
CALL FOR PAPERS
AAnkOndiging 

Thema: Stadsranden, urbanisatie en 
suburbanisatie 

16 oktober 2015- AalstTiende Landschapscontactdag

Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek 
naar de genese en de dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap 
centraal. Dit uniek platform biedt de mogelijkheid om recente 
onderzoeksmethoden en -resultaten uit diverse disciplines omtrent 
landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er ook ruimte voor 
discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het brede 
landschapsonderzoek. De landschapscontactdag streeft ernaar de 
interactie en samenwerking tussen verschillende invalshoeken en 
disciplines in landschapsonderzoek te versterken. Het raakvlak 
tussen natuur- en cultuurlandschap vormt immers een uitdaging 
voor elke landschapsdeskundige, historisch-geograaf, historicus, 
landschapsarcheoloog of ruimtelijke planner met interesse voor het 
verleden en de toekomst van het landschap in Vlaanderen.

Dit jaar ligt de focus op de ontwikkeling van de stadsranden.
De ontwikkelingen in de stadsranden weerspiegelen maatschappelijke 
trends inzake stadsgroei en de aanpassing van de open ruimte aan de 
veranderende eisen van de gebruikers.  De vroegste steden bezaten 
nog in hoge mate een ruraal karakter. Vooral in de periferie was 
nog veel open ruimte aanwezig en vonden agrarische en industriële 
activiteiten plaats. Geleidelijk aan verdween de open ruimte onder 
invloed van demografische, strategische, economische en sociale 
impulsen. 

Die evolutie van semi-agrarische naar urbane centra beïnvloedde 
ook de relatie van de steden met hun onmiddellijke omgeving 
of hinterland. De stadsmuren, soms voorzien van bijhorende 
infrastructuur zoals vesten, bastions en schootsvelden, staan vaak 
symbool voor de strikte scheiding tussen stad en platteland in de 
pre-industriële samenleving. Er bestond weliswaar een continue 
wisselwerking tussen de stedelijke en de landelijke economie. De 
gevolgen van de toenemende urbanisatie waren dus niet alleen 
voelbaar binnen de stadsmuren, waar een stelselmatige verdichting 
van de bebouwde ruimte plaatsgreep. Ook het buitenstedelijke 
landschap was gegeerd door verschillende spelers, onder meer toen 
steden juridische en economische claims legden op hun hinterland 
en, in toenemende mate, vanaf het moment waarop de militair-
strategische en fiscale rol van omwallingen was uitgespeeld.

Daarom zoekt deze Landschapscontactdag naar bijdragen die ingaan 
op de mate waarin het (sub)urbanisatieproces dat steden doormaakten, 
bepalend was voor de ontwikkeling van de stadsranden. Hoe kan 
inzicht in dit proces leiden tot een beter begrip van de invulling van het 
voormalige stedelijk achterland? Vinden we in onze huidige stadsregio’s 
nog relicten die getuigen van dit ingrijpende ontwikkelingsproces en hoe 
gaan we daarmee om?



Open oproep:

We zoeken 5 lezingen die de problematiek van het (sub)
urbanisatieproces van steden aanraken en inzicht geven in de 
historische drijfkrachten achter deze ruimtelijke ontwikkeling. 
Daarnaast zijn we op zoek naar een aantal interessante excursies in de 
omgeving van Aalst. Suggesties voor een postersessie zijn eveneens 
welkom.
 
Voelt u zich geroepen uw onderzoeksresultaten te delen, stel u dan 
kandidaat voor een lezing, excursieleiding of poster. Mail vóór 1 juni 
een samenvatting (van 250-400 woorden) naar:
inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be.

Programma & Inschrijving:

Het definitieve programma zal in de loop van juli aangekondigd 
worden, waarna de inschrijvingen zullen starten. 

Organisatie:

Onroerend Erfgoed

Stad Aalst

Katholieke Universiteit Leuven – Onderzoekseenheid Middeleeuwen

Universiteit Gent – Vakgroep Geografie & Vakgroep Geschiedenis

Universiteit Antwerpen – Departement Geschiedenis

Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie


