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In het kader van de nieuwe Green Deal worden de beleidsmakers in de 21ste eeuw geconfronteerd 

met de verantwoordelijkheid om steeds complexere milieu-uitdagingen aan te gaan teneinde de 

ecologie en dus ook de volksgezondheid te beschermen. Deze bescherming houdt niet op bij 

landsgrenzen, dus is het onvermijdelijk dat zij transnationaal moet zijn. Vermits inspanningen 

waarbij slechts één aspect wordt aangepakt andere problemen aan het licht kunnen brengen of 

creëren, wordt de behoefte aan holistische en transdisciplinaire methodologieën, gebaseerd op 

de integratie van verschillende wetenschappelijke benaderingen en technologische instrumenten, 

als cruciaal beschouwd. 

In de bovenstaande context is de visie van het GEOLAND-project het tot stand brengen en 

bevorderen van de effectieve deelname van instellingen voor hoger onderwijs (HO) aan 

monitoringacties die leiden tot het beïnvloeden van de besluitvorming voor de implementatie van 

de Europese Landschapsconventie (ELC)1 . Uiteindelijk wil het GEOLAND-project een leertraject 

ontwikkelen voor studenten en professoren uit het hoger onderwijs, zodat zij hun (bestaande of 

nieuwe) kennis kunnen aanwenden voor de beoordeling, het beheer en de bescherming van 

Europese landschappen met een aanzienlijke ecologische en sociaaleconomische waarde. Meer 

specifiek gaat het om het gebruik van de Landscape Character Assessment (LCA, Beoordeling 

Landschappelijk Karakter) voor bepaalde "NATURA 2000" gebieden in heel Europa, waarbij de 

mogelijkheden van state-of-the-art geo-informatietechnologieën (Aardobservatie of Earth 

Observation - EO en Geografische Informatie Systemen - GIS) en innovatieve wetenschappelijke 

benaderingen zoals "citizen science" in het onderwijs. Door de "afstandelijkheid" die kenmerkend 

is voor de specifieke technologieën en instrumenten, richt het GEOLAND-project zich ook op de 

digitale vaardigheden en paraatheid van studenten in het hoger onderwijs in het (post-)COVID-

19 pandemische tijdperk. 

Enkele van de belangrijkste doelstellingen van het GEOLAND-project kunnen als volgt worden 

samengevat: 

• Introductie voor studenten uit het HO in de milieuwetenschappen, meer specifiek wat 

betreft de uitvoering van de ELC. 

• Ondersteunen van het onderwijzen en leren over landschappen als multidisciplinair 

vakgebied in instellingen voor hoger onderwijs. 

 
1 Meer informatie over de Europese Landschapsconventie (ELC) vindt u hieronder (zie blz. 15). 
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• Studenten en professoren in het hoger onderwijs de beginselen van 

burgerwetenschappen bijbrengen (vooral inspraak van het publiek) voor de 

besluitvorming en de toepassing van milieubeleid. 

• Bevordering in de academische wereld van de voordelen van het gebruik van 

geavanceerde geo-informatietechnologieën (EO en GIS) en geo-ruimtelijke vrij 

verdeelde/open toegankelijke gegevens (bv. Copernicus-satellietbeeldgegevens) in 

landschap gerelateerde studies. 

• de integratie van GO-, GIS- en burgerparticipatie in relevante studies te benadrukken. 

• Studenten HO helpen om "NATURA 2000"-landschappen te herkennen als een essentieel 

onderdeel van de leefomgeving van de mens. 

• Synthese en integratie van gemakkelijk overdraagbare bevindingen die geschikt zijn voor 

bewustmaking en beleidsonderhandelingen op het gebied van landschapsbeheer en -

bescherming. 

• Studenten en professoren bijstaan bij het beoordelen, vergelijken en evalueren van de 

verschillende methodologieën die elk land gebruikt bij de implementatie van de ELC. 

De verwachte resultaten van het GEOLAND-project zijn de volgende: 

• Algemene richtlijnen voor LCA gebaseerd op de combinatie van burgerparticipatie 

(meningen van deskundigen en/of studenten door middel van vragenlijsten, persoonlijke 

interviews en nieuwe mensgerichte toepassingen) met geo-informatietechnologieën. 

• Een webGIS-platform voor het delen van multitemporele geo-ruimtelijke gegevens 

(afkomstig van GIS en monitoringtechnieken op basis van EO's) voor Europese "NATURA 

2000"-landschappen bij wijze van proef. 

• Voorstellen voor milieubeleid waarin het belang van beoordeling, beheer en bescherming 

van landschappen wordt benadrukt. 

• Een "online-galerij" waarin de resultaten van het werk van de HO-studenten en relevante 

cartografische visualisaties (kaarten) worden gepresenteerd. 

• Communicatie- en digitale onderwijsstrategieën ter ondersteuning van de overdracht van 

vak-gerelateerde kennis aan studenten en bredere onderwijsgemeenschappen (artikel 6 

van het ERK). 

Het GEOLAND-project zal het Europees beleid inzake landschapsbehoud en de nationale en 

lokale acties met betrekking tot de uitvoering van het  ELC versterken. In het bijzonder zal het 

transnationale perspectief studenten en professoren helpen om de problemen te begrijpen die 
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voortkomen uit heterogene toepassingen van ELC en oplossingen voor deze problemen voor te 

stellen. De resultaten van het project zullen essentiële aanbevelingen voor beleidsmakers 

opleveren en een dialoog met relevante belanghebbenden in stand houden, die openstaat voor 

toekomstige ontwikkeling.  Burgers zullen ook hun stem kunnen laten horen over plaatselijke 

kwesties en advies op maat krijgen over belangrijke kwesties in verband met 

landschapsbeoordeling, -beheer en -bescherming. Verwacht wordt dat de algemene 

methodologie van het project uiteindelijk een roadmap zal vormen voor relevante studies, niet 

alleen in Europa maar ook wereldwijd 
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VOORWOORD 

De langetermijneffecten van bevolkingsgroei en stadsuitbreiding, in combinatie met de effecten 

van de huidige klimaatverandering, hebben in hoge mate bijgedragen tot de uitputting van de 

voorraad natuurlijke hulpbronnen en ecosysteemdiensten die door onze gewaardeerde 

landschappen worden geleverd. Voorspeld wordt dat de intensiteit en de omvang van deze 

effecten in de toekomst drastisch zullen toenemen, waardoor het uitzicht en de functionaliteit van 

landschappen zullen worden aangetast. Bewustmaking van het landschap kan dan ook worden 

beschouwd als een belangrijk aspect van natuurbehoud en duurzaamheid. De beoordeling van 

het karakter en de algehele kwaliteit van het landschap speelt een fundamentele rol in een 

voorbereidend stadium van beleidsrelevante belangenbehartiging. Gebleken is echter dat deze 

beoordeling wordt bemoeilijkt door de conceptuele moeilijkheden bij het begrijpen van 

landschappen en door het ontbreken van duidelijke doelstellingen en meetbare indicatoren.  

Wat de bewustmaking van het landschap betreft, biedt dit handboek een algemeen overzicht van 

de voorwaarden en uitdagingen voor het onderwijzen en leren van het landschap in het huidige 

"digitale tijdperk". In dit verband helpt het handboek bij het verduidelijken van de complexiteit van 

landschapsbegrip, aangezien het tot op zekere hoogte handelt over een uitleg van moderne 

concepten met betrekking tot landschap. Het belangrijkste doel is echter een pedagogische 

leidraad te bieden voor de toepassing van LCA in een multidisciplinair kader. Het document is 

geschreven met een grotere nadruk op het empirische perspectief van de beoordeling, door in 

detail methodologische opties en outputs te presenteren. Met betrekking tot dit praktijkgebied 

beschrijft het ook relevante sleutelbegrippen en terminologie. Hoewel de algemene doelstelling 

erin bestaat de stand van zaken en de tendensen op het gebied van LCA te presenteren en mee 

te delen, is het kader aanpasbaar en kan het aan verschillende behoeften worden aangepast. 

Dit handboek moet worden gebruikt als een educatieve basisreferentie voor richtsnoeren en 

informatie met betrekking tot multidisciplinaire LCA die resulteren in beleidsmaatregelen inzake 

landschapsbeheer en -bescherming. Ter ondersteuning van het multidisciplinaire kader is de 

inhoud van dit document ontwikkeld door een team van deskundigen met academische en/of 

onderzoekservaring op het gebied van landschapsgeschiedenis, landschapsecologie, 

landschapsperceptie, fysische en sociale geografie, milieumonitoring en -evaluatie, alsook op 

geo-informatie gebaseerde ruimtelijke analyse en multicriteria-besluitvorming. 
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De voornaamste "doelgroep" van het handboek bestaat uit studenten en professoren van 

instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa op de wetenschappelijke gebieden geografie, 

geologie, geo-informatie, milieu, bosbouw en andere relevante gebieden. Maar ook onderwijzend 

personeel van politieke, economische of juridische opleidingen zal waarschijnlijk bijzonder 

geïnteresseerd zijn in het gebruik ervan. De publicatie van dit document moet hen helpen een 

discussie op gang te brengen en hun relevante onderwijs- en beroepswerkzaamheden te 

stimuleren, zodat zij de digitale uitdagingen van vandaag het hoofd kunnen bieden. Behalve voor 

onderwijzend personeel zou het ook een onschatbare bron van informatie kunnen zijn voor 

onderzoekers, academici en alle anderen die zich bezighouden met het bestuderen en begrijpen 

van het landschap, alsmede voor mensen uit de praktijk en regionale of lokale 

overheidsfunctionarissen die verantwoordelijk zijn voor landschapsplanning en -besluitvorming.  
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Hoofdstuk 1   
Inleiding 

De langdurige wisselwerking tussen natuur en mens heeft onze leefomgeving gevoed. Het 

landschap wordt beschouwd als een van de belangrijkste componenten van deze leefomgeving 

en vertegenwoordigt zowel de fysieke werkelijkheid als de wijze waarop de mens deze 

waarneemt. In theorie is een landschap het gezicht van een land met al zijn natuurlijke en 

menselijke componenten en tegelijkertijd de gevoelens en emoties die het bij de mensen oproept 

wanneer zij het zien. Het is ook een sociaal product, een culturele projectie van een samenleving 

op een gebied dat bepaald wordt door materiële, spirituele, ideologische en symbolische 

dimensies (Landscape Observatory of Catalonia, 2021). In de praktijk heeft een landschap 

betrekking op milieu- en sociaal-culturele aspecten en moet het dus als een samenhangende 

geïntegreerde eenheid worden beschouwd. Door de onderlinge samenhang van de verschillende 

aspecten kan de afbakening van deze eenheid in de meeste gevallen complex zijn. 

Een landschap levert essentiële ecosysteemdiensten door de natuurlijke hulpbronnen in stand te 

houden en de aantasting van het milieu tegen te gaan, en draagt tegelijkertijd bij tot de verbetering 

van het menselijk welzijn en de verhoging van de economische productie. Al deze positieve 

effecten worden weerspiegeld door de kwaliteit van het landschap en de veranderingen daarvan 

in de tijd. Landschappen veranderen wereldwijd snel als gevolg van zowel milieufactoren als 

antropogene factoren. Deze factoren, waaronder de veranderingen in het landgebruik ten gevolge 

van stadsuitbreiding, de toenemende vraag naar voedsel ten gevolge van de bevolkingsgroei en 

de voortdurende klimaatverandering, leiden vaak tot degradatie van de landschappen door een 

negatieve invloed op de kwaliteit ervan en op de verschillende (natuurlijke, sociaal-culturele en 

perceptuele/esthetische) waarden die eraan worden toegekend. Het is dan ook dringend 

noodzakelijk de omvang van de verandering in te schatten en een passend instandhoudings-, 

aanpassings- en/of mitigatiebeleid uit te stippelen. 

 

Het recht, maar ook de plicht, om de integriteit van landschappen te beschermen en te 

behouden is een sociale verantwoordelijkheid en een verplichting om ons erfgoed door te 

geven aan toekomstige generaties door duurzame ontwikkeling te behouden (Arsic, 2015). 
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Figuur 1: Schematische weergave van landschap als sociaal-ecologisch systeem (Opdam, 2014). 

 

Figuur 2: Landsat-satellietbeelden (kleur-infrarood, met rode kleur voor de vegetatiebedekking) die een beeld geven 
van de veranderingen in het landschap als gevolg van de aanleg van een dam (Aposelemis-dam, Heraklion, Kreta, 

Griekenland) 

Ook de waarneming van een landschap is belangrijk: Het landschap is de som van alle zintuiglijke 

waarnemingen aan de oppervlakte van de aarde. We ervaren het in de eerste plaats als een 

beeld van wat we zien, maar het heeft ook een klank, een geur. Een woonlandschap wordt anders 

ervaren dan een productielandschap. Hier speelt niet alleen de visuele waarneming een rol, maar 

de totale waarneming met alle zintuigen. We zien, ruiken, horen, voelen onze omgeving. De 

waarnemingen gaan door een niet te verwaarlozen psychologisch waarnemingsfilter, bepaald 

door betrokkenheid, kennis, ervaring, emoties, enz. Als gevolg daarvan worden bepaalde 

elementen sterker geabsorbeerd, terwijl andere worden afgezwakt. De totale waarneming 
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resulteert dus in een zeer subjectief beeld dat van persoon tot persoon sterk zal verschillen.  Ieder 

mens zal andere waarden in een landschap ontdekken, of de ene waarde belangrijker vinden dan 

de andere. 

 

Figuur 3: Weergave van hoe een landschap wordt waargenomen 
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De laatste decennia is op internationaal niveau bijzondere aandacht besteed aan het belang en 

de urgentie van landschappen. Internationale instanties beschouwen het landschap als een van 

de sleutelthema's voor milieu- en territoriale duurzaamheid en hebben jarenlang een beleid voor 

duurzame ontwikkeling bevorderd. Met name in Europa heeft het landschap vaak op de politieke 

agenda van de Europese landen gestaan, wat heeft geresulteerd in verklaringen en verdragen 

waarin wordt benadrukt hoe de rijkdom van de Europese landschappen het symbool is van de 

verschillende continentale identiteiten (Council of Europe, 1995). Tot op zekere hoogte werd de 

specifieke nadruk gestuurd door opeenvolgende Europese richtlijnen die op structurele wijze de 

milieueffectrapportage en monitoring introduceerden (voornamelijk Richtlijn 85/337/EEG voor 

milieueffectrapportage en Richtlijn 2001/42/EEG voor strategische milieueffectrapportage). In 

deze Europese besluiten werd het landschap beschouwd als een van de milieucomponenten die 

mogelijk gevolgen kunnen ondervinden. 

De belangrijkste actie op Europees niveau was de goedkeuring van de Europese 

Landschapsconventie (ELC)2 in 2000 (Council of Europe, 2000). De ELC verplicht de 

ondertekenende lidstaten van de EU om de landschapsdimensie in hun wetgeving op te nemen, 

door deze toe te laten in hun beleid en in verschillende sectoren met een mogelijke directe of 

indirecte impact op het landschap (Council of Europe, 2008). Uiteindelijk worden overheden op 

nationaal, regionaal en lokaal niveau aangemoedigd om beleid en maatregelen te nemen voor de 

bescherming, het beheer en de planning van landschappen in heel Europa. Het gaat om alle 

landschappen, zowel bijzondere als gewone of zelfs aangetaste, die bepalend zijn voor de 

kwaliteit van de leefomgeving van mensen. Vooral op lokaal en regionaal niveau is het landschap 

een zaak van iedereen en leent het zich voor een democratische behandeling, aldus de ELC. 

Daarnaast biedt de ELC een kader voor geïntegreerde intergouvernementele inspanningen voor 

het behoud van het landschappelijk karakter en de kwaliteit daarvan door serieus rekening te 

houden met de verschillende factoren die daarin een rol spelen. Met het oog op de uitvoering van 

de ELC omvat de eerste fase de identificatie en beoordeling van het karakter van de huidige 

landschappen, die vervolgens leidt tot de formulering van kwaliteitsdoelstellingen voor het 

landschap (Landscape Quality Objectives, LQO). Vervolgens omvat de tweede fase de bepaling 

 
2 De ELC is op 20/10/2000 in Florence (Italië) opengesteld voor ondertekening door de lidstaten van de 

Raad van Europa (ook bekend als het Verdrag van Florence), en is op 01/03/2004 in werking getreden. 
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van richtlijnen voor het bereiken van de LQO, door het specificeren van beleid en acties voor 

landschapsbescherming, -beheer en -planning (Santé et al., 2020). 

 

Ondanks de noodzaak van de ELC beschikken slechts enkele landen in Europa (Frankrijk, Italië, 

Zwitserland, Nederland, België, Groot-Brittannië) over een systematische kennis van de 

landschapskarakteristieken op het totale (nationale) of het grootste deel (regionale) van hun eigen 

grondgebied. In veel andere Europese landen is de verwerving van deze kennis ofwel buiten de 

aandacht of in experiment. Hoewel de werkwijzen voor de planning onvermijdelijk samenhangen 

met de institutionele en regelgevende functies van elk afzonderlijk land, biedt het toetsingskader 

meer mogelijkheden voor de uitwisseling en benutting van landschapskennis via internationale 

samenwerking; een punt dat sterk wordt aanbevolen door de ELC. 

Vanuit wetenschappelijk oogpunt heeft de internationale wetenschappelijke gemeenschap zich 

pas de laatste jaren beziggehouden met de bestudering van het thema "landschap". Dit kan vooral 

worden toegeschreven aan het feit dat het landschap aanvankelijk werd beschouwd als een 

"eenvoudige" component van het milieu dat in algemene milieubeoordelingsprocedures kan 

worden geëvalueerd. Tegenwoordig wordt het echter intensief beschouwd als een specifiek 

beoordelingsobject, zodat wetenschappers/onderzoekers de regeringen kunnen bijstaan bij het 

voldoen aan de eisen van de richtlijn. In de – vooral Europese – literatuur zijn meer voorbeelden 

te vinden van studies die zich toespitsen op de beoordeling en vergelijking van 

landschapskarakteristieken dan op de aanbeveling van beleidsmaatregelen. Bovendien wordt in 

de meeste van deze studies een grotere onderzoeksinteresse geconstateerd voor landelijke dan 

voor stedelijke landschappen. 

 

Artikel 1 van het  ELC: "Landschap: een gebied, zoals door mensen waargenomen, waarvan 

het karakter het resultaat is van de werking en wisselwerking van natuurlijke en/of menselijke 

factoren" (Council of Europe, 2000). 
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Figuur 4: Acties om de Europese Landschapsconventie (ELC) te laten werken (Vasiljević et al., 2018) 

1.1 Perspectieven op leren en onderwijzen: ICT en Landschapsbeleid 

Vanuit het oogpunt van het leven in een wereld die door technologie wordt gedomineerd, zijn de 

kennis van en de toegang tot de zich snel ontwikkelende technologische instrumenten van 

essentieel belang geweest om ervoor te zorgen dat niemand "achterblijft" door een gebrek aan 

opleiding of zelfs blootstelling eraan. In dit verband is het gebruik van technologie in de 

onderwijssector in de 21st eeuw een belangrijk punt van aandacht geweest. De proliferatie van 

het Internet, de snelheid van de digitalisering en de snelle ontwikkeling van de Informatie- en 

Communicatietechnologieën (ICT) hebben mogelijkheden geschapen voor een scala van 

onderwijsvormen. Innovatieve technologische hulpmiddelen zijn geleidelijk het onderwijs 

binnengeslopen en het gebruik ervan heeft geleid tot een revolutionaire verandering in de 

pedagogie (Cranfield et al., 2021).  
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Meer recentelijk heeft de COVID-19-pandemie het belang aangetoond van onderwijs- en 

leerervaring met ICT, niet alleen in afstandsonderwijs en e-leren, maar ook in het face-to-face-

onderwijs zelf. Als gevolg van deze pandemie moesten veel onderwijsinstellingen en hun 

personeel dringend overschakelen van traditionele naar volledig digitale of blended door 

technologie ondersteunde onderwijsmethoden, zonder dat zij over de nodige ervaring, 

infrastructuur of ondersteunende diensten beschikten om deze omschakeling aan te kunnen. Dit 

heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuw onderwijskader door scenario's te bevorderen die 

gericht zijn op digitale geletterdheid met gebruikmaking van web gebaseerde instrumenten en 

diensten (bv. verschillende videoconferentieplatforms zoals Zoom, Google Classroom of 

Microsoft Teams). In dit kader moeten leerkrachten en academici over digitale vaardigheden 

beschikken om de belangstelling van studenten te wekken, hun betrokkenheid en motivatie te 

vergroten en betere leerresultaten te bereiken. 

 

Figuur 5: Op technologie gebaseerde vooruitgang van onderwijs-leermiddelen (Cherian, 2018) 

Als reactie op de dringende behoeften in verband met de Covid-19 pandemie zijn de EU-lidstaten 

het eens geworden over het Actieplan voor Digitaal Onderwijs (2021-2027). Dit plan vormt een 

EU-beleidsinitiatief ter ondersteuning van de duurzame en doeltreffende aanpassing van de 

onderwijs- en opleidingsstelsels van de lidstaten aan het digitale tijdperk (Europese Commissie, 

2021a). Het heeft tot doel: 
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• Een strategische langetermijnvisie aanreiken voor kwalitatief hoogstaand, inclusief en 

toegankelijk Europees digitaal onderwijs.  

• De uitdagingen en kansen van de COVID-19-pandemie aanpakken, die heeft geleid tot 

een ongekend gebruik van technologie voor onderwijs- en opleidingsdoeleinden.  

• Streven naar nauwere samenwerking op EU-niveau inzake digitaal onderwijs en 

onderstrepen dat het van belang is sector overschrijdend samen te werken om het 

onderwijs het digitale tijdperk binnen te loodsen. 

• Kansen bieden, onder meer verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het onderwijs 

met behulp van digitale technologieën, steun voor de digitalisering van 

onderwijsmethoden en pedagogische benaderingen, en het aanbieden van de 

infrastructuur die nodig is voor inclusief en veerkrachtig leren op afstand. 

In het Actieplan voor Digitaal Onderwijs (2021-2027) worden drie basisprioriteiten voorgesteld: 

a) Beter gebruik maken van digitale technologie voor onderwijzen en leren. 

b) Ontwikkelen van relevante digitale vaardigheden en competenties voor digitale 

transformatie. 

c) Verbetering van de onderwijsstelsels door betere gegevensanalyse en prognose. 

 

De digitale eisen veranderen snel, vooral in het hoger onderwijs (HO), waar de toenemende eisen 

van studenten en de voortdurende implementatie van technologie vragen om grootschalige 

innovatie in de pedagogiek voor betere leerresultaten van studenten (Daniel en Bird, 2019). 

Opleiders vertonen over het algemeen echter lage niveaus van digitale informatievaardigheid, of 

vaardigheden in digitale communicatie en samenwerking. Bovendien hebben studenten een 

basistraining nodig om met deze situatie om te gaan, aangezien hun relevante vaardigheden niet 

voldoende ontwikkeld zijn om hen in staat te stellen digitale informatie, gegevens en hulpmiddelen 

zelfstandig te evalueren en kritisch te gebruiken. Het ontbreken van een adequate opleiding leidt 

tot onbevredigende resultaten, en dus tot een tekort aan dit soort kennis (Gómez-García et al., 

2022).  

"Terwijl voor 90% van de banen in de toekomst een zekere mate van digitale geletterdheid 

vereist is, beschikt 44% van de Europeanen niet over digitale basisvaardigheden. Het 

actieplan voor digitaal onderwijs dat wij vandaag voorstellen, zal de Europeanen, de 

onderwijsinstellingen en de onderwijsstelsels helpen om zich beter aan te passen aan het 

leven en werken in steeds meer digitale samenlevingen". 

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale economie en samenleving 
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Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid, is de integratie van ICT in het onderwijs 

tegenwoordig vereist omdat het van belang is betere onderwijsresultaten te bereiken. Deze 

integratie betekent een vooruitgang ten opzichte van het vorige model, dat gebaseerd was op 

pedagogie en inhoud, en leidt tot veranderingen in de bestaande onderwijsmethoden of de 

ontwikkeling van nieuwe methoden. Leerkrachten en opvoeders die actief gebruik maken van ICT 

in het onderwijs door de technologie op een toegepaste, natuurlijke en doeltreffende manier te 

integreren in hun eigen referentiekennis, geven een voorbeeld dat hun eigen leerlingen kunnen 

volgen. Door dit te doen, wordt hun rol getransformeerd aangezien zij in de klas optreden als 

facilitators die leren van hun eigen onderwijservaring (Puertas-Aguilar et al., 2021). 

1.2 Digitale competenties 

Het huidige onderwijskader vereist een actieve pedagogiek van de leerkrachten en het gebruik 

van technologie om de prestaties van de leerlingen te verbeteren. Aangezien ICT op zich geen 

betere leerresultaten garandeert, is de integratie van digitale competenties in het onderwijs de 

eerste stap naar de verbetering van het onderwijs. Deze competenties moeten worden 

gespecificeerd op een manier die weergeeft wat de student geacht wordt te weten, te begrijpen 

en te kunnen doen door gebruik te maken van deze competenties. Daarom is de specificatie 

ervan een van de meest veeleisende uitdagingen voor de onderwijsgemeenschap geworden. 

Het Europees kader voor digitale competenties voor de burger (bekend als DigComp) heeft een 

belangrijke bijdrage geleverd aan de definitie van digitale competenties in een meer algemene 

context. DigComp is ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) 

van de Europese Commissie en is een nieuwe, wetenschappelijke poging (met medewerking van 

diverse deskundigen en belanghebbenden uit de EU-lidstaten) om een gemeenschappelijke 

reeks competenties te definiëren die mensen nodig hebben om in een digitale maatschappij en 

economie op alle gebieden van hun leven goed te kunnen functioneren. In essentie worden in het 

kader 21 competenties op vijf kerngebieden vastgesteld, die beschrijven wat het betekent om 

digitaal vaardig te zijn. Mensen moeten op elk van deze gebieden over competenties beschikken 

om doelen te bereiken met betrekking tot werk, inzetbaarheid, leren, vrije tijd en participatie in de 

samenleving (Europese Commissie, 2016). Voor elk van deze competenties identificeert 

DigComp ook drie bekwaamheidsniveaus (foundation, intermediate en advanced), waarbij elk 
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niveau een stap omhoog vertegenwoordigt in de verwerving van de competentie door burgers op 

basis van de cognitieve uitdaging ervan, de complexiteit van de taken die zij aankunnen en hun 

autonomie bij het voltooien van de taak. De bekwaamheidsniveaus zijn later verhoogd van drie 

naar acht, resulterend in de huidige versie van DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017). Er wordt 

gewerkt aan een herziening van het Framework om een DigComp 2.2-versie te genereren, met 

een nieuwe publicatie die begin 2022 wordt verwacht (Joint Research Centre, 2021). 

 

Tabel 1: De kerngebieden en competenties van Digcomp (bron: Europese Commissie, 2016) 

Sleutelgebieden Bevoegdheden 

1. Informatie- en 
gegevenskennis 

1.1. Bladeren, zoeken en filteren van gegevens, informatie en digitale inhoud 

1.2. Evaluatie van gegevens, informatie en digitale inhoud 

1.3. Beheer van gegevens, informatie en digitale inhoud 

2. Communicatie en 
samenwerking 

2.1. Interactie via digitale technologieën 

2.2. Delen via digitale technologieën 

2.3. Burgerschap via digitale technologieën 

2.4. Samenwerken via digitale technologieën 

2.5. Netiquette 

2.6. Beheer van de digitale identiteit 

3. Creatie van digitale 
inhoud 

3.1. Ontwikkeling van digitale inhoud 

3.2. Integratie en herbewerking van digitale inhoud 

3.3. Auteursrecht en licenties 

3.4. Programmering 

4. Veiligheid 

4.1. Beschermende inrichtingen 

4.2. Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer 

4.3. Bescherming van gezondheid en welzijn 

4.4. Bescherming van het milieu 

5. 5. Probleemoplossing 

5.1. Het oplossen van technische problemen 

5.2. Vaststelling van behoeften en technologische antwoorden 

5.3. Creatief gebruik van digitale technologieën 

5.4. Identificatie van leemten in de digitale vaardigheden 
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Figuur 6: Bekwaamheidsniveaus van DigComp 1.0 en DigComp 2.1 (Carretero et al., 2017) 



Inleiding  | 24 

 

Educatief handboek voor de monitoring van het Europese landschap   

 

 

Het jaarlijkse DESI-verslag (Digital Economy and Society Index) laat grote verschillen tussen de 

Europese landen zien: 

 

Figuur 7: 2021 DESI-ranglijst van EU-lidstaten (Europese Commissie, 2021b) 

 

1. Menselijk kapitaal

 

2. Connectiviteit

 

Ongeveer 40 % van de bevolking van de Europese Unie (EU) heeft een onvoldoende niveau 

van digitale vaardigheden - waarvan 22 % helemaal geen. Het gaat vaak om oudere burgers, 

lager opgeleide jongeren, gezinnen met een lager inkomen en migranten (Europese 

Commissie, 2016). 
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3. Integratie van digitale technologie 

 

4. Digitale overheidsdiensten 

 

Figuur 8: Indicatoren in DESI (Europese Commissie, 2021b) 

In een meer onderwijsspecifieke context zijn er de initiatieven van het Europees kader voor de 

digitale competentie van onderwijsgevenden (bekend als DigCompEdu) en het Europees kader 

voor digitaal competente onderwijsorganisaties (bekend als DigCompOrg), die gericht zijn op 

capaciteitsopbouw voor de digitale transformatie van onderwijs en leren en voor veranderende 

eisen inzake vaardigheden en competenties. Specifiek speelt DigCompEdu in op het groeiende 

besef in veel EU-lidstaten dat leraars een set digitale competenties nodig hebben die specifiek 

zijn voor hun beroep, om het potentieel van digitale technologieën te kunnen benutten voor het 

verbeteren en innoveren van het onderwijs (Redecker, 2017). In de mededeling worden 22 

onderwijsspecifieke digitale competenties beschreven die zijn onderverdeeld in zes 

kerngebieden. Het stelt ook zes verschillende bekwaamheidsniveaus voor waarlangs de digitale 

competentie van een opvoeder zich typisch ontwikkelt. Anderzijds benadrukt DigCompOrg de 

ondersteuning die digitale leertechnologieën kunnen bieden aan onderwijsorganisaties om hun 

specifieke missie en visie op kwaliteitsonderwijs te verwezenlijken (Europese Commissie, 2018). 

Het identificeert zeven kernelementen en 15 sub-elementen die gemeenschappelijk zijn voor alle 

onderwijssectoren.  
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Figuur 9: De kerngebieden en competenties van DigCompEdu (Redecker, 2017) 

 

Figuur 10: De belangrijkste elementen en subelementen van DigCompOrg (Europese Commissie, 2018) 
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1.3 Betrokkenheid bij het landschap 

Aangezien onderwijzen en leren in verband met het landschap een stap is die kan bijdragen tot 

de bewustwording van het landschap en van duurzame milieukwesties in het algemeen, heeft de 

ELC erop aangedrongen dat het landschap een van de belangrijkste onderwerpen op 

onderwijsgebied wordt. In het kader van deze oproep is in de afgelopen decennia steeds meer 

nadruk gelegd op de integratie van het landschap in het onderwijsproces. Representatief is onder 

meer het onderzoek van Zanato Orlandini (2007) waarin een verscheidenheid aan didactische 

kenmerken voor landschap wordt geïdentificeerd. Deze kunnen worden samengevat in drie 

hoofdaspecten: (a) het hermeneutische, waar landschap wordt gelezen en de tekens ervan 

worden gedecodeerd, (b) het pragmatische, waar leerlingen leren het te beheren, te plannen en 

te beschermen, en (c) het sociale, waar leerlingen gewoonten aanleren van respect voor 

verschillende territoriale identiteiten. Lim en Perono Cacciafoco (2021) gaven bovendien nuttige 

referenties voor instellingen voor hoger onderwijs vanuit het perspectief van de integratie van 

landschap in hun curriculum. 

Landschap kan een pedagogisch middel zijn dat de ontwikkeling van kritisch denken bevordert. 

De perceptie van het landschap door leraren en leerlingen, alsook de symbolische lading ervan, 

die verband houdt met identiteit en emoties, beïnvloeden de manier waarop het wordt 

geïnterpreteerd, onderwezen en aangeleerd. Op basis hiervan stelt de ELC ook voor 

professionals op te leiden om de juiste vaardigheden te verwerven voor het beheer van en het 

lesgeven over het landschap. Leerkrachten en opvoeders moeten met name kunnen begrijpen 

hoe een specifiek landschap door de leerlingen wordt geïnterpreteerd, omdat hun gedrag ten 

opzichte van het landschap (behoud, gevoelens, enz.) wordt bepaald door de manier waarop zij 

het landschap waarnemen (Fernández Álvarez en Fernández, 2021). 

 

 

Volgens de richtsnoeren voor de uitvoering van het ERK "vormt het landschap een leermiddel 

omdat de leerlingen bij het lezen ervan oog in oog komen te staan met zichtbare tekenen van 

hun omgeving die betrekking hebben op vraagstukken van ruimtelijke ordening. 

Landschapslezen maakt het ook mogelijk de huidige en historische benaderingen van 

landschapsproductie te begrijpen als uitdrukking van de identiteit van een gemeenschap" 

(Raad van Europa, 2008). 
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Bovendien bevordert de integratie van het landschap in het onderwijs de betrokkenheid van de 

leerlingen. De Glossary of Education Reform noemt student engagement als "de mate van 

aandacht, nieuwsgierigheid, interesse, optimisme en passie die studenten tonen wanneer ze 

leren of onderwezen worden, wat zich uitstrekt tot de mate van motivatie die ze hebben om te 

leren en vooruitgang te boeken in hun opleiding" (Great Schools Partnership, 2016). Volgens 

Norton et al. (2019) wordt de betrokkenheid van studenten sterk beïnvloed door de opname van 

technologie in het cursuswerk van de studenten, vooral in het geval van een milieu gerelateerd 

curriculum. Vandaar dat onderwijsleerprocessen waarbij het landschap betrokken is, recentelijk 

de neiging hebben om zich aan te passen aan benaderingen die, naast andere aspecten, ICT en 

algehele betrokkenheid van studenten integreren. Deze benaderingen omvatten gewoonlijk de 

integratie van veldwerkreizen naar landschappelijke locaties, vragenlijsten om studenten in staat 

te stellen de landschappen om hen heen te herkennen en vervolgens meningen en gevoelens 

ten aanzien van deze landschappen te evalueren, en ook op technologie gebaseerd leren door 

middel van instrumenten en platforms om zich kritisch bezig te houden met de theorieën en 

praktijken van participatieve besluitvorming over het landschap. 

 

Figuur 11: Studenten stellen het profiel van een landschap op tijdens een veldwerkoefening  
(Liiber en Roosaare, 2007) 
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Hoofdstuk 2   
Methodologische hoofdelementen 

In de LCA wordt landschap vaak beoordeeld door specifieke en gemakkelijk identificeerbare 

attributen te evalueren (Martín et al., 2016). Deze attributen worden gewoonlijk geëvalueerd door 

middel van een paar benaderingen; ofwel door gebruik te maken van ruimtelijke informatie die is 

afgeleid van geo-informatietechnologieën, ofwel door de participatie van mensen die in het 

betreffende landschap wonen of het landschap bezoeken. De eerste benadering gaat ervan uit 

dat ruimtelijke gegevens en kaarten de verschillende attributen van een landschap kunnen 

weergeven. Zij kunnen echter geen informatie verschaffen over alle attributen ervan, zoals de 

perceptuele en esthetische. Dit soort attributen kan worden ondersteund door de tweede 

benadering, waarbij het landschap wordt beoordeeld via participatie van het publiek, d.w.z. door 

na te gaan welke perceptie de bewoners of bezoekers van het landschap aan het landschap 

hechten. Zoals in de meeste gevallen wordt de gecombineerde toepassing van de twee 

benaderingen geacht voordelen te bieden ten opzichte van een landschapsstudie die op het 

gebruik van één enkele benadering is gebaseerd. 

2.1. Geo-informatietechnologieën 

Geo-informatie is een multidisciplinair wetenschappelijk gebied dat geo-ruimtelijke beginselen 

integreert met informatietechnologie (IT). Geo-informatietechnologieën verschaffen instrumenten 

en technieken die de verwerving, verwerking, analyse, manipulatie en visualisatie mogelijk maken 

van gegevens die worden gekenmerkt door hun plaats in de ruimte. De ruimtelijke gegevens met 

verschillende thematische en temporele dimensies en het ontwerp van systemen om deze te 

analyseren vormen de kern van de geo-informatietechnologieën. Zij omvatten vier belangrijke 

technologieën zoals GIS, aardobservatie (EO – earth observation), fotogrammetrie en Global 

Positioning Systems (GPS), die rechtstreeks verband houden met het volgen, beheren en in kaart 

brengen van kenmerken of verschijnselen die zich op het aardoppervlak voordoen. 
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In het algemeen heeft milieubeoordeling veel baat gehad bij de ontwikkeling van geo-

informatietechnologieën en de voortdurend toenemende beschikbaarheid van relevante 

multitemporele ruimtelijke gegevens tegen lage of geen kosten. Hun mogelijkheden hebben het 

mogelijk gemaakt om het verleden te reconstrueren, het heden te monitoren en de toekomst van 

het milieu te voorspellen (Symons et al., 2013). Tegelijkertijd kan hun belangrijke rol in educatie 

en participatieve besluitvorming niet worden genegeerd. Een van de onderdelen van 

milieubeoordeling die in het bijzonder heeft geprofiteerd van de vooruitgang in geo-

informatietechnologieën is de LCA. In het bijzonder hebben GIS en EO de LCA sterk verbeterd 

door het ruimtelijk bepalen en kwantificeren van veel van de attributen van het landschap op 

verschillende ruimtelijke schalen. 

2.1.1. Geografische informatiesystemen (GIS) 

GIS is de technologie voor het vastleggen, opslaan, bijwerken, manipuleren, analyseren en 

visualiseren van diverse soorten gegevens die ruimtelijk definieerbaar zijn door een bepaald 

coördinatensysteem met een bepaalde projectie en schaal. GIS kan grote hoeveelheden van 

deze gegevens verwerken die afkomstig zijn uit diverse bronnen, zoals lucht- of ruimtesystemen, 

veldonderzoeken, alsmede reeds bestaande kaarten en rapporten. De ruimtelijke gegevens 

worden in een GIS-omgeving opgenomen als invoergegevens om te worden opgeslagen, 

beheerd en geanalyseerd/gemodelleerd. De resultaten van de ruimtelijke analyse/modellering 

van de gegevens kunnen vervolgens cartografisch worden gepresenteerd in de vorm van 

thematische kaarten. Chronologisch gezien werd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 

door overheidsorganisaties en universiteiten in de VS begonnen met de toepassing van op GIS 

gebaseerde gegevensanalyse. Vandaag de dag houdt een aanzienlijk aantal openbare en 

particuliere organisaties zich bezig met GIS en ontwikkelen zij gebruiksvriendelijke desktop- of 

webapplicaties. 

Ehlers en Amer (1991) definieerden geo-informatie als "de kunst, wetenschap of technologie 

die zich bezighoudt met de verwerving, opslag, verwerking, productie, presentatie en 

verspreiding van geo-informatie". 
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In het algemeen is GIS-technologie gebaseerd op vijf fundamentele componenten, waaronder: 

• Hardware: de onderdelen van een computersysteem die worden gebruikt voor 

gegevensinvoer (b.v. scanners en digitaliseerders) en -uitvoer (b.v. printers en plotters). 

• Software: de functies en hulpmiddelen voor het vastleggen, opslaan, bijwerken, 

manipuleren, analyseren en visualiseren van de ruimtelijke gegevens. 

• Gegevens: representaties van ruimtelijk verdeelde kenmerken in vector- (punten, lijnen of 

polygonen) of raster- (rasters) gegevenslagen. Tabulaire informatie met betrekking tot de 

thematische of temporele dimensies van deze kenmerken speelt eveneens een 

belangrijke rol. 

• Methoden: verschillende procedures waarmee gegevens kunnen worden bewerkt en 

geanalyseerd om de gewenste output te verkrijgen. 

• Mensen: de gebruikers die gegevens in GIS verwerken en analyseren om diverse taken 

en projecten uit te voeren. 

 

Er zijn vele definities van GIS-technologie, die in wezen de mogelijkheden ervan verklaren. 

Verschillende mensen hebben GIS gedefinieerd naar gelang van het doel waarvoor het wordt 

toegepast. Een van de algemeen aanvaarde werkdefinities van GIS werd gegeven door 

Burrough (1987), die GIS definieerde als "een reeks hulpmiddelen voor het verzamelen, 

opslaan, naar believen opvragen, transformeren en weergeven van ruimtelijke gegevens uit 

de werkelijke wereld voor een bepaalde reeks doeleinden". 

Zoals Obi Reddy en Singh (2018) stellen "gegevensvastlegging, -update en -beheer, 

ruimtelijke analyse en visualisatie zijn vier hoofdfuncties van GIS. Data capture is in feite het 

assimileren van gegevens uit verschillende gegevensbronnen zoals handmatige digitalisering, 

scannen van analoge kaarten, papieren kaarten, en bestaande digitale datasets. GIS biedt 

faciliteiten waarmee de gegevens kunnen worden bijgewerkt en beheerd nadat zij zijn 

vastgelegd. Wat vervolgens nodig is, is het vermogen om de verzamelde gegevens 

kwantitatief en kwalitatief te analyseren. Een van de opwindende aspecten van GIS-

technologie is dat gegevens, zodra zij zijn verwerkt, op verschillende manieren kunnen worden 

gevisualiseerd en gepresenteerd". 
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Figuur 12: Componenten van GIS-technologie (Mierzejowska en Pomykoł, 2019) 

De belangrijkste voordelen van het gebruik van GIS bij het onderzoek en de analyse van een 

probleem/verschijnsel zijn onder meer de volgende: 

• Aanzienlijke verkorting van de tijd die nodig is voor de verwerking en analyse van de 

gegevens, en voor de productie van de daaropvolgende cartografische producten 

(kaarten). 

• Gebruikers in staat stellen aanvankelijk niet-beschikbare gegevens te verkrijgen, op te 

slaan en te beheren. 

• Implementatie van verschillende analysemodellen die grote hoeveelheden 

invoergegevens vereisen. 

• Verbetering van de analysemodellen door voortdurende evaluatie van de outputs en 

aanpassing van de relevante inputgegevens ("trial and error"-procedure). 

• Het gemak waarmee de kaarten kunnen worden bijgewerkt na het verzamelen van nieuwe 

beschikbare gegevens. 
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• 3D-visualisatie, waarmee driedimensionale informatie kan worden verkregen over de 

plaats en de geometrie van kenmerken. 

• Koppeling en gebruik van ruimtelijke gegevens in onlineplatforms en -software (bv. Bing 

Maps, Google Earth, enz.). 

 

 

Figuur 13: Weergave van ruimtelijke gegevens in GIS (Mierzejowska en Pomykoł, 2019) 

GIS-technologie vormt een kernonderdeel van verschillende wetenschappelijke disciplines zoals 

fysische en menselijke geografie, klimatologie, oceanografie, archeologie, enz. In een 

multidisciplinaire context zijn de afgelopen 25 jaar op GIS gebaseerde benaderingen en 

instrumenten ontwikkeld en gebruikt voor de verschillende aspecten van het beheer van 

landreserves, zoals geomorfologische analyse, hydrologische analyse, inventarisatie van 

natuurlijke hulpbronnen, monitoring van landgebruik/bedekking, evaluatie van de geschiktheid 

van bodems, monitoring en beoordeling van natuurlijke gevaren, enz. Met name voor de 

ondersteuning van de besluitvorming inzake landschapsbehoud en -planning is ruimtelijke 

informatie over de verschillende (natuurlijke, sociaal-culturele en perceptuele/esthetische) 

attributen die een landschap kenmerken, van doorslaggevend belang. Ter ondersteuning van 

dergelijke beslissingen zijn methodologieën waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van 
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GIS toegepast voor de LCA. Deze methodologische vooruitgang heeft ervoor gezorgd dat de 

landschapsbeoordelingen gemakkelijker kunnen worden omgezet in beleidsresultaten en 

participatieve acties op gemeenschapsniveau. 

2.1.2. Aardobservatie (EO) 

EO is de instrumentatie, technieken en methoden die worden gebruikt om het aardoppervlak waar 

te nemen en zinvolle informatie te verkrijgen over bepaalde objecten op het aardoppervlak door 

de relevante producten of numerieke waarden te interpreteren. Hoewel de term gewoonlijk wordt 

geacht te verwijzen naar waarnemingen vanuit de lucht of de ruimte, omvat hij ook waarnemingen 

op de grond die zijn afgeleid van "in-situ"-metingen. In dit handboek wordt de term EO gebruikt 

voor luchtfotografie en teledetectie per satelliet (RS – Remote Sensing).  

Luchtfotografie is de oudste techniek op het gebied van Aardobservatie, die tot in de jaren 

zeventig op grote schaal werd gebruikt voor een verscheidenheid van toepassingen. De foto's 

worden genomen met een camera die in een vliegtuig is gemonteerd. Zoals in de gewone 

fotografie zijn camera's op film de laatste jaren grotendeels vervangen door digitale versies. In 

het algemeen worden twee hoofdcategorieën van luchtfotografie beschreven: verticale en 

schuine fotografie. Verticale luchtfoto's worden gemaakt met de as van de camera in een 

loodrechte hoek (90°) ten opzichte van de grond, terwijl bij schuine foto's de as van de camera 

meer dan 20° van verticaal gekanteld is (Khorram et al., 2016). Vanwege de stereo-eigenschap 

is verticale fotografie gebruikt in de meeste karteringstoepassingen, waardoor opeenvolgende 

foto's met een hoge mate van overlap worden verkregen. Schuine fotografie kan daarentegen 

gunstiger zijn voor het bekijken van de zijkanten van gebouwen.  

 

In het afgelopen decennium is de luchtfotografie sterk gegroeid als gevolg van het grootschalige 

gebruik van onbemande luchtvaartuigen (UAV's), ook wel drones genoemd. Niettemin is de rol 

van luchtfotografie, wegens haar ongeschiktheid om grote gebieden in één keer in beeld te 

brengen, sterk gedegradeerd door de satelliet RS. 

Bijna alle topografische kaarten zijn gebaseerd op luchtfoto's. Luchtfoto's hebben ook 

nauwkeurige gegevens opgeleverd die nodig zijn voor veel nationale kadastrale overzichten 

en civieltechnische projecten. 
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Bij RS worden de objecten op het aardoppervlak gemeten door een satellietsensor die niet in 

contact staat met die objecten. De metingen zijn gebaseerd op de elektromagnetische energie 

die door het aardoppervlak wordt weerkaatst. Deze energie heeft betrekking op specifieke delen 

van het elektromagnetisch spectrum - gewoonlijk zichtbaar licht, maar het kan ook infrarood licht 

of radiogolven zijn - wat leidt tot de relevante satellietbeeldgegevens. 

 

 

Figuur 14: Aardobservatie met behulp van satelliet- en luchtsensoren (Nixon et al., 2017) 

De afgelopen vijf decennia werden gekenmerkt door de lancering van talrijke gouvernementele 

en commerciële satellietplatformen in een baan rond de aarde. Vandaag de dag zijn er in het 

kader van verschillende ruimtemissies en programma's ongeveer 1000 van dergelijke platformen 

in bedrijf die zijn uitgerust met beeldsensoren voor het verzamelen van grote hoeveelheden op 

afstand waargenomen gegevens uit verschillende delen van het elektromagnetische spectrum 

(spectrale banden). Deze sensoren kunnen in twee groepen worden verdeeld: 

Volgens Lillesand et al. (2003) wordt teledetectie gedefinieerd als "de wetenschap en kunst 

van het verkrijgen van informatie over een object, gebied of verschijnsel door de analyse van 

gegevens die zijn verkregen met een toestel dat niet in contact staat met het object, het gebied 

of het verschijnsel dat wordt onderzocht". 
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• Passieve sensoren: hun werking is afhankelijk van de zonnestraling (zon als externe 

energiebron) die door het aardoppervlak wordt weerkaatst. Daarom worden de metingen 

van deze sensoren gekenmerkt door beperkingen wat betreft tijd (alleen daglicht) en 

weersomstandigheden (zonder bewolking en mist). De passieve sensoren maken 

hoofdzakelijk gebruik van het zichtbare en infrarode deel van het elektromagnetische 

spectrum, dat het golflengtegebied van 400 nm tot 1040 μm bestrijkt.  

• Actieve sensoren: zij hebben hun eigen energiebron, door hun eigen elektromagnetische 

energie uit te zenden en vervolgens de sterkte van het door het aardoppervlak 

weerkaatste signaal op te nemen. Door deze eigenschap zijn de metingen van deze 

sensoren beter te controleren, aangezien zij niet worden beïnvloed door beperkingen in 

tijd of weersomstandigheden. Tot de actieve detectiemethoden behoren radar 

(radiodetectie en -bereik), lidar (lichtdetectie en -bereik) en sonar (geluidsnavigatie en -

bereik). 

 

Figuur 15: Het verschil tussen passieve en actieve satellietsensoren (Pettorelli et al., 2018) 

De combinatie sensor-platform bepaalt de basiskenmerken van de resulterende beeldgegevens, 

zoals hun spectrale, ruimtelijke en temporele resoluties. Wanneer een bepaalde sensor 



Methodologische hoofdbestanddelen  | 37 

 

Educatief handboek voor de monitoring van het Europese landschap   

 

bijvoorbeeld vanaf een grotere hoogte wordt gebruikt, wordt het totale gebied dat in beeld wordt 

gebracht groter, terwijl de mate van detail (ruimtelijke resolutie) die kan worden waargenomen 

kleiner wordt (Kerle et al., 2004). Een ander belangrijk punt van RS is dat interessante gebieden 

regelmatig opnieuw kunnen worden bezocht, waardoor het gemakkelijker wordt multitemporele 

gegevens te verzamelen. Voor een bepaalde sensor hangt de tijd die nodig is voor een nieuw 

bezoek (temporele resolutie) af van de omloopbaan en de navigatiesnelheid van de satelliet. 

De belangrijke bijdrage van de "Landsat"- en "Copernicus"-programma's van respectievelijk de 

National Aeronautics and Space Administration (NASA) van de Verenigde Staten (VS) en het 

Europees Ruimteagentschap (ESA) aan de vooruitgang van het gebruik van RS-technologie kan 

niet worden overschat. De sensoren aan boord van respectievelijk de Landsat- en de Sentinel-

satellieten hebben de meest ononderbroken en uitgebreide archieven van aardebeelden in de tijd 

opgeleverd. Dergelijke beelden, afkomstig van hun verschillende spectrale banden - met een 

ruimtelijke resolutie variërend van 30 m voor Landsat tot 10 m voor Sentinel - hebben nieuwe 

horizonten geopend voor de verwerking en interpretatie van satellietbeelden op het gebied van 

milieu en beheer van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, rampenbeheer, 

rechtshandhaving en defensie. 

 

Figuur 16: Satellietbeelden die over hetzelfde gebied zijn gemaakt door twee multispectrale sensoren  
(Landsat-8 en Sentinel-2), die het verschillende detailniveau laten zien dat wordt vastgelegd door  

verschillende ruimtelijke resoluties (Pettorelli et al., 2018) 

Aardobservatie kan een doeltreffende bijdrage leveren aan de beoordeling van de aard van 

landschappen, ecosystemen en de aangeboden diensten. Aardobservatiegegevens zijn geo-

ruimtelijk van aard, wat betekent dat de waargenomen gebieden en objecten gedefinieerd zijn 
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aan de hand van hun plaats in de ruimte. Door ze te analyseren in combinatie met andere geo-

ruimtelijke gegevens kunnen landschapsverschuivingen ten gevolge van klimaatveranderingen, 

veranderingen in het landgebruik en menselijke ingrepen aanzienlijk beter worden gevolgd. 

Bovendien kunnen ze nieuwe inzichten verschaffen in "mesoschalen" en de mogelijkheid bieden 

om nieuwe benaderingen te ontwikkelen die de temporele dynamiek van zowel het landschap als 

zijn diensten beter in beeld brengen (Ramirez-Reyes et al., 2019). 

2.2. Citizen Science - Participatie van het publiek 

De betrokkenheid van mensen, of publieksparticipatie, bij wetenschappelijke benaderingen voor 

onderzoek begon met Citizen Science (CS), dat afhankelijk is van het partnerschap tussen 

burgers en wetenschappers om vragen uit de echte wereld te beantwoorden (Riesch en Potter, 

2014). Op CS gebaseerde projecten zijn ingedeeld op basis van wanneer burgers er voor het 

eerst bij betrokken worden. In bijdragende projecten ontwerpen wetenschappers de projecten en 

dragen burgers enkel data bij. Omgekeerd zijn er collaboratieve projecten waarin burgers 

volwaardige partners zijn van ontwerp tot verspreiding. In deze projecten helpen burgers bij het 

analyseren van gegevens, het verfijnen van het projectontwerp en het verspreiden van outputs. 

Al deze projecttypes verwijzen naar onderzoek voor en door de mensen om de "dichotomie" 

tussen de wetenschappelijke gemeenschap en de burgergemeenschap te overbruggen, leemten 

in hun kennis op te vullen en bij te dragen tot het beleid op alle ruimtelijke schalen. CS blijft echter 

nog steeds een uitdaging op zich vanwege tal van kwesties, zoals de motivatie van burgers, 

strategieën voor het behoud van publieksparticipatie, en in toenemende mate, juridische kwesties 

met betrekking tot privacy, ethiek en licenties (Fritz et al., 2017). 

 

In de leidraad van de Research Councils UK staat: "Publieke betrokkenheid kan worden 

opgenomen als een element van uw Traject naar Impact”. Het publiek bij uw onderzoek 

betrekken kan de kwaliteit van het onderzoek en de impact ervan verbeteren, uw profiel 

verhogen en uw vaardigheden ontwikkelen.  Het stelt ook leden van het publiek in staat om 

op te treden als geïnformeerde burgers, en kan de volgende generatie onderzoekers 

inspireren" (Hambidge et al., 2019). 
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Talrijke onderzoekers hebben recentelijk gebruik gemaakt van burgerparticipatie voor het 

bestuderen van een verscheidenheid van reële wereldproblemen. Cheung et al. (2022) hebben 

bijvoorbeeld aan de hand van een literatuurstudie aangetoond hoe citizen science het beheer kan 

informeren en de participatie van het publiek in het rentmeesterschap van beschermde gebieden 

kan vergroten. Albrecht et al. (2022) onderzochten de publieke percepties over het opstellen van 

een wetgeving over het klimaatbeleid dat gericht is op het matigen van klimaatverandering en het 

waarborgen van het aanpassingsvermogen. Op basis van hun bevindingen suggereerden zij dat 

participatieve en transparante processen bij het opstellen van wetgeving voorwaarden zijn voor 

de implementatie van internationale klimaatmitigatiedoelen. Aangezien bestaande studies over 

de planning van hernieuwbare energiebronnen zelden de publieke opinie bij de besluitvorming 

hebben betrokken, hebben Zhang et al. (2022) een aanpak ontwikkeld om de relevante opinies 

en voorkeuren van individuen binnen subgroepen samen te voegen. Hazenbosch et al. (2022) 

pasten een participatief, op fotografie gebaseerd proces toe in een kleine boerengemeenschap 

om de lokale perspectieven op het beheer van hulpbronnen, de drijvende krachten achter 

verandering en aanpassingsstrategieën te onderzoeken. Hun proces zorgde voor triangulatie van 

wetenschappelijke studies, gaf inzicht in de percepties van boeren, en belichtte 

aanpassingsstrategieën en de complexiteit van het realiseren ervan. Pantić et al. (2021) 

onderzochten ook het nieuwe domein dat zich heeft ontwikkeld in de stedelijke en ruimtelijke 

planning met betrekking tot de participatie van het publiek. Door zowel traditionele als virtuele 

vormen van participatie te gebruiken, concludeerden zij dat deze gecombineerde aanpak 

potentiële voordelen heeft in het post-COVID-19 pandemische tijdperk. 

Wat milieuvraagstukken betreft, is de betrokkenheid van de mensen vaak van groot belang. Het 

betrekken van mensen bij deze kwesties kan een meerwaarde geven aan de milieu-evaluatie en 

het belang vergroten dat moet worden gehecht aan de daaropvolgende beleidsbeslissingen 

inzake beheer en bescherming. Daarom is er dringend behoefte aan de ontwikkeling van een 

kader voor publieksparticipatie bij landschapsbeoordeling en "bewustmaking", zoals wordt bepleit 

door de ELC en andere relevante initiatieven. Het ELC benadrukt met name het belang van 

publieksparticipatie in twee verschillende aspecten; enerzijds door de beoordeling van de kwaliteit 

van het landschap op basis van een vermenging van de kennis van deskundigen met die van 

niet-deskundigen, en anderzijds door de ontwikkeling van landschapsbeleid na de beoordeling. 
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Door het ontvangen en analyseren van informatie uit zowel ervaring als waarneming, moeten 

mensen die in een landschap wonen of het bezoeken, actief deelnemen aan LCA door specifieke 

waarden te hechten aan de verschillende attributen ervan. De individuele waarderingsperceptie 

wordt bemiddeld door de sociaal-culturele context waarin de persoon zich bevindt, alsook door 

het denken, voelen en handelen van de persoon ten aanzien van het landschap. Mensen 

associëren zichzelf dus met een reeks landschapswaarden, maar de mix van waarden en de 

gewichten die eraan worden toegekend, kunnen van individu tot individu verschillen (Brown en 

Brabyn, 2012).  

 

Hoewel algemeen en publiekelijk wordt erkend dat de publieke opinie bij de beoordeling van 

landschappen moet worden betrokken, is dit nog steeds moeilijk uit te voeren en vormt het 

meestal een wetenschappelijke uitdaging. Bovendien is er nog geen universeel aanvaarde 

aanpak ontwikkeld, zoals blijkt uit de verschillende benaderingen van publieksparticipatie die 

worden toegepast door de landen die de ELC hebben ondertekend. In het algemeen wordt 

aangenomen dat op ervaring gebaseerde benaderingen in het veld optimaal veel voordelen 

bieden voor het specifieke doel. Hedblom et al. (2020) ontwikkelden en evalueerden bijvoorbeeld 

een aanpak om de percepties van mensen voor een berglandschap te koppelen aan fysieke 

monitoringgegevens. Om deze percepties te verkrijgen en vervolgens te vertalen naar fysieke 

gegevens, gebruikten zij een veldgebaseerde vragenlijst met open vragen en fotowaarderingen. 

Daarnaast hebben Scolozzi et al. (2015), door het combineren van semi-gestructureerde 

interviews en een kaart-gebaseerde techniek, de waargenomen waarden van toeristen en 

gerelateerde bedreigingen voor een toeristisch landschap herkend en in kaart gebracht. 

"Het volstaat niet langer om passieve lijsten of verslagen op te stellen om de burgers te 

'informeren' over veranderingen in onze omgeving. We moeten met de burgers in gesprek 

gaan en vragen hoe zij ons kunnen 'informeren'". 

Prof. Jacqueline McGlade, lezing Earthwatch 2009 (Europees Milieuagentschap, 2011) 

De opvatting van publieke participatie in LCA wordt ondersteund door Tuan's (1977) opvatting 

van plaats. Volgens deze opvatting "onderscheiden mensen plaats van ruimte door betekenis 

en waarden aan de ruimte te hechten; plaatsen worden 'centra van gevoelde waarden' die 

door ervaring ontstaan en door de cultuur worden beïnvloed". 
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Meer recente benaderingen hebben de perceptie van mensen betrokken door middel van een op 

GIS gebaseerde publieksparticipatie (PPGIS) om landschapskenmerken te bepalen. PPGIS 

wordt gewoonlijk ondersteund door web-GIS-technologie en wordt gebruikt om informatie uit het 

veld te halen bij het publiek, en vooral bij niet-deskundige gebruikers. Deze informatie kan 

vervolgens ruimtelijk worden weergegeven door middel van een van de typische GIS-

ondersteunde vectorgeometrieën (punten, lijnen of polygonen). Palacio Buendía e.a. (2021) 

hebben, onder andere door gebruik te maken van puntgeometrieën in een PPGIS-procedure, de 

meningen van het publiek over een beschermd landschap verzameld. De verwerking van deze 

gegevens met behulp van ruimtelijke analysetechnieken vormde de basis voor de desbetreffende 

beoordeling. Brown en Brabyn (2012) hebben ook landschapskenmerken die via een PPGIS-

procedure op regionale schaal waren verzameld, ruimtelijk doorsneden met 

landschapscomponenten en -klassen uit een landclassificatiesysteem op nationale schaal. In het 

algemeen kan PPGIS een krachtige optie zijn voor LCA omdat het de participatieprocedure 

verbetert en mensen beter in staat stelt hun meningen en percepties over het landschap te uiten. 

Het kan van belang zijn voor een snelle evaluatie van de omstandigheden in "gevoelige" 

landschappen, zoals de beschermde landschappen, en wellicht voor de integratie van de 

gegevens binnen de beoordeling met andere benaderingen waarbij inspraak van het publiek 

vereist is. 

 

Ondanks het ontbreken van een duidelijk kader voor het betrekken van de bevolking bij de 

beoordeling van het landschap, is meer belang gehecht aan inspraak van het publiek bij de 

ontwikkeling van het landschapsbeleid. De ELC introduceert publieke inspraak als een belangrijke 

factor bij de ontwikkeling van landschapsbeleid (artikelen 5 en 6). Zij betekende met name een 

paradigmaverschuiving in de landschapsbeschouwing, doordat het publiek bij het 

besluitvormingsproces werd betrokken. Volgens de ELC moeten, zodra de verschillende 

landschapstypen zijn geïdentificeerd en beoordeeld, de kwaliteitsdoelstellingen voor het 

Van de geometrieën in PPGIS worden punten het meest gebruikt omdat het voor het grote 

publiek eenvoudiger is ermee om te gaan, en ze zijn nuttiger om een grotere participatiegraad 

te bereiken. Puntkenmerken hebben echter de neiging de mening van mensen te beperken 

tot ruimtelijk slechts door enkele paren geografische coördinaten gedefinieerde gebieden, 

terwijl zij gewoonlijk grotere gebiedsdelen bedoelen die door meerdere paren coördinaten 

worden gedefinieerd (zoals in het geval van polygonen)  (Palacio Buendía et al., 2021). 
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landschap (LQO's - Landscape Quality Objectives) voor elk landschapstype worden vastgesteld. 

Bij de definitie moet rekening worden gehouden met de verschillende waarden die door diverse 

groepen mensen aan hetzelfde landschap worden toegekend (Santé et al., 2020). In deze context 

worden LQO meestal rechtstreeks door overheidsinstanties gedefinieerd na een openbare 

raadpleging; in de meeste gevallen wordt echter alleen naar subjectieve meningen van 

overheidsinstanties of vertegenwoordigers of bepaalde geselecteerde belanghebbenden 

gevraagd. Een representatief voorbeeld is het werk van Santé et al. (2020). die een methodologie 

voorstelden voor het ontwerpen van landschapsplanningsscenario's en het definiëren van LQO 

op basis van de subjectieve percepties die werden verzameld uit verschillende bronnen en 

registers van overheidsdiensten en verenigingen. De capaciteit van een PPGIS speelde de 

belangrijkste rol in hun voorgestelde methodologie. 

 

 

Figuur 17: Weergave van de deelname van het publiek aan landschapsgerelateerde enquêtes 

De ELC definieert LQO als "de formulering door de bevoegde overheidsinstanties van de 

aspiraties van het publiek ten aanzien van de landschapskenmerken van hun omgeving". 

Deze aspiraties worden meestal opgevat als verwachtingen over wat het landschap het 

publiek te bieden zou kunnen hebben (Sevenant en Antrop, 2010). 
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Hoofdstuk 3   
Landscape Character Assessment 

3.1. Algemene informatie 

Volgens het basisprincipe van de milieueffectrapportage moet een milieusysteem worden 

geëvalueerd voordat er plannen worden gemaakt, met het oog op besluitvorming en lering. Milieu-

evaluatie is een cruciale activiteit geworden voor het toezicht op de directe en indirecte effecten 

van de interactie tussen natuur en mens op het milieu in de loop van de tijd. Als gevolg van de 

veralgemening en de vermenging van het begrip landschap met milieu, hebben de 

beoordelingskaders voor het milieu aanvankelijk de kaders voor het landschap beïnvloed. In de 

specifieke kaders werd de landschapscomponent als een kritisch punt beschouwd, dat echter 

gekenmerkt werd door een grote complexiteit en generaliseerbare, niet gemakkelijk 

kwantificeerbare dimensies. In de praktijk werden deze specifieke kenmerken geconfronteerd met 

de reductie van de complexiteit van het landschap tot slechts één aspect (bv. ecologisch), en het 

synergetisch gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve beoordelingen (Cassatella en 

Peano, 2011). Toch was er heel wat ontgoocheling over dit soort aanpak, omdat velen van mening 

waren dat het ongepast was het landschap tot slechts één aspect te herleiden en het alleen voor 

oordelen te gebruiken.  

Bovengenoemde ontgoocheling leidde in de jaren vijftig tot de differentiatie van 

landschapsbeoordeling uit de algemene context van milieubeoordeling. In de jaren zeventig 

kwam de nadruk bij de beoordeling te liggen op de "waarde"-term om te bepalen wat het ene 

landschap "beter" maakt dan het andere. In het volgende decennium (jaren '80) werd 

landschapsbeoordeling beschouwd als een belangrijke procedure om vast te stellen waarin een 

landschap verschilt van een ander, in plaats van "beter" of "slechter". Het begrip 

"landschapskenmerken" deed zijn intrede en vanaf de jaren negentig ging het een steeds 

dominantere plaats innemen in de beoordelingsprocedure. Het concept "LCA" werd bijgevolg voor 

dit praktijkgebied overgenomen en ingeburgerd. 



Landschap Karakter Beoordeling  | 44 

 

Educatief handboek voor de monitoring van het Europese landschap   

 

 

Er zijn twee hoofdtypen attributen, of componenten, met betrekking tot landschappen: (a) de 

biofysische attributen die verband houden met de natuurlijke (b.v. geologie, bodem, landvorm, 

hydrologie, klimatologische omstandigheden) en sociaal-culturele (b.v. landgebruik, 

nederzettingspatroon, economische activiteiten) erfenis waarbij een landschap in de ruimte wordt 

beschouwd, en (b) de perceptuele/esthetische attributen die verband houden met hoe een 

landschap wordt waargenomen, met betrekking tot landschappelijke kwaliteit, visuele schoonheid 

en menselijk welzijn. De unieke combinatie van deze attributen bepaalt het landschapskarakter, 

waardoor landschappen zich van elkaar onderscheiden. Daarom is een LCA de procedure waarbij 

het karakter van een landschap wordt vastgesteld en gedocumenteerd, en de evolutie ervan 

wordt gevolgd en beschreven. Het hangt vooral af van de landschapsclassificatie en -evaluatie. 

Het doel van landschapsclassificatie is om in eerste instantie gebieden met een verschillend 

karakter te identificeren, en deze vervolgens te classificeren en in kaart te brengen. De 

achterliggende gedachte is dat specifieke combinaties van natuurlijke, sociaal-culturele en 

perceptuele attributen die in verschillende gebieden bestaan, leiden tot vergelijkbare 

landschapskaraktertypen (Obi Reddy en Singh, 2018). Onder de analyse van desk-based en/of 

field-based kwantitatieve en kwalitatieve gegevens die ruimtelijk deze attributen representeren, 

geeft de classificatie de verschillende landschapskaraktergebieden en -typen aan. Vervolgens 

worden in de landschapsevaluatie oordelen gegeven over de geïdentificeerde gebieden en typen 

om de status van het landschap en de (al dan niet duurzame) evolutie ervan te beschrijven en te 

communiceren. Elk van hen weerspiegelt de kwaliteit van een verschillend aspect van het 

landschap dat reageert op de verschillende door de mens veroorzaakte pressies of 

veranderingen.  

Een van de belangrijkste beginselen waarop de ELC is gebaseerd, is de identificatie van het 

landschapskarakter, alsook van de druk en de drijvende krachten achter verandering, met het 

oog op de uitvoering van strategieën voor landschapsbeheer, -planning en -bescherming. 

Dergelijke beginselen en strategieën vereisen een systematische kennis van hun variatie, over 

het volledige scala van ruimtelijke schalen die het landschapsniveau bepalen, d.w.z. in 

landschapstypologieën (Terkenli et al., 2021). 
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Figuur 18: De attributen van landschap (inhoudsbron: Markova, 2019) 

De evolutie van de GIS-technologie en de grotere beschikbaarheid van geo-ruimtelijke datasets, 

gestimuleerd door de vooruitgang van het web, hebben in de afgelopen twee decennia nieuwe 

mogelijkheden geschapen voor de ontwikkeling en toepassing van methodologieën voor LCA. In 

de internationale literatuur is een aantal studies gepubliceerd over de wijze waarop specifieke 

landschapsaspecten en -doelstellingen kunnen worden beoordeeld; onder andere beoordelingen 

van de visuele kwaliteit of van de aantasting en het herstel. In het algemeen kunnen de 

methodologische benaderingen van LCA die in deze studies worden toegepast, in twee 

hoofdgroepen worden onderverdeeld: de biofysische en de conceptuele benaderingen.  

De biofysische benaderingen zijn gebaseerd op de biofysische attributen van het landschap, 

zonder rekening te houden met de perceptuele attributen. De landschapstypen en -gebieden 

worden gedefinieerd door (objectieve) waardering en aggregatie van natuurlijke en sociaal-

culturele attributen via GIS. Vervolgens worden ze gewaardeerd volgens welbepaalde criteria 

("objectieve" oordelen) en wordt voorbijgegaan aan het feit dat mensen ze kunnen waarnemen 
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en waarderen op basis van hun persoonlijke ervaring met het landschap. Het eindresultaat is een 

ruimtelijke verdeling van gebieden met hoge en lage scores die overeenkomen met de 

aanwezigheid van hoger of lager gewaardeerde biofysische attributen (Palacio Buendía et al., 

2021). 

 

Figuur 19: Methodologische benaderingen voor verschillende  
landschapsbeoordelingen/evaluaties (Martín et al., 2016) 

Anderzijds wijzen de conceptuele benaderingen op het belang van de perceptuele attributen van 

het landschap als een constructie van menselijke opvattingen, percepties, en individuele of 

collectieve relaties tussen mens en landschap. Deze benaderingen zijn sterk afhankelijk van de 

perceptuele reacties die de biofysische attributen van het landschap oproepen bij mensen die 

erin wonen of het bezoeken. Zij gaan er ook van uit dat de landschapsbeoordeling uitsluitend 

moet berusten op subjectieve oordelen en beoordelingen van niet-deskundige en/of deskundige 

deelnemers; hoewel burgerwetenschap als een vruchtbare bodem wordt beschouwd, hebben de 

oordelen van deskundigen de overhand gekregen omdat zij doelmatig zijn. De subjectiviteit kan 
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niet alleen tot uiting komen in individuele maar ook in collectieve oordelen. De individuele 

oordelen kunnen elkaar beïnvloeden omdat ze het resultaat zijn van iemands emotionele 

(gevoelens voor het landschap) en sociale (leeftijd, opleidingsachtergrond, beroep, enz.) 

aspecten. De collectieve oordelen zijn meestal algemener, afgeleid van de reacties van een 

groep, ongeacht hun individuele aspecten (Hedblom et al., 2020). 

 

Aangezien elk van de bovengenoemde groepen benaderingen er niet in slaagde de totale reeks 

attributen te integreren die nodig is om landschapseenheden volledig te bepalen, zijn recentelijk 

pogingen ondernomen om integratieve multidisciplinaire methodologische raamwerken tot stand 

te brengen. In de afgelopen jaren is een verscheidenheid van dergelijke kaders ontwikkeld en 

toegepast in het kader van afzonderlijke of gezamenlijke wetenschappelijke/onderzoeks- en 

overheids/gemeenschapswerkzaamheden voor landschapsbeoordeling in heel Europa. In een 

poging om tot een holistische LCA te komen, combineren deze raamwerken de objectiviteit en 

subjectiviteit van bovengenoemde benaderingen door belang te hechten aan zowel de 

biofysische als de perceptuele/esthetische attributen van het landschap. Met hun classificatie 

slagen zij erin de verschillende landschapskenmerken en -types op een objectieve manier weer 

te geven, terwijl zij tegelijkertijd erkennen dat subjectieve voorkeuren en percepties ook een rol 

spelen via de perceptuele landschapskenmerken. Subjectieve oordelen worden dan gebruikt in 

de evaluatie om de publieke perceptie van de verschillende landschapstypes weer te geven. 

Uiteindelijk zijn de belangrijkste doelstellingen van deze holistische LCA het verminderen van de 

onzekerheid bij het beoordelen en karakteriseren van een landschap, het beteugelen van de 

subjectieve oordelen, en het produceren van indicatoren op basis van de analyse van zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. 

Ondanks veel inspanningen om landschappen vanuit een multidisciplinair perspectief te 

beoordelen, ontbreekt het echter nog steeds aan een specifieke, algemeen aanvaarde LCA-

methodologie die werkelijk integrerend is of op verschillende landschapstypen en -schalen kan 

worden toegepast. De belangrijkste redenen voor dit gebrek kunnen als volgt worden 

aangegeven: 

 "Voor de identificatie van de perceptieve en interpretatieve waarden (zoals de esthetische, 

symbolische en spirituele) en dus meer subjectieve evaluatie, is het van groot belang de 

mening te kennen van de mensen die in een gebied wonen, door middel van enquêtes die 

zowel algemeen zijn als gericht op geïnformeerde personen" (Nogué en Sala, 2006). 
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• De complexiteit van landschappen als ruimtelijk heterogene systemen met vele attributen 

die ruimtelijke variabiliteit vertonen. 

• De moeilijkheden bij het samenvatten van alle gegevens in landschapseenheden en 

karaktertypes, en het benoemen daarvan. 

• De verscheidenheid aan manieren om mensen (met inbegrip van niet-deskundige 

burgers/bezoekers en deskundige informanten) bij de hele LCA-procedure te betrekken. 

De LCA geeft een eerste beoordeling van de toestand van een landschap. Door aan deze eerste 

beoordeling nieuwe doelstellingen toe te voegen in termen van monitoring van de veranderingen 

in het landschap in de tijd, kan de duurzaamheid ervan worden beoordeeld. Monitoring van de 

duurzaamheid van het landschap is mogelijk wanneer de LCA in de loop van de tijd wordt 

herhaald en geactualiseerd als gevolg van de beschikbaarheid van betere of nieuwere gegevens. 

 

3.2. Methodologische fasen 

In termen van een op GIS gebaseerd holistisch LCA-methodologisch kader dat gebruik maakt 

van publieke inspraak, zijn er vijf algemeen erkende fasen. Deze fasen, waarvan de combinatie 

de integriteit van de procedure waarborgt, kunnen als volgt worden omschreven: 

a) Doelomschrijving 

b) Verzameling van gegevens aan de hand van documenten (desk research) 

c) Verzameling van gegevens in het veld (field research) 

d) Classificatie  

e) Algemene evaluatie 

Hieronder worden de vijf methodologische fasen nader toegelicht. 

Soms wordt historische informatie in de LCA-procedure opgenomen om de evolutie en 

transformaties in verband met verschillende culturele processen te volgen. De meeste 

methodologieën houden echter geen rekening met de sociaal-historische omstandigheden 

van het landschap. Volgens Kienast et al. (2015) is "de belangrijkste reden voor het gebrek 

aan gedetailleerde monitoringprogramma's die sociale en natuurwetenschappelijke gegevens 

in de tijd met elkaar verbinden, de hoge kosten van het verzamelen van dergelijke gegevens". 
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Figuur 20: Methodologische fasen van een op GIS gebaseerd holistisch kader  
voor de Landscape Character Assessment (LCA) 
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3.2.1. Doelomschrijving 

Wanneer men overweegt een LCA uit te voeren, is het in eerste instantie van cruciaal belang het 

doel ervan te bepalen. Het doel van de beoordeling moet volledig worden begrepen en duidelijk 

worden omschreven, aangezien het in hoge mate samenhangt met andere belangrijke 

componenten zoals de ruimtelijke omvang en schaal, alsook met de keuze van geschikte (geo-

ruimtelijke en andere) datasets en de noodzaak om mensen bij de beoordeling te betrekken. 

De ruimtelijke omvang wordt bepaald door het te onderzoeken landschap (studiegebied) af te 

bakenen, d.w.z. door de geografische grenzen ervan te bepalen. In het algemeen wordt de 

afbakening van een landschap als een complexe taak beschouwd vanwege de ruimtelijke 

variabiliteit van ecologische, sociale, economische en bestuurlijke variabelen binnen het 

landschap en de onderlinge afhankelijkheden daartussen. In de praktijk kan de afbakening 

idealiter worden vergemakkelijkt door de grenzen van het landschap te definiëren ten opzichte 

van administratieve grenzen; landschappen houden zich echter zelden aan administratieve 

grenzen. In ieder geval mogen de grenzen niet veranderen wanneer ze eenmaal zijn afgebakend, 

zodat de daaropvolgende analyse van de LCA zich kan richten op een duidelijk en door iedereen 

erkend doel. 

De ruimtelijke schaal waarop de LCA wordt uitgevoerd, heeft een grote invloed op de kwaliteit 

van de gebruikte gegevens. Wat met name de geo-ruimtelijke (GIS en EO) gegevens betreft, is 

een van de belangrijkste - zo niet de belangrijkste - eigenschap waaruit de kwaliteit van deze 

gegevens blijkt, de bronschaal voor vectorgegevens en de ruimtelijke resolutie (rastercelgrootte) 

voor rastergegevens. De keuze van de geschikte grootte hangt in beide gevallen hoofdzakelijk af 

van de algemene beoordelingsschaal. Veelhoekige en lijnvormige kenmerken uit kleinschalige 

gegevensbronnen, of "grove" rasters (met grote cellen), zijn geschikter voor kleine 

beoordelingsschalen, terwijl grootschalige bronnen, of "fijne" rasters (met kleine cellen), 

geschikter zijn voor grote beoordelingsschalen. De beoordeling kan worden uitgevoerd op elke 

schaal, inclusief, in zeer algemene termen: 

• Nationale schaal (<1:500.000) 

• Regionale schaal (1:250.000 tot 1:500.000) 

• Schaal van een district (1:25.000 tot 1:50.000) 

• Schaal van het district (1:10.000 tot 1:20.000) 

• Schaal van het terrein (ongeveer 1:2.500) 
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Soms kan een bredere beoordeling de context bieden voor een meer gedetailleerde beoordeling. 

 

 

 

Figuur 21: Afbakening van het landschap op drie verschillende ruimtelijke schalen (Yang et al., 2020) 

3.2.2. Verzameling van gegevens aan de hand van documenten 

Een van de meest cruciale onderdelen van een LCA is het verzamelen en opnemen van 

informatie over de verschillende landschapskenmerken. Vanuit het perspectief van een GIS-

bureau wordt deze informatie weergegeven door geo-ruimtelijke en andere gegevens (b.v. 

rapporten, tabellen, kaarten) die hoofdzakelijk betrekking hebben op de natuurlijke en sociaal-

culturele attributen. Daarbij vertegenwoordigen de natuurlijke gegevens de milieucomponenten 

van het landschap, en de sociaal-culturele gegevens de menselijke aanwezigheid en 

interventiecomponenten die de overeenkomstige omgeving gebruiken en beïnvloeden. Voor het 

verkrijgen van deze gegevens kan gebruik worden gemaakt van een overvloed aan 

gegevensbronnen, zoals bestaande gepubliceerde documenten en digitale datasets die 

beschikbaar zijn bij autoriteiten en/of instanties op verschillende niveaus (Europees, nationaal, 

regionaal of lokaal), alsmede geoportalen van web-GIS die geo-ruimtelijke gegevens verschaffen 

op verschillende ruimtelijke en temporele schalen/resoluties (algemeen beschikbaar zonder 

Een LCA kan "verplicht" zijn zich met een bepaalde ruimtelijke omvang en schaal bezig te 

houden als gevolg van de definitie van een heel specifiek doel. Een beoordeling kan 

bijvoorbeeld worden uitgevoerd als er informatie nodig is over de interacties tussen landbouw 

en milieu, ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie, de toewijzing en inrichting 

van woongebieden, het beheer van beschermde gebieden, enz. 
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kosten). Bovendien bieden nationale volkstellingen gewoonlijk een goed uitgangspunt voor 

gegevens in verband met het menselijk welzijn, hoewel ook andere Europese gegevensbronnen 

relevant kunnen zijn. In ieder geval moet de selectie en verzameling van adequate gegevens van 

een zo hoog mogelijke kwaliteit een basisdoelstelling zijn, waarbij tegelijkertijd moet worden gelet 

op het evenwicht tussen beschikbaarheid van gegevens en kosten. 

De directe (in primaire vorm) of indirecte (na voorbewerking) exploitatie van de verzamelde 

gegevens in GIS- en RS-technologische instrumenten heeft de gebruikers de mogelijkheid 

geboden indicatoren te creëren die de ruimtelijke variabiliteit in het landschap weergeven. Deze 

indicatoren kunnen numeriek, continu of categorisch van vorm zijn. Aangezien er geen 

standaardcriteria voor de selectie ervan zijn, is het van belang een voldoende aantal indicatoren 

te selecteren die gunstig zijn voor het doel, de ruimtelijke omvang en de schaal die in de vorige 

fase van de beoordeling zijn gedefinieerd. Hoewel een grote verscheidenheid van natuurlijke en 

sociaal-culturele indicatoren kan worden geproduceerd door desk-based gegevensverwerking, 

worden sommige daarvan algemeen gebruikt in de meeste LCA-inspanningen. Het betreft hier 

gezamenlijk de meest representatieve indicatoren die bijdragen tot het biofysische karakter van 

het landschap, met inbegrip van landvormen, geologie, bodem, hydrologie en vegetatie voor de 

natuurlijke attributen, en landgebruik en bevolkingsdichtheid voor de sociaal-culturele attributen. 

Deze indicatoren worden hieronder kort beschreven. 

 

Ø Landvormen: deze vormen de onderliggende basis van een landschap, waarbij wordt 

verwezen naar bergen, valleien, enz. De verschillende typen landformaties worden 

doorgaans afgeleid van een op GIS gebaseerde verwerking van topografische gegevens die 

worden weergegeven door Digital Elevation Model (DEM)-grids. Zowel mondiale als 

Europese databanken leveren DEM-gegevens met verschillende ruimtelijke resoluties.  

Ø Geologie: is een van de meest invloedrijke natuurlijke indicatoren, aangezien zij zowel de 

topografie als de bodem rechtstreeks beïnvloedt. Geologische kaarten en/of relevante 

Milieubeoordelingsprocedures vereisen het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve 

indicatoren, met andere woorden parameters die informatie kunnen verschaffen over de 

kenmerken van het milieu, die niet in hun geheel kunnen worden gemeten. Met name voor het 

landschap is er veel werk nodig om indicatoren te vinden waarmee het landschap in zijn geheel 

kan worden geïnterpreteerd; dit lijkt vrijwel onmogelijk (Cassatella en Peano, 2011). 
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vectorgegevens (b.v. geologische formaties, breuken) in GIS-omgeving kunnen worden 

verkregen bij nationale of regionale geologische instanties. 

Ø Bodem: in hoge mate beïnvloed door natuurlijke processen, bepaalt de bodem het type 

vegetatie en landgebruik dat kan worden ondersteund. In veel landen worden digitale 

gegevens in de vorm van bodemkaarten en/of vectorelementen verstrekt door 

overheidsinstanties. 

Ø Hydrologie: De meest cruciale hydrologische parameter is het drainagenetwerk. Hoewel deze 

kan worden geëxtraheerd met behulp van hydrologische algoritmen in een GIS-omgeving, 

zijn deze gegevens in de meeste EU-landen al beschikbaar bij regionale of centrale 

administratiekantoren. 

Ø Vegetatie: De aanwezigheid van vegetatie kan een grote invloed hebben op het karakter van 

het landschap, door uitzichten te filteren of te omlijsten en ruimtelijke patronen te 

benadrukken. Het wordt hoofdzakelijk uitgedrukt door de parameter vegetatiebedekking. Op 

basis van de mate van absorptie/reflectie van het landoppervlak in de verschillende delen 

van het elektromagnetische spectrum (satellietbanden) kan de specifieke indicator worden 

bepaald door van RS afgeleide gegevensprodukten die de vegetatieomstandigheden van 

een bepaald landschap weergeven. De "Normalized Difference Vegetation Index" (NDVI) is 

de bekendste en meest gebruikte indicator, die in hoge mate verband houdt met de 

hoeveelheid chlorofyl die in de bladeren is geconcentreerd en de variaties in de productiviteit 

van de biomassa. De NDVI wordt berekend aan de hand van multispectrale satellietbeelden, 

waarbij een waarde tussen -1 en 1 staat voor respectievelijk een lage en een hoge 

vegetatiedichtheid 

Ø Landgebruik: het wordt beschouwd als de weerspiegeling van het vermogen van het land om 

"op te brengen", bepaald door de vruchtbaarheid van de bodem, de drainage, het gemak van 

de teelt en de toegankelijkheid. Gegevens over landgebruik/bedekking kunnen op 

verschillende manieren worden verkregen, zoals (a) classificatie van satellietbeelden met 

gemiddelde of hoge resolutie (Landsat of Sentinel); voor dit doel kunnen ofwel niet-

supervised (b.v. k-means, ISODATA) ofwel supervised algoritmen (b.v. maximum likelihood, 

minimum distance, support vector machine, enz.) worden toegepast op 

satellietbeeldvormingsgegevens. Naast algoritmen die gebruik maken van beeldspectrale 

informatie, zijn (b) gegevensreeksen over landgebruik/bedekking vrij beschikbaar voor 
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verschillende tijdsperiodes (bijvoorbeeld het "CORINE"-programma betreffende het 

Europese grondgebied). 

Ø Bevolkingsdichtheid: dit is een cruciale sociaal-culturele indicator, die in een GIS-omgeving 

kan worden ontwikkeld. In deze context kunnen vectorpuntgegevens met inbegrip van 

bevolkingsinformatie doeltreffend worden geëxploiteerd en geanalyseerd. In het bijzonder 

kunnen dichtheidsalgoritmen worden uitgevoerd om uit de puntkenmerken een grootte per 

oppervlakte-eenheid te berekenen. De bronnen van de bevolkingsgegevens zijn gewoonlijk 

de nationale bureaus voor de statistiek. Bovendien zijn er van verschillende Europese 

instanties al bevolkingsdichtheidskaarten met een gemiddelde resolutie beschikbaar. 

 

Tabel 2: Overzicht van gegevensreeksen die indicatieve landschapsindicatoren op basis van documenten weergeven 

Type Indicator Dataset Indicatieve bron Formaat 

Natuurlijk 

Landformaties Digitaal 
hoogtemodel (DEM) 

"Copernicus" Land Monitoring 
Service 
(https://land.copernicus.eu/) 

Raster (raster) 

Geologie Geologische 
formaties 

Nationaal geologisch 
agentschap 

Vector 
(veelhoeken) 

Bodems Bodemsoorten ESDAC/JRC 
(https://esdac.jrc.ec.europa.eu/) 

Vector 
(veelhoeken) 

Hydrologie Afwateringsnetwerk 
(rivieren en beken) 

Regionaal/Centraal 
administratiekantoor Vector (lijnen) 

Vegetatie Satellietbeelden 

"Copernicus" programma 
(https://scihub.copernicus.eu/) 

Raster (raster) 
USGS 
(https://earthexplorer.usgs.gov/) 

Sociaal-
cultureel 

Landgebruik Landgebruikseen-
heden 

"Copernicus" Land Monitoring 
Service 
(https://land.copernicus.eu/) 

Vector 
(veelhoeken) 

Bevolkings-
dichtheid 

Bevolkings-
gegevens 

Eurostat 
(https://ec.europa.eu/eurostat) Tabel 
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3.2.3. Verzameling van gegevens in het veld 

Inzicht in de wijze waarop alle bovengenoemde meer "tastbare" natuurlijke en sociaal-culturele 

componenten worden waargenomen en ervaren, vormt een essentieel onderdeel van de LCA. 

Veldwerk maakt het mogelijk deze esthetische, perceptuele en ervaringskenmerken voor een 

gegeven landschap vast te leggen, die niet duidelijk naar voren komen uit de voorgaande fase 

van het bureauwerk, maar het resultaat zijn van de interactie tussen de daarin geïdentificeerde 

componenten. Relevante gegevens worden rechtstreeks in het veld verzameld, op basis van 

participatie van het publiek in de LCA-procedure, door het registreren van de subjectieve 

percepties van personen die in het landschap wonen (burgers) of het bezoeken (bezoekers). Een 

veldonderzoek wordt doorgaans uitgevoerd om de percepties te registreren en "diepgaande" 

gegevens te verzamelen over attributen zoals uitzicht, geluiden, geuren, gevoelens, voorkeuren 

en herinneringen.  

 

Conventioneel omvat het veldonderzoek vragenlijsten en/of interviews waarin de respondenten 

aan de hand van verschillende soorten vragen (open en/of meerkeuzevragen) wordt gevraagd 

naar hun sociaal-demografisch profiel (leeftijd, beroep, woonplaats, enz.) en hun vertrouwdheid 

met het onderzochte landschap (bezoekfrequentie, laatste keer dat zij het hebben bezocht, enz.), 

en vervolgens hun perceptuele/esthetische opvattingen daarover te geven. De laatste jaren 

echter heeft de beschikbaarheid van een grote verscheidenheid aan digitale 

instrumenten/platforms en informatie ertoe bijgedragen dat de conventionele 

veldonderzoekstechnieken vervangen zijn door meer "geavanceerde" technieken. De meest 

representatieve daarvan is het verzamelen van veldgegevens met behulp van PPGIS-technieken. 

In de meeste gevallen waarin deze specifieke techniek wordt toegepast, wordt de respondenten 

gevraagd hun subjectief onderscheiden landschapspunten op een webbasiskaart (bijvoorbeeld 

de beschikbare Google Maps®) of -afbeelding aan te wijzen en hun eigen mening daarover te 

geven aan de hand van een vooraf bepaalde (of niet) reeks items. In een veelgebruikte vorm van 

De steekproef van publieksdeelnemers moet een breed scala van ervaringsemoties, 

perspectieven en meningen betreffende het landschap vertegenwoordigen. Gewoonlijk wordt 

een willekeurige selectie van de deelnemers gebruikt, waarbij personen die op doorreis zijn 

van een specifieke onderzoekslocatie of van meerdere locaties om te antwoorden worden 

gevraagd, zonder a priori selectiecriteria. 
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het PPGIS-platform kunnen ze gewoon een markering uit een gegeven set slepen en op de 

gewenste site neerzetten om hun mening ruimtelijk uit te drukken (Palacio Buendía et al., 2021).  

Er wordt ook een combinatie van conventionele en meer "geavanceerde" technieken 

geselecteerd voor de uitvoering, wat resulteert in een gemengde techniek die bestaat uit: (a) 

ruimtelijke waardering van landschapsterreinen en (b) algemene vragen over het sociaal-

demografische profiel van de deelnemers en hun bekendheid met het landschap. De ontwikkeling 

van op geolocatie gebaseerde apps, zoals de ArcGIS Survey123 van ESRI, is op deze combinatie 

gebaseerd. In het voorbeeld hieronder wordt de locatie van de gebruiker (automatisch) 

geregistreerd, en voegt hij een beoordeling van het landschap toe en verduidelijkt hij zijn scores 

via een open vraag. Ook wordt een foto toegevoegd die dit alles typeert. De geregistreerde punten 

worden als laag in een GIS-project toegevoegd en kunnen dus worden opgevraagd/bevraagd. 
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Figuur 22: Voorbeeld van open vragen in een vragenlijst voor het verzamelen van de percepties  
van mensen over een berglandschap (Hedblom et al., 2020) 
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Figuur 23: Voorbeeld van een meerkeuzevraag met foto's in een vragenlijst om de perceptie van mensen over een 
berglandschap te verzamelen (Hedblom et al., 2020) 
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Tabel 3: Voorbeeld van een meerkeuzevraag in een vragenlijst voor het verzamelen van de percepties van mensen 
over een berglandschap (Hedblom et al., 2020) 

 Not magnificent   Magnificent 

How well do the below 
expressions link to your 

perception/opinion about what a 

”magnificent” mountainous 

landscape is? 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

Spruce                  

Salix and other shrubs                 

Grass and heath                

Mountain birch                 

Pine                

Mire                

Mountains with a lot of rocks, 

lichens and mosses 

               

Mountain with trees and shrubs                

Valleys with surrounding 

mountains 

               

Glaciers with snow patches                 

Scree and other unavailable areas                 

Many animal species                 

Many plant species                

Rare animals                 

Rare plants                 

Privacy                 

Silence                

Openness, Open spaces                
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Figuur 24: Voorbeeld van een PPGIS-platform voor het verzamelen van ruimtelijke percepties van mensen over een 
beschermd landschap (Palacio Buendía et al., 2021) 

 

   

Figuur 25: Voorbeeld van veldregistratie van landschapswaarden met behulp van ESRI's ArcGIS Survey123 
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Hoewel bureauwerk ruimtelijk expliciete indicatoren kan opleveren, is dat bij veldwerk niet het 

geval. Daarom moeten de in het veld verzamelde gegevens verder worden geanalyseerd op het 

"bureau" om te worden gekoppeld aan de relevante biofysische (natuurlijke en sociaal-culturele) 

indicatoren en de ontwikkeling mogelijk te maken van perceptuele indicatoren met ruimtelijke 

betekenis. Een van de belangrijkste problemen bij het koppelen van veldgegevens aan 

deskgegevens is de ruimtelijke homogeniteit. De meningen van de deelnemers aan het publiek 

beperken zich meestal niet tot de duidelijke ruimtelijke locaties en grenzen van de biofysische 

indicatoren, of bestrijken de gehele omvang ervan. Bij de hierboven beschreven PPGIS-techniek 

bijvoorbeeld wordt de deelnemers gevraagd hun mening als markering direct op een kaart te 

plaatsen, wat resulteert in gegevens met locaties die ogenschijnlijk door hen zijn aangegeven. De 

ruimtelijke dimensie van puntgegevens in het veld kan dus niet homogeen zijn in vergelijking met 

die van gegevens op papier, die worden weergegeven door veelhoekige kenmerken. In dit geval 

moeten de meningen van de deelnemers worden afgeleid uit locaties die werden waargenomen 

en worden toegepast op locaties die niet werden waargenomen. Er zijn verschillende op GIS 

gebaseerde interpolatie- of dichtheidsalgoritmen gebruikt om deze ruimtelijke veralgemening te 

bereiken. Op deze manier is de kans op het ontstaan van clusters die de meest betekenisvolle of 

bezochte sites vertegenwoordigen echter bijzonder groot. 

 

Figuur 26: Ruimtelijke interpolatie van de meningen van de respondenten (Palacio Buendía et al., 2021) 



Landschap Karakter Beoordeling  | 62 

 

Educatief handboek voor de monitoring van het Europese landschap   

 

3.2.4. Classificatie 

De op het "bureau" en in het veld verzamelde gegevens maken het mogelijk een reeks indicatoren 

voor de natuurlijke, sociaal-culturele en perceptuele attributen van het onderzochte landschap op 

te stellen. In een GIS-context vormt elke landschapsindicator een afzonderlijke gegevenslaag 

(dus een afzonderlijke kaart) die meerdere klassen zal hebben, b.v. indicator = landvormen en 

klasse = hooggebergte, heuvel, of plateau. Het landschap kan worden samengesteld uit vele 

gegevenslagen en het is de combinatie van deze lagen die het landschap vormt; de afzonderlijke 

lagen vormen echter geen landschap (Brown en Brabyn, 2012). Op basis van deze combinatie 

omvat de classificatiefase van LCA de identificatie en beschrijving van de verschillende 

landschapskaraktergebieden en -types.  

Landschapskaraktergebieden zijn afzonderlijke en betrekkelijk homogene landschappelijke 

eenheden, elk met een eigen identiteit en karakter. De grenzen van deze gebieden worden 

bepaald met behulp van ruimtelijk expliciete indicatoren ("objectieve" afbakening) of door de 

subjectieve mening van de persoon die de LCA uitvoert. De grenzen van landgebruikskenmerken 

worden gewoonlijk gebruikt om landschapskaraktergebieden te herkennen en af te bakenen. Dit 

is echter niet altijd het geval en sommige iteratieve afbakeningen door het geleidelijk 

onderverdelen van grotere gebieden in hiërarchische volgorde kunnen nodig zijn om de interne 

patronen te begrijpen; beginnend met de kenmerken van het landgebruik en vervolgens werkend 

met de perceptieve kenmerken. 

Landschapskaraktertypes vloeien voort uit de identificatie van de verschillende patronen, d.w.z. 

de verschillende combinaties van landschapsindicatoren. Elk landschapstype staat dus voor een 

unieke combinatie van indicatoren. In de praktijk kunnen de verschillende karaktertypes worden 

geïdentificeerd door een opeenvolgende overlay van de bestaande gegevenslagen van 

landschapsindicatoren. Deze procedure kan resulteren in de groepering van 

landschapskaraktergebieden in karaktertypes. 

 



Landschap Karakter Beoordeling  | 63 

 

Educatief handboek voor de monitoring van het Europese landschap   

 

 

Figuur 27: Voorbeeld van de configuratie van een landschapskaraktertype (Gülçin en Yılmaz, 2020) 

 

 

 

Landschapskaraktergebieden geven de ruimtelijke betekenis van het landschapskarakter 

weer. De vaststelling ervan vormt de ruimtelijke basis waarop de daaropvolgende classificatie 

en evaluatie plaatsvinden. De bepaling van landschapskaraktertypes maakt het mogelijk de 

relatie tussen de verschillende indicatoren te begrijpen en de verschillende patronen te 

onderscheiden. Dit draagt in hoge mate bij tot een beter begrip van de wijze waarop het 

landschap is gevormd en is de sleutel tot de beoordeling van het karakter ervan. 
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3.2.5. Evaluatie 

De fase van de algemene beoordeling biedt een strategische context voor de ontwikkeling van 

landschapsbeleid en -acties met het oog op het behoud en de bescherming van het landschap. 

Afhankelijk van de vorige fase van de classificatie omvat deze de beoordeling van de betekenis 

en de gevoeligheid voor verandering van de geïdentificeerde landschapskaraktergebieden en -

typen. De significantie heeft tot doel aan te geven dat een landschapstype of -gebied door zijn 

algemene waarde op enigerlei wijze belangrijker, mooier of waardevoller kan zijn dan een ander. 

De gevoeligheid heeft betrekking op het vermogen van een landschapstype of -gebied om een 

verandering te ondergaan zonder dat dit significante (hoofdzakelijk negatieve) gevolgen heeft; 

deze verandering houdt meestal verband met menselijke ingrepen of "bedreigingen" in de vorm 

van residentiële, commerciële, industriële, landbouw- of recreatieve ontwikkelingen. Door de 

significantie en de gevoeligheid samen te nemen, kan de gevoeligheid van het landschap voor 

verandering worden beoordeeld. 

Het belangrijkste punt in de fase van de algemene evaluatie is het betrekken van subjectieve 

oordelen over de gevoeligheid van het landschap om synthetische en actiegerichte kennis te 

verschaffen. Deze oordelen kunnen afkomstig zijn van landschapsdeskundigen op grond van hun 

ervaring en deskundigheid, of van individuen of groepen van niet-deskundigen, waaronder 

burgers van de gemeenschap en belanghebbenden. Ze worden gewoonlijk verzameld aan de 

hand van vragenlijsten, PPGIS-platforms of gemengde instrumenten, al dan niet in het veld 

(webgebaseerd), en op basis van een reeks rangschikkende waarden. Zo kan bijvoorbeeld een 

reeks numerieke waarden van "1" tot "3", of beschrijvende waarden van "laag" tot "hoog", worden 

geselecteerd met betrekking tot de significantie. In dat geval wordt de respondenten gevraagd 

om aan elk landschapstype of -gebied een waarde toe te kennen op basis van zijn specifieke 

natuurlijke, sociaal-culturele en perceptuele kenmerken. De totale waarde kan dan op 

verschillende manieren worden afgeleid; onder andere door een al dan niet op GIS gebaseerde 

gewogen optelling voor de numerieke waardenverzameling, en door rekening te houden met de 

meerderheden van de geplaatste waarden voor de beschrijvende waardenverzameling. Volgens 

dezelfde logica kunnen de landschapskenmerken of -gebieden die door veranderingen worden 

getroffen of bedreigd, door de respondenten worden herkend aan de hand van hun relevante 

gevoeligheid. 
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Figuur 28: Beschrijvende waardering van landschapseenheden volgens hun verschillende attributen  
(Zielinski et al, 2021) 

  

Aangezien de optelling niet gewogen is, is zij opzettelijk eenvoudig gehouden en is er geen 

weging bij betrokken, aangezien de verschillende componenten een gelijke bijdrage leveren. 

Omgekeerd is de gewogen optelling gebaseerd op de toekenning van gewichten aan de 

verschillende componenten naargelang hun ongelijke bijdrage eraan. De onderzoekswerken 

van respectievelijk Vlami et al. (2019) en Jovanovska et al. (2020) zijn hiervan representatieve 

voorbeelden. 
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Tabel 4: Verklaring van beschrijvende waarden voor verschillende landschapskenmerken (bron: Zielinski et al, 2021) 

Natuurlijke Waarde Hoog Medium Laag 

Landvormen: 
bergachtige reliëfs, 
tablelands, heuvels, 
kliffen, enz. 

Aanwezigheid van 
verschillende 
landvormen. 

Landvormen met 
enige antropische 
componenten. 

Landvormen die niet 
zichtbaar of volledig 
veranderd zijn door 
menselijke 
antropische activiteit. 

Hydrografie: baaien, 
rivieren, meren, 
watervallen, wetlands, 
enz. 

Rivieren met 
watervallen, 
wetlands, polylobale 
zakbaaien met 
onregelmatige 
omtrek. 

Rivieren met een 
korte loop en een 
gering volume, 
wetlands, baaien 
zonder 
onregelmatigheden. 

Geen rivieren, noch 
wetlands. Baaien 
zonder 
onregelmatigheden 
in hun omtrek. 

Culturele waarde Hoog Medium Laag 

Landgebruik 

Schikkingen met 
een goede 
harmonie. 

Afzettingen met de 
aanwezigheid van 
onharmonische of 
disharmonische 
elementen. 

Afrekeningen met 
onharmonische of 
disharmonische 
elementen. 

Productieve agro-
systemen blijkbaar 
met goede 
installaties. 

Productieve agro-
systemen blijkbaar 
met niet goede 
installaties. 

Geen productieve 
agro-systemen. 

Landschappelijke 
waarde Hoog Medium Laag 

Plaatsen voor plezier, 
vermaak, rust, 
observatie, enz., die de 
belevingswereld van 
individuen of groepen 
mensen weergeven. 

Goed zichtbaar. Medium 
zichtbaarheid. Lage zichtbaarheid. 

Landschap 
polychromie met 
lichte en briljante 
kleuren. 

Landschappelijke 
polychromie met 
donkere en 
dekkende kleuren. 

Afwezigheid van 
landschappelijke 
polychromie. 

Dominante 
landschappelijke 
achtergrond. 

Geen dominante 
landschappelijke 
achtergrond. 

Geen 
landschappelijke 
achtergrond. 

Aanwezigheid van 
natuurlijke en 
antropische 
mijlpalen. 

Aanwezigheid van 
natuurlijke of 
antropische 
mijlpalen. 

Geen mijlpalen. 
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Figuur 29: Voorbeeld van een landschapsgevoeligheidsclassificatiematrix  
(Ciecko et al., 2016) 
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Hoofdstuk 4   
Presentatie van de resultaten 

De presentatie, in een geschikt formaat, van de belangrijkste informatie en resultaten van elk van 

de in hoofdstuk 3 beschreven verwerkingsfasen van de LCA is belangrijk voor de communicatie 

ervan naar alle belanghebbenden en in het algemeen het brede publiek. Twee veelgebruikte 

presentatiemiddelen voor communicatie zijn kaarten en webgebaseerde GIS-platforms. Beide 

vormen vaak het eerste "aanspreekpunt" voor personen die belangstelling tonen voor de 

beoordeling. 

Wegens hun statische aard (als "momentopnamen") moeten kaarten leesbaar zijn, op de juiste 

schaal en met alle relevante componenten (bv. schaalbalk/tekst en noordaanduiding), zodat 

geografische referentie en ruimtelijke identificatie mogelijk zijn. Voor een goed begrip van de 

ruimtelijke omvang moeten de grenzen - zoals die van de verschillende landschapskenmerken - 

duidelijk worden aangegeven. Voor differentiatie tussen discrete klassen - zoals de verschillende 

landschapskaraktertypes - moeten kleur gecodeerde symbolen en labels worden gebruikt. 

Kaarten worden meestal samen met schriftelijke technische verslagen verstrekt. 

De ruimtelijke gegevens die uit de LCA worden afgeleid, kunnen een van de belangrijkste outputs 

zijn, die een breed scala van gebruikers toegang geeft tot informatie over 

landschapskarakteristieken. De webgebaseerde GIS-platforms zijn online interactieve 

instrumenten die dergelijke gegevensreeksen op een multiregionale en multitemporele basis 

kunnen presenteren en aanbieden. Doorgaans worden ze geïntegreerd op thematische 

webbasiskaarten en stellen de platforms hun gebruikers in staat gebruik te maken van 

aanvullende visuele interpretatie- en analysefunctionaliteiten, zoals dynamisch zoomen, 

gewijzigde transparantie, verschillende combinaties van gegevens, enz. Om de betrouwbaarheid 

en de geschiktheid van deze platforms te garanderen, moet basisinformatie over de herkomst 

van de gepresenteerde en/of verstrekte ruimtelijke gegevens beschikbaar zijn. Deze informatie, 

bekend als metadata, moet onder meer verwijzen naar de bron(nen), de productietijd, de 

producent, de ruimtelijke en temporele schalen/resoluties van de gegevens, alsook naar 

eventuele beperkingen of voorwaarden met betrekking tot het gebruik ervan. Een cruciale rol 
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inzake metadatavereisten is toebedeeld aan de INSPIRE-richtlijn3 , die een infrastructuur voor 

ruimtelijke informatie in Europa heeft opgezet (Europese Commissie, 2021c). 

In het algemeen kunnen beide bovengenoemde presentatie- en communicatiemiddelen een 

belangrijke bijdrage leveren tot het algemene kader van de LCA, aangezien zij de beleidsvorming 

en het beheer van het landschap kunnen ondersteunen. Zij kunnen betrouwbare informatie 

verschaffen over het karakter van een landschap en de factoren die het bedreigen, op 

verschillende ruimtelijke en temporele niveaus. Met name door de gegevens op te splitsen in 

subregio's (vertegenwoordigd door de verschillende landschapskenmerken en -types) en 

tijdreeksen, stellen zij elke beheerder of belanghebbende in staat (a) een beter inzicht te krijgen 

in de specifieke behoeften van de subregio's van elk landschap, in tegenstelling tot het uitvoeren 

van een beoordeling over het gehele landschap, en b) de huidige toestand en ook ofwel 

historische trends of toekomstprojecties van het landschap weer te geven. Op die manier is het 

mogelijk strategisch meer specifieke doelstellingen te bepalen en de middelen te optimaliseren. 

 

 

 
3 De INSPIRE-richtlijn is op 15 mei 2007 in werking getreden en moet tegen 2021 volledig ten uitvoer zijn 

gelegd. Het hoofddoel van de richtlijn is een infrastructuur voor ruimtelijke gegevens tot stand te brengen 

ten behoeve van het milieubeleid en de milieuactiviteiten van de EU. Deze infrastructuur maakt het mogelijk 
ruimtelijke milieu-informatie te delen met organisaties uit de publieke sector, vergemakkelijkt de toegang 

van het publiek tot ruimtelijke informatie in heel Europa en helpt bij grensoverschrijdende beleidsvorming. 

De richtlijn behandelt 34 ruimtelijkegegevensthema's die nodig zijn voor milieutoepassingen (Europese 

Commissie, 2021c). 

Een LCA wordt over het algemeen beschouwd als een "momentopname" van het landschap 

in de tijd. Onder invloed van diverse bedreigende en veranderende factoren kan het nodig zijn 

de verschillende landschapskenmerken/types in de loop van de tijd te herzien en te 

actualiseren. In dat geval zijn een evaluatie en een actualisering van de huidige LCA-

resultaten vereist, zodat zij een solide basis kunnen blijven vormen voor toekomstige 

beslissingen inzake planning, beheer en bescherming van het landschap. 
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Figuur 30: Kaarten van LANDMAP (de Welshe landschapsbaseline) met de outputs van de classificatie  
(links, landschapskaraktertypes) en de algemene evaluatie (rechts, landschapsbetekenis)  

(Natural Resources Wales, 2021a) 

 

Figuur 31: Web-GIS-platform van LANDMAP (de Welshe landschapsbaseline) met de presentatie van de 
classificatieoutput (landschapskaraktergebieden) (Natural Resources Wales, 2021b) 
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Hoofdstuk 6   
BIJLAGE 

Afkortingen en acroniemen 

CS Citizen Science - Burgerwetenschap 

DEM Digital Elevation Model - Digitaal hoogtemodel 

ELC European Landscape Convention - Europese landschapsconventie 

EO Earth Observation - Aardobservatie 

ESA European Space Agency - Europees Ruimtevaart Agentschap 

EU Europese Unie 

GIS Geografische Informatiesystemen 

HO Hoger Onderwijs 

IT Informatie Technologie 

JRC Joint Research Centre - Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek 

LCA Landscape Character Assessment - Landschapskarakterbeoordeling 

LQO Landscape Quality Objectives - Doelstellingen inzake landschappelijke 
kwaliteit 

NASA National Aeronautics and Space Administration 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index - Genormaliseerde Verschil 
Vegetatie Index 

PPGIS GIS-gebaseerde overheidsparticipatie 

RS Remote Sensing 

UAV Unmanned Aerial Vehicle  - Onbemand Luchtvoertuig 

US United States  - Verenigde Staten 
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