
en, erfwoningen en schaalvergro-
[eid op het platteland en de priva-
:n ruimte (zoals de bouw van resi-
:woningen in landbouwgebied, de

...) De Roo verwees herhaaldelijk

{ecten in Nederland, zoals het pro-
len landschap' dat een kwalitatieve
raardensector in het landschap na-
metvijf suggesties voor een krach-
eid.

ingsstrategie
I(rktof Verhoest, stafmedewerker
ran de provincie West-Vlaanderen,
rent'dorpsontwikkelingssnategie'
'minder dan 5000 inwoners kun-
n dorpskernvemieuwing door de

leleiden. Het proces bestaat dan uit
rcn: de opmaak van een projectde-
rarticipatie, de opmaak van een

et voorleggen van deze ideeên aan

aliteitskamer. Dit orgaan geeft ad-
infrastructuurwerken die financie-

onder meer) het programma voor
kebng. Jo Let'ebure. secretaris van

tecten en lid van de Oost-Vlaamse
leelde de ervaringen hiermee mee.

den

n enkele projecwoorbeeiden toe-
he van de provincie Vlaams-Bra-
rniort (Fon L1^.i.-.1 .rfl.,. vool een

rd- en tuinbouwÈedrijven die door
rndschapsintegratie een evenwich-
;treven in de open ruimte. Land-
Nicole Vreys stelde de werking van

nburg inzake landschapintegrarie
effende'voor en na- beelden'weer
de beeldkwaliteit verstoren . Anne-

i-zw Kempens Landschap situeerde

ster van de beleidscommissie platteland, op de be-
langrijkerol die deiandbouw op hetplatteland speelt,
"want zíj zíjn de echte beheerders van de waarde-
volle open ruimte".

Doorbomen over bomen
Bomen spelen een belangrijke rol in ons landschap en
hebben diverse functies: afscherming, groene coff1-

doq beschuttingvoorvee, schull- enbroedplaatsvoor
dieren, oeverversteviging ... Daamaast regelen ze de
waterhuishoudrng en fungeren ze ais temperatuurre-
gelaar voor de omliggende akkers. Volgens Alexander
Vercamer zijn bomen dus "geen concuÍTenten voor
boeren, maar zíjn ze onvervangbare economische,

esthetische en biologrsche bondgenoten".
Ann Holy oet van het Reglonaal Landschap Vlaamse

Ardennen presenteerde de iezrng van GeertVan der

Línden, erfgoedonder zo eker landschappen van het
Vlaams instiruutvoorhet OnroerendErfgoed C/IOE),
over de culruurhistorie en landschappelijke waarde
van bomen. Via mooie beelden uit het Vlaamse land-
schap gaf ze mee dat hounge beplanringen zowel een

artistieke, wetenschappelijke, (cultuur)historische,

sociaal-culturele a1s esthetische waarde hebben. Erf-
beplantingen horen best in functie van de agrarische

bedrijfsvoering te worden geïntegreerd.

Priis erfbeplanting en [andschapsintegratie
Daama was het tijd voor deuitreikingvan deprijs van
de Provinciale Landbouwkamer vo or Oost-Vlaanoe-
ren voor erfbeplanting en landschapsintegraie. Deze

prijs was a\ aan zljn zesde editie toe. De wedstr4d is

een middel om de Oost-Vlaamse bedrijfsleiders die
aandacht besteden aan het uizicht en voorkomen
van hun boerdenj te belonen en zo aan te moedigen.

Derde laureaat werd het gemengde melkvee- en

akkerbouwbe drii1í v an het en Ca:nne Welv aert uít Zo -
mergem. De familie Welvaert ziet het onderhoud van
de bedrijfsintegrade als een van de vele taken op en

rond hun bedrijf. Vooral Carine heeft groene vingers,
maar ook Piet zou zijn hoogstamfruitbomen niet wil-
len missen. Vorig jaar werden er nog 400 kg appels
geperst voor fruitsap. Tweede laureaat werd het ge-

mengde zoogvee- en akkerbouwbedrijf van Dtrh
Bechuit Sint-Gillis-Waas. Winnaar van de wedstrijd
werd de familie Chllstinn Claus (zíe kleine foto) uit
Kruishoutem. Christian runt een kruidenkwekerij
van2,5 ha met 2500 m'zsenes en 3000 m'zbuiten-
teelt. Het kruidenassortiment b evát een 100-tal soor-
ten, waaronder de courante soorten zoals bieslook, -t -

tijm, rozemarijn en basilicum, maar ook minder be-
kende kruiden ais aardpeer, kardoen, citroenverbena,
aardbeispinazie .., Het bedrijf levert vooral aan grote
tuincentra, grootwarenhuizen ên groothandels in
verschillende Europese landen. Daamaast zijn ook
lokale kruidenlie{hebbers, cheÍkoks, particulieren en
herboristen afnemers. De opvoiging is alvast verze-
kerd: jongste zoon Lode toont belangstelling om het
bedrijf in de toekomst over te nernen. Lode nam de
prijs in onwangst, maarbenadrukte dat "de volledige
eer uitgaat naar mijn vader die al 2I jaar de kwekerij
zo optimaal mogehjk heeft nachten te integreren in '--
het landschap. Deze prijs is een mooie appreciatie en

erkenning én een stimulans om voort te werken aan

verdere landschapsintegratie. "

- Jan Yan Bavel '-;
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