties van gebieden (zoals landbouw, parkdomeinen, begraafplaatsen) en 

het reduceren van nefaste effecten op ecologie van industrie, ambachten en mobiliteit;* 

- Het kenbaar en beleefbaar maken van een logische samenhang tussen geologie, historische ontwikkelingen en het 

huidige landschap.* 

- Natte natuur werd uitdrukkelijk aangehaald als een natuurlijke omgeving dat vaak gekoppeld is aan landschappelijk 

erfgoed. Hier liggen heel wat mogelijkheden tot het opwaarderen van landschappelijk erfgoed, in symbiose met 

natuur.  

- Beheer van natte (erfgoed)landschappen vormt hierbij een belangrijk aandachtspunt. Diverse beheerder hebben elk 

hun visie en methodiek inzake beheer. Een goede afstemming is cruciaal. 

- In samenspraak met Regionale landschapen kunnen samen trajecten opgestart, uitgestippeld en doorlopen worden. 

Samen met andere actoren kan gewerkt worden aan het opzetten van gedragen initiatieven. Vele handen maken 

licht werk. Hierbij kunnen oproepen vanuit de Vlaamse Overheid interessante pistes zijn om te bewandelen. 

- Oog hebben voor lopende initiatieven die ook betrekking (kunnen) hebben tot landschappelijk erfgoed. Proactief 

inspelen om het belang van landschappelijk erfgoed op de kaart te zetten. 

2.2 ACTIEPUNTEN AGRARISCHE LANDSCHAPPEN IN ERFGOEDCONTEXT 

- Het inventariseren van historisch permanente graslanden in via BWK, habitatkaart en oude luchtbeelden. 

- Het versterken van de identiteit van toponiemen versterken d.m.v. een ruimtelijke vertaling.* 

- Het koppelen van streekproducten aan de historische component met in termen van beleving.* 

- Het inventariseren van open zichten op de kouters en in valleien. 

- Het stimuleren van ecologische landbouw zoals vogelweides, agroforestry, wetlands.* 

- Het uitwerken van een actief beleid met betrekking tot de bescherming van open ruimte.* 

- Het uitwerken van een actief beleid dat is afgestemd op aanwezige doelsoorten (vb. bepaalde vogelsoorten).* 

- Het uitwerken van een actief beleid omtrent perceelsrandbegroeiing, met onder meer het uitwerken van een meer 

effectieve methode om eigenaren te sensibiliseren voor het behoud en de ontwikkeling ervan en faciliteren van 

samenwerkingsverbanden tussen boeren en natuurverenigingen. Op die manier kunnen ook meer ecologische 

landbouwmethodes toegang krijgen tot ontwikkeling (vb. vogelweides, agroforestry, wetlands, …).* 

2.3 ACTIEPUNTEN FEODALE LANDSCHAP  

- Mottes in de aandacht brengen; 

- Alle (park)domeinen hebben een belangrijke ecologische (neven)functie en zouden idealiter in beheerplannen 

opgenomen worden; * 

- Onder andere het beheersplan Kasteel van Kruikenburg kan opnieuw in gang getrokken worden; 
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- RUP open ruimte opmaken om een duidelijker juridisch kader te creëren; 

- Dreven, parken en tuinen behoeven herstel en opwaardering; 

- In de rand rond Brussel kan onderzocht worden of er al dan niet landschappelijk erfgoed kan(h) erkend worden.Hier 

zijn veel privéparken en tuinen die tot 19de eeuw en vroeger teruggaan; 

- Er kan een methode/beleid uitgewerkt voor een doeltreffende sensibilisering en samenwerking met eigenaren in 

functie van natuur- en erfgoedontwikkeling.* 

2.4 ACTIEPUNTEN RELIGIEUS LANDSCHAP  

- De verschillende ruimtelijke elementen van het religieuze verhaal zijn vandaag nog niet aan elkaar gelijmd. De 

samenhang van kan men zichtbaar maken, zoals bijvoorbeeld de relatie tussen Abdij van Affligem en de 

oorspronkelijke zandsteengroeven kan mogelijks in de aandacht gebracht worden. Dit zijn gebieden die kansen met 

zich meebrengen met betrekking tot natuurbehoud- en ontwikkeling.* 

- Daarnaast is het gewenst om het drevenlandschap rond de abdijen te herstellen.. 

2.5 ACTIEPUNTEN PRODUCTIELANDSCHAP  

- Het is gewenst om te onderzoeken hoe de afhankelijkheidsrelatie tussen ambachten, industrie en landschappelijk 

erfgoed meer in de verf zou kunnen gezet worden;* 

- Er werd tijdens de workshop gesuggereerd om een focus te leggen op de relatie tussen watermolens en hun natte 

omgeving. 

- Er kan geen beleid uitgewerkt worden dat verhindert dat er nog meer watermolens en windmolens verdwijnen;* 

Mogelijkheden voor een meer actief gebruik van molens kunnen onderzocht worden, om  te voorkomen dat 

ongebruik leidt tot het verdwijnen ervan. Vb. de suggestie om elektriciteit op de wekken op basis van het debiet van 

een beek. 

- Men kan een bestek uitwerken voor herwaardering voormalige Catalasite via Brownfieldconvenant, met behoud van 

erfgoedwaarde (watertoren, directeurswoning) en beleving via Zennepad.* 

- Men kan een project uitwerken om het verhaal van ambachten en industrie in een cultuurhistorisch daglicht te 

plaatsen.* 

- Het bemalen van gronden betekent een verlies van waardevolle natte ecotopen (vb.Bellemolen op de Bellebeek in 

overstromingsgebied). Het is aan te raden om een masterplan uit te werken van een duurzame 

landschapsontwikkeling met aandacht zowel natuur- als erfgoedwaarden en op die manier het landgebruik af te 

stemmen met zijn authentieke (natte) identitei;.* 

- Men kan richtlijnen opstellen voor de ontwikkelende KMO-zones om de ruimtelijke beeldkwaliteit en ecologische 

impact te bewake;.* 

- Er werd aangegeven dat er een erfgoedvisie op de industrieomgeving noodzakelijk is, waarin erfgoed, wonen en 

natuur samenkomen; 
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2.6 ACTIEPUNTEN BEGRAAFPLAATSEN  

- Men kan het potentieel van ecologische waarde en sociale verbinding ten volle benutten door de evolutie naar 

parkbegraafplaatsen;* 

- Men kan een cultuurhistorische inventarisatie van funerair erfgoed maken, over de grenzen van de gemeenten 

heen. 

2.7 ACTIEPUNTEN MILITAIRE LANDSCHAP  

- Men kan verdwenen oorlogsrelicten opnieuw zichtbaar maken, eventueel gekoppeld aan herdekingsplaatsen.* 

- Men kan een herbestemmingsplan voor bunkers uitwerken.* 

2.8 ACTIEPUNTEN WEGENNETWERK  

- Het is aan te raden om de leesbaarheid van historische wegen te vergroten. 

- De meeste ruimte voor verbetering is gesitueerd bij de ontsluiting van historische wegen, zo blijkt uit een bevraging 

tijdens de workshop. 

- Er zijn lopende projecten binnen de gemeente(n) die betrekking hebben tot (historische) wegen, waarop kan 

ingespeeld worden. Hier kan de aandacht voor de aanwezigheid en integratie van landschappelijk erfgoed mee op 

de kaart gezet worden. 

 

Figuur 18 Mentimeter: Welk aspect van het historische 

wegennetwerk heeft de grootste ruimte voor verbetering? 
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3 VERVOLGSTAPPEN 

1 / Uitwerken van een algemene eindconclusie van de workshop, op basis van dit verslag en de bijhorende verbeeldende 
kaart én in dialoog met de betrokken gemeenten. Hierbij is het belangrijk om een gedragen eindconclusie te formuleren.  
 
2 / Daarnaast is het belangrijk om te informeren en sensibiliseren naar de ruimere bevolking over de waarden van het 
historisch landschap. Om erfgoedlandschap in stand te houden en op te waarderen is er voldoende kennis en 
gedragenheid nodig. Hierbij kunnen de kaarten die in het kader van deze workshop werden opgemaakt op een creatieve 
en toegankelijke wijze ingeschakeld worden. 
 
3 / Bepalen van prioriteiten in het beleid, in samenspraak met de betrokken actoren. Uitspreken van de ruimtelijke en 
maatschappelijke noden op korte en langere termijn. Dit kan gebeuren op basis van de zeven thema’s die uit de workshop 
werden gedestilleerd. Hierbij lijkt een focus op de thema’s ‘natte natuur’ en ‘historische wegen’ aangewezen. 
 
4 / Uitwerken van een realistisch actieplan, al dan niet met een thematische aanpak, op korte termijn. Hierbij zijn er heel 
wat quick-wins te halen uit het aangaan van strategische samenwerkingen en inspelen op lopende trajecten. Een goede 
en brede communicatie en goede netwerking is hierbij van groot belang. 
 
5 / Uitwerken van een gedragen visie, vertrekkende vanuit de globale missie en visie van de IOED. Hierbij dient aandacht 
te gaan naar (1) het hoger doel / missie, (2) de voorliggende uitdagingen, (3) de kernwaarden van het landschap, (4) 
de kernkwaliteiten van het landschap en (5) de uniciteit ervan.  
 

Figuur 19 Kadering van de workshop binnen de opmaak van een toekomstig beleid omtrent erfgoedlandschappen   
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IV BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1: PRESENTATIE WORSKHOP (3 DECEMBER 2020) 
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BIJLAGE 2: DRAAIBOEK WORKSHOP (3 DECEMBER 2020) 

Actieplan landschappelijk erfgoed 
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei 
 

SAMENVATTING 

 
Wanneer? Wat? Wie? Hoe?  (medium) 

9u20 Verzamelen plenaire meeting Kernteam Link naar plenaire kamer 

9u25 Scherm delen presentatie Hans Druart locatie server 

9u30 Verwelkoming 

-kennismaking partners 

IOED (slide 1 + 2)  

9u35 Doelstellingen  

-Uitstippelen visie m.b.t. landschappelijk 

erfgoed 

-Aanzet tot actieplan 

-Verzamelen van input voor actieplan en 

opmaak verbeeldende kaart 

 

Hans Druart (slide 3) 

 Verloop workshop 

-Inleidende vragen via Mentimeter ? 

plenair, geen dialoog 

-Uitleg SWOT vis Miro ? dialoog in twee 

groepen 

- conclusies + Afrondende vragen en 

Mentimeter ? plenair 

- melden IT help in chatruimte  

Hans Druart (slide 4)  

9u40 Intro mentimeter   

wat is het? 

-thematische bevraging 

waarom?  

-introductie en verkenning 

landschappelijk erfgoed als concept en 

specifiek voor het Pajottenland en de 

Zennevallei.  

-Via de Mentimeter wordt een kader 

geboden, die in het tweede deel van de 

workshop kan dienen als leidraad voor 

een discussie en de nota die OMGEVING 

zal opmaken.  

-Tijdens de vragen via Mentimeter wordt 

er niet gediscussieerd, in deel 2 is er wel 

ruimte voor discussie.  

Hans Druart (slide 5) 
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9u45 Scherm delen Mentimeter Hans Druart mentimeter deel 1 

 Mentimeter  Hans Druart Vragen: zie bijlage 1 (deel 1) 

10u10 Scherm delen presentatie Hans Druart locatie server 

 Uitleg deel 2 

-indeling groepen 

-rol moderator 

-rol notulist 

-wat is Miro?  

-methode van notities nemen 

-thema’s + doelstelling (locatie-specifieke 

SWOT verwerken tot visiekaart) 

Hans Druart  (slide 6 en 7) 

 

 Aankondigen dat men mag overstappen 

naar praatgroepen (links in chat) 

Hans Druart  

 

 

 Delen links in chat Jehanne Storms Link naar praatgroep 1  

Link naar praatgroep 2 

10u15 Scherm delen Miro Jehanne Storms 

(groep 1) 

Eva 

Vandermeeren 

(groep 2) 

link miro bord 1 

miro bord 2 

 Moderatoren begeleiden 

discussiemoment en zorgen ervoor dat de 

nodige thema’s worden behandeld i.f.v. 

de SWOT 

 

Prioriteit aan 5 thema’s 

Hans Druart  

 

 

 

 

 

Daphné Roels 

Link naar praatgroep 1  

Kasteeldomeinen, abdijdomeinen, 

agrarische landschappen, natuurlijke 

landschappen, begraafplaatsen 

Link naar praatgroep 2 

Historische wegennetwerk, kleine 

landschapselementen, 

industrielandschappen en ambachten, 

militaire erfgoedlandschap 

 Notities nemen in Miro Jehanne Storms 

(groep 1) 

Eva 

Vandermeeren 

(groep 2) 

link miro bord 1 

miro bord 2 

11u05 Afronden discussie 

 

 

Hans Druart 

Daphné Roels 

 

 Vervolgstappen 

WAT 

1.Huistaak maken tegen 7/12 = 

mogelijkheid om aanvullingen te doen op 

de plannen in Miro (1 week) 

2. OMG bezorgt verslag (nota + 

verwerking visiekaart) tegen het einde 

van dit jaar 

Hans Druart 

Daphné Roels 

 

 Uitleg hoe men met Miro zelfstandig aan 

de slag kan 

HOE 

Jehanne Storms 

Eva 

Vandermeeren 
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-Link wordt doorgestuurd via e-mail + 

bijkomende uitleg Miro 

-Kopiëren en plakken van post-its, pijltjes 

tekenen  

- Praktische vragen via e-mail of google 

11u15 Uitnodiging om te verzamelen in plenaire 

sessie + delen link  

Jehanne Storms  

Eva 

Vandermeeren 

Link naar plenaire kamer 

 Scherm delen presentatie  Slide 8 

 Scherm delen Mentimeter Hans Druart  mentimeter deel 2 

vragen: zie bijlage 2, deel 2 

 Afrondende vragen mentimeter Hans Druart Zie bijlage  

11u25 Scherm delen presentatie  Hans Druart locatie server 

 Bedanken voor deelname en verdere 

input + 

herinneren aan huistaak  

Hans Druart 

 

Slide 9  

 Afronden vergadering, ruimte voor 

eventuele aanvullingen  

IOED Slide 10  

 

COMMUNICATIE 

 
 WIE? WAT? NAAR WIE? 
26 november  Hans Druart 

 
e-mail met: 
Praktische uitleg teams & Miro 
Teams installeren 
Groepsindeling 
Inhoudelijke thema’s  
 

Aanwezigen  

2 december Hans Druart 
 

e-mail met reminder workshop 
 

Aanwezigen 

Tijdens 
workshop  

Jehanne Storms 
Eva 
Vandermeeren 
 

Chatbericht met links teams-
groepen + ICT help  
 

Groep 1 
Groep 2 

Na workshop Eva 
Vandermeeren 

Mail met huistaak (link naar Miro 
bord groep 1 en 2 doorsturen) 
+ uitleg werking Miro 

Alle geïnteresseerden 
link miro bord 1 
miro bord 2 

9 december Hans Druart e-mail 
Melding dat Miro is afgesloten 
Deelnemers bedanken  
+ vermelding van de nota en 
verwerking visiekaart 

Alle geïnteresseerden  

18 december Hans Druart 
 

Bezorgen van nota en kaart 
waarin de input van de workshop 
werd verwerkt 
 

IOED 
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OPBOUW MENTIMETER 

• Kennismaking 
Toelichting: kennismaking met Mentimeter 

1. Tot welke instantie behoort u? (meerkeuze, 2 opties te kiezen)  
• gemeente Ternat 
• gemeente Dilbeek 
• gemeente Roosdaal 
• gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
• gemeente Affligem 
• provincie Vlaams-Brabant 
• Regionaal Landschap 
• IOED 
• andere 

 
• Peilen voorkennis erfgoedlandschap  

Toelichting: kennismaking met Mentimeter 
Welke landschappelijke elementen/structuren typeren de streek 
Pajottenland/Zennevallei? (woordenwolk) 
 

• Thematische bevraging, meenemen in het verhaal van het Pajottenland en de Zennevallei, 
gaande van breed naar specifiek  
Toelichting: Brede toekomstgerichte visie op beheer van landschappelijk erfgoed uitstippelen. 
Welke actiepunten zijn belangrijk om het landschappelijk erfgoed te 
vrijwaren/herstellen/opwaarderen?  

 
1. Natuurlijke elementen 

Toelichting: Het natuurlijke landschap van Pajottenland en Zennevallei is divers. Zo zien we het 
uitgesproken reliëf ten oosten van de Zenne, terwijl ten westen van de Zenne het landschap zachter 
golvend is.  

• Vraag 1: Welke van volgende natuurlijke elementen zijn het meest typerend 
voor het landschap? (ranking)  

o Getuigenheuvels en hoogtes 
o Poelen 
o Grasland 
o Akkers 
o Natuurgebieden  
o Bomenrijen en boomgaarden 
o Valleien en beekvalleien 
o Parken 

 
2. Kleine landschapselementen 

Toelichting: Het Pajottenland kent een dicht netwerk van markante bomen, hagen en andere 
kleine landschapselementen.  

• Vraag 2: Welke kleine landschapselementen zijn prioritair in het opwaarderen 
van het historische landschap? (taartdiagram, max 3 opties te kiezen)  

o Wegkruisen en wegwijzers 
o kapelletjes 
o waterputten 
o taluds en holle wegen 
o poelen- bronnen en vijvers 
o solitaire bomen zoals grensbomen 

 
3. Wegen 
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Toelichting: Een deel van de landschapsstructuren kwamen tot stand onder invloed van 
het menselijk handelen. Dat geldt onder andere voor het historische wegennetwerk dat 
bestaat onder meer bestaat uit buurtwegen, holle wegen en kasseiwegen .  

• Vraag 3a: Welk aspect van het historische wegennetwerk heeft de grootste 
ruimte voor verbetering? (spider chart)  

o aaneengeslotenheid van het (wandel)netwerk 
o kwaliteit en uitzicht van de wegen 
o kwaliteit van de omgeving 
o ontsluiting van historische wegen 

 
4. Agrarisch  

Toelichting: Via onder meer de landbouw drukte de mens zijn stempel op het 
landschap. Levende omheiningen, zoals houtkanten en hagen, omringden de vers 
ontgonnen gronden. Latere evoluties resulteerden in onder meer het verschijnen van 
populierenbosjes, boomgaarden, hop- en aardbeivelden.  
 
• Vraag 4: Met betrekking tot het onginningslandschap: in welke mate dient er 

ingezet te worden op volgende elementen? (sliders)  
o herintroduceren van streekgewassen 
o bescherming van populierenrijen 
o stimuleren van bosbouw 
o stimuleren van natuurlijke drinkpoelen voor vee 
o uitbreiding van hoogstamboomgaarden 
o ontwikkeling van oude groeves 

 
 

5. Invloed van religie  
Toelichting: Ook het Christendom is liet zijn sporen na in het landschap. Het 
abdijdomein van Affligem groeide zelfs uit tot een van de belangrijkste in de 
Nederlanden.   
• Vraag 6: Het meest typerende kenmerk van abdijdomeinen is volgens mij… 

(donut, 3 opties te kiezen)  
o landelijke ligging 
o toegankelijkheid 
o stilte  
o lokale producten 
o religieuze element(en) 
o waterelementen (zoals (vis)vijvers) 
o tuinen  
o boomgaarden 

 
6. Feodaliteit: Mottes, kastelen en bijbehorende domeinen 

Toelichting: Tijdens een periode van feodaal bestuur concentreerde de bevolking 
zich De bewoning concentreerde zich in nederzettingskernen nabij waterlopen met 
een markt, een kerk, een gerechtsplaats, een kasteel en een neerhof. De macht van 
de adel is nog steeds zichtbaar in het hedendaagse landschap.  
• Vraag 6: In welke mate dient het erfgoedbeleid zich in te richten op de 

herwaardering/opwaardering volgende elementen in de context van 
kasteeldomeinen?  

o waterelementen 
o ingeslotenheid van gebouwen 
o omsluitingsmuren 
o dreven 
o militaire functie 

luxueuze levensstijl 
o parken en tuinen 
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7. Van ambachtelijk naar industrieel  

Toelichting: Het Pajottenland en de Zennevallei  zijn een vruchtbare 
landbouwstreken, met kleine dorpen. Het kenmerkende heuvelachtige landschap 
was uiterst geschikt voor het bouwen van water- en windmolens. Industrialisering 
betekende in veel gevallen de mechanisering van traditionele sectoren, zoals wind- 
en watermolens, brouwerijen en stokerijen. Halfweg in de 19de eeuw deed de 
textielindustrie haar intrede als nieuwe industrietak in de Zennevallei, en aan het 
eind van de 19de eeuw de metaalnijverheid. 

 
• Vraag 7 In welke mate waren onderstaande ambachtelijke en industriële 

bezigheden volgens u afhankelijk van het (omliggende) landschap? (spider 
chart) 

o graanmolens 
o watermolens 
o brouwerijen  
o metaalnijverheid  
o textielnijverheid 
o papierproductie 

 
8. Militair 

Toelichting: In 1939 werd in de regio Pajottenland-Zennevallei gestart met de 
uitbouw van een weerstandslinie. Deze weerstandslinie maakte deel uit van de 
K(oningshooikt)-W(aver)-linie. Dit onderdeel liep vanaf Waver tot aan de Dender in 
Pamel en diende als obstakel voor een inval via het westen van België. De linie 
werd. gevormd door versperringen die als een ijzeren muur door het landschap 
liepen met daarlangs versterkte bunkercentra in Waver, Halle, Kester, Ninove en 
Roosdaal. Alle 38 bunkers van de stelling zijn in wezen verschillend, afhankelijk van 
de plaats waar ze opgesteld zijn en de richtingen waarin ze moeten vuren.  
 
• Vraag 8: Welke van deze elementen zijn cruciaal voor de zichtbaarheid van de 

militaire / oorlogsgeschiedenis? (meerkeuze, 1 optie te kiezen) 
o loopgraven en bunkers 
o herdenkingsplaatsen  
o schuilplaatsen 

 
9. Begraafplaatsen 

Toelichting: Verschillende begraafplaatsen vertellen de geschiedenis van lokale en 
andere gemeenschappen (bv. Joden en woonwagenbewoners). Ze bevatten vaak 
erfgoed die voor deze gemeenschappen belangrijk zijn. 
• Vraag 9: Begraafplaatsen… (sliders)  

o hebben een belangrijke erfgoedwaarde 
o hebben een belangrijke esthetische waarde 
o geven aanleiding tot bezinning 
o hebben een hoge ecologische waarde 
o hebben een grote potentiële ecologische waarde 
o zorgen voor verbinding met de buurt 
o hebben een grote potentie voor sociale verbinding  
o zijn een belangrijke plaats voor herdenking 

 
 

10. Conceptuele visie op erfgoedbeleid met betrekking tot landschappelijk erfgoed 
 
Toelichting: Met de vorige vragen polsten we naar de typerende landschapselementen 
van de streek Pajottenland-Zennevallei in jullie beleving zijn. Met de volgende vragen 
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verkennen we de wegen op welke manier we het erfgoedbeleid in de komende jaren 
kunnen  organiseren en wat de focus kan te zijn van dit beleid.  
  

Vraag 10: Welke van de eerdergenoemde thema’s is voor u prioritair in het 
toekomstige landschappelijk erfgoedbeleid? (ranking)  

a. kasteeldomeinen 
b. abdijdomeinen 
c. agrarische landschappen 
d. natuurlijke landschappen 
e. historisch wegennetwerk 
f. kleine landschapselementen 
g. militair erfgoedlandschap 
h. begraafplaatsen 
i. industrie en ambachten 

  
 
DEEL 2 
 
vraag 11: In welke mate moet de landschappelijke erfgoedwerking hierop inzetten? (spider chart)   

• recreatie 
• sociaal-cultureel 
• historisch 
• esthetisch 
• ruimtelijk-structurerend 
• welzijn  
• mobiliteit  

 
vraag 12: In welke mate moet het landschappelijk erfgoedbeleid zich in de toekomst richten op volgende 
doelstellingen? (slide bars) 

• behoud en bescherming 
• zichtbaar maken van historische lagen die aanwezig zijn 
• herstellen van verdwenen historische lagen 
• ontwikkeling van hedendaagse laag 
• toerisme gericht op landschappelijk erfgoed 
• beheer van het landschappelijk erfgoed 

 
vraag 13:  Wie/Welke instantie dient de eindverantwoordelijkheid op te nemen voor de opwaardering van het 
landschappelijk erfgoed? (woordenwolk)  

 
vraag 14: Op welke manier zou je de betrokkenheid van lokale bevolking t.a.v. landschappelijk erfgoed kunnen 
versterken? (open vraag) 
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RICHTVRAGEN MIRO 

 

kasteeldomeinen Sint-Annakasteel 
Kasteel van Gaasbeek 
Kasteel van Kruikenburg 
Kasteel Storms 
Kasteel van Kapelle 
Kasteel Nieuwermolen 

 

Hoe is het gesteld het met de integrale toegankelijkheid van 
kasteeldomeinen?  
Tot welk publiek richten de kasteeldomeinen zich voornamelijk? Is er nood 
aan uitbereiding van het doelpubliek?  
Waarom gaan mensen naar kasteeldomeinen?  
(Hoe) zitten deze kasteeldomeinen verankerd in hun omgeving?  
Welke kasteeldomeinen hebben ruimte voor verbetering (en 
waarom/wat)? 
Wie dient in te staan voor het beheer van kasteeldomeinen? 
 In welke mate behoeven volgende kasteeldomeinen een 
opwaardering/herontwikkeling?  
Waarom behoeft het gekozen domein een opwaardering? 
In welke mate zijn de kasteeldomeinen aantrekkelijk voor kinderen?  
In welke mate zijn de kasteeldomeinen aantrekkelijk voor 
rolstoelgebruikers?  
 

abdijdomeinen Abdij van Affligem 
Archeologische 

vondsten: Abdij van 
Nijvel (domein strekte 
zich uit in het Pajotteland 
met een deeltje in 
Lennik) 

Wat typeert de omgeving van de bestaande abdijdomeinen? (vb. landelijke 
ligging, waterelementen zoals vijvers, parterretuinen, boomgaarden, 
zandsteengroeven) 
Staat deze omgeving onder druk?  
Om welke reden gaat u naar een abdij? (vb. historische interesse, 
esthetiek, ontspanning, streekproducten, andere)  
in welke mate is  het abdijdomein in Affligem  aantrekkelijk voor: kinderen/ 
ouderen/ rolstoelgebruikers, …  
Wat zou je helpen om je beter kunnen inleven in het toenmalige leven van 
de monniken?   
 

Agrarische 
landschappen 

Populierenbosjes 
Trekpaarden  
Streekproducten (bier, 

kaas, vlees, 
vruchtensappen, ..) 
Bosbouw 
Sloten  
Populierenrijen  
 

 
 

Welke agrarische gebieden nodigen uit om te gaan wandelen/fietsen?  
Waarom is dat zo?  
Kunnen we deze aspecten uitbreiden naar andere delen van het 
Pajottenland/Zennevallei?  
Welke gebieden lenen zich hiertoe? 
Zijn bepaalde streekproducten sterker vertegenwoordigd in een kleiner 
stuk van de regio? 
Welke gewassen/dieren zijn typerend voor je streek? 
Welk streekproduct is het meest leesbaar in het hedendaagse landschap 
van het Pajottenland/Zennevallei? 
Waar zouden we de gronden opnieuw kunnen vernatten?  
Hoe zouden we de link tussen streekproducten en erfgoedlandschap meer 
beleefbaar kunnen maken?  
Kunnen/willen we bosbouw stimuleren? Kunnen/willen we graslanden 
stimuleren? Etc. + op welke locaties?  
Zijn er reeds lokale boerenmarkten/boerenfeesten? Is hier behoefte aan?  
Welke evoluties zetten agrarische landschappen mogelijks onder druk?  
Kunnen we op deze bedreigingen ingrijpen?  
Hoe kunnen agrarische landschappen en natuurlijke landschappen zich 
met elkaar verzoenen?  
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Willen we ons focussen op historische/streekeigen teelten of een 
streekeigen agrarische identiteit ontwikkelen? Wat moet deze identiteit 
dan zijn? 
 

Natuurlijke 
landschappen 

Zone rondom de Zenne 
Wolfsputten 
Thaborberg 

Begijnenborrebos, Ijsbo 
 Zobbroeckvallei, 
Zuunvallei 
Molebeek-
Neerpedevallei 
Berchembos 

 Walputbeek-
Dendermeersen 
 

In welke mate is er ruimte voor verbetering van de leesbaarheid van 
historische elementen in biologisch waardevolle gebieden 
Welke historische elementen typeren het natuurgebied?  
Is er een mogelijkheid om deze elementen te (her)introduceren? 
Welk historisch aspect zou meer in de verf mogen gezet worden?  
Welke evoluties zetten de natuurgebieden mogelijks onder druk?  
Hoe kunnen we de historische elementen in natuurgebieden beschermen? 
In welke mate zou je de zone rondom de Zenne beschrijven als ‘natuurlijk’?  
Wat typeert de zone rondom de Zenne?  
Is er een gemeenschappelijk kenmerk van alle natuurgebieden? Waarin 
verschillen de natuurgebieden onderling van elkaar?  

Begraafplaatsen  Lennik 
 Affligem 
Sint-Pieters-Leeuw 

Roosdaal 
Ternat  

Bij welke begraafplaatsen is er  er ruimte is voor ecologische/esthetische 
verbetering?  
Welke begraafplaats heeft de hoogste erfgoedwaarde? Hoe en in welke 
mate kan dit versterkt worden?  
In welke mate zijn de begraafplaatsen ook plekken waar de bevolking kan 
samenkomen? 
In welke maten zijn de begraafplaatsen plekken waar men kan bezinnen? 
 

Historisch 
wegennetwerk 

Buurtwegen 

Holle wegen  
Kasseiwegen 
Steenwegen  

Wat zijn positieve aspecten van het bestaande historische wegennetwerk/ 
wat zijn verbeterpunten van het historische wegennetwerk? 
Hoe kunnen we het wegennetwerk attractiever maken?  
Op welke punten bevinden zich missing links in het wandelnetwerk?  
Welke wegen behoeven een herwaardering?  
Als we het historisch belang van straten in de verf willen zetten door middel 
van straatnamen, welke straten zouden dit dan zijn en met welke naam?   
 

Kleine 
landschapselementen 

Perceelsrandbegroeiing 
Populierenrijen 
Getuigenbossen 
Sloten  
Wegkruisen 

Poelen, bronnen, vijvers 
Taluds en holle wegen  
Knotwilgen 
Hoogstamboomgaarden  
 

Wat zijn de bedreigingen voor kleine landschapselementen?  
Welke elementen behoeven bescherming? 
Waar vinden we deze nog terug?  
In welke mate staan deze in verbinding met elkaar?  
Welke voordelen bieden deze kleine landschapselementen?  
(Welke nadelen?) 
 
 

Militair 
erfgoedlandschap 

Bunker i9 in Roosdaal 

KW-linie 

In welke mate vind u een verduidelijking van de historische aanwezigheid 
(of afwezigheid) van volgende  militaire elementen orde? - loopgraven, 
(ankerpunten van) de KW-linie, Bunkers, getuigenissen 
Welke elementen zijn nog leesbaar? Welke niet meer?  
Hoe kan je deze elementen opnieuw leesbaar maken? 
Welke alternatieve functie zou je aan de bunkers  kunnen toekennen? 
Tot welke activiteiten leent militair domein zich? In welke mate is dit 
vandaag reeds het geval?  
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Industrie en 
ambachten 

Lindemans 

Michelin-gebouwen 
(gedeeltelijk 
herbestemd) 
graanmaalderij 
(herbestemd tot lofts) 
Watermolen Sint-

Getrudis-Pede 
 Klapscheutmolen te 
Wambeek 
 Watermolen Opalfene 

Op welke manier zijn textielindustrie, metaalnijverheid of papierindustrie 
vandaag nog leesbaar in het landschap?   
Wat vindt u positief aan het landschap rondom een molen? 
Wat vindt u positief aan het landschap nabij industriegebieden?  
Op welke manier gaat het gebouw een relatie aan met het landschap? Is 
er een onderlinge afhankelijkheid tussen de ambt en het landschap? Op 
welke manier zou je deze afhankelijkheid kunnen benadrukken?  
Wat zou u stimuleren om een ambachtelijk/industrieel landschap te 
bezoeken? (vb. Picknickgelegenheid, eet- en drinkgelegenheid, museale 
omkadering, dubbel gebruik als uitkijkpunt, aan te vullen, groene 
omkadering …)  
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BIJLAGE 3: RESULTATEN MENTIMETER 
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BIJLAGE 4: VISIEPLAN 

Het overzichtplan van het volledige gebied en een opsplitsing per gemeente wordt als digitale bijlage toegevoegd. 
 
Indien de plannen geprint worden, is het aangewezen om volgende formaten te hanteren: 

- algemeen plan: A0 

- legende: A3 

- plan Affligem, Ternat en Roosdal: A4 

- plan Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw: A3 
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