Aankondiging
Negende Landschapscontactdag
Thema: De constructie van de wildernis

De negende editie van de Landschapscontactdag staat in het teken van de
dualiteit van oude cultuurlandschappen en hun natuurwaarde.
Tijdens de Vlaamse landschapscontactdag staat het onderzoek naar de
genese en dynamiek van het Vlaamse cultuurlandschap centraal. Dit
uniek platform biedt de mogelijkheid om recente onderzoeksmethoden
en –resultaten omtrent landschapsgenese voor te stellen. Daarnaast is er
ook ruimte voor discussie en uitwisseling van kennis en ideeën binnen het
brede landschapsonderzoek.
Dit jaar ligt de focus op het thema ‘De constructie van de wildernis’:
Landschappen met een hoog “wildernisgehalte” worden in Vlaanderen
vanuit ecologisch standpunt gewaardeerd om hun hoge biodiversiteit. Die
hoge natuurwaarden worden dikwijls rechtstreeks in relatie gebracht met
een langdurig en traditioneel gebruik als cultuurlandschap. Het landschap
is echter niet statisch maar is altijd in beweging gebleven en heeft constant
veranderingen ondergaan. Elk landschap en landgebruik is immers het
resultaat van hoe mensen in dat landschap in de eigen tijd omgaan met
de materiële ruimte en de ecologie. Op de Landschapscontactdag stellen
we de vraag: hoe gaan we vandaag om met de problematiek van historisch
landgebruik in zogenaamde natuurlandschappen?
Locatie:
Recreatiepark Heidestrand, Zwanenstraat 105, 3520 Zonhoven
Aan het recreatiepark is voldoende parkeermogelijkheid.
Er wordt een pendelbus van De Lijn ingelegd tussen het station Hasselt
en Heidestrand.
Vertrek: 9u10: station Hasselt, perron 19
Terugkeer: 17u: Camping Heidestrand, aankomst op perron 19, station
Hasselt
Programma & Inschrijving:
Het programma is onderaan terug te vinden. Inschrijven kan tot 22
september op inschrijvingen@onroerenderfgoed.be met het digitale
inschrijvingsformulier.
In samenwerking met:
Vrije Universiteit Brussel – Vakgroep Kunstwetenschappen & Archeologie
Universiteit Gent – Vakgroep Geografie & Vakgroep Geschiedenis
Universiteit Antwerpen – Departement Geschiedenis
Katholieke Universiteit Leuven – Onderzoekseenheid Middeleeuwen
Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw
Regionaal Landschap Lage Kempen

03 oktober – Zonhoven

Programma
9u		 Ontvangst en registratie
9u30 Verwelkoming
9u45 Nieuwe wildernis in Vlaanderen - Kris Vandekerkhove (INBO)
10u15 Het Maldegemveld van wildernis tot cultuurlandschap tot wildernis
- Wim De Clercq (UGent)
10u45 Koffiepauze
11u05 Natuurherstel in het eeuwenoude cultuurlandschap van de grootste
kwelder van West-Europa - Marjan Vroom
11u35 De wilgen van de Biesbosch - Arnout Zwaenepoel (WVI)
12u05 Heide in Vlaanderen: ‘wildernis of kalmernis’? - Hans Leinfelder
(KUL-LUCA)
12u35 Broodjeslunch
13u35 Historische ecologie in Limburg - Dries Tys (VYB) & Ilse Ideler
(RLLK) m.m.v. Ruben Jarych, Eric Cosyns, Joël Burny, Arnout Zwaenepoel
14u15 Excursie
De Wijers: relicten van voormalig landschapsgebruik – Dries Tys, Ilse Ideler
& Ruben Jarych
Tijdens de excursie zijn goede stapschoenen aangeraden
16u30-18u
Afsluitende receptie
Op de studiedag worden ook een aantal posters over het thema
tentoongesteld.
Betalen
Uw inschrijving is pas geldig na betaling van 30 euro op onderstaand
rekeningnummer.
Studenten kunnen inschrijven aan een verminderd tarief van 20 euro,
Betalingsgegevens:
UA Faculteit Letteren.
BE42 7350 0886 2754
Met referentie SC201113 Landschapscontactdag + naam en voornaam
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