Algemene principes
Landschappelijke beplanting op een landbouwbedrijf beoogt een optimale integratie van het
bedrijf in het omliggende landschap. Om dit te bekomen is het essentieel om over het
volledige bedrijf te werken met landschappelijke beplanting. Ideaal is een combinatie van
inheemse, streekeigen struiken en bomen die traditioneel in de regio voorkomen. Dit verlegt
het accent van de bedrijfsgebouwen naar de landschappelijke beplanting en het landschap.
Als aanvullende functie vormen de groenelementen ecologische stapstenen doorheen het
landschap.
In onderstaande fiches bespreken we enkele type landschapselementen die toepasbaar zijn
op een landbouwbedrijf. Bij het ontwerpen, van een goed en duurzaam integratieplan, zijn
volgende basis principes van belang.

Algemene principes
-

Streven naar een sterke passende integratie van het landbouwbedrijf door streekeigen
kenmerken van het gebied te versterken en in te spelen op het omliggende landschap
en de bestaande landschapselementen.

-

Gebruik van streekeigen bomen en struiken die traditioneel in de regio voorkomen en
de streekidentiteit vergroten.

-

De (her)ontwikkeling van de landschappelijke structuur die reeds aanwezig zijn op het
landbouwbedrijf zoals beken, oude perceelsgrenzen, oude boomgaarden,… zonder de
functionaliteit van het bedrijf te hinderen.

-

Landschappelijke beplanting die het volledige bedrijf integreert in het landschap door
landschappelijke zichten te creëren en het accent te verleggen naar de beplanting.
Zonder het bedrijf te camoufleren.

-

Opstellen van een duurzaam integratieplan dat ook toekomstige bedrijfsplannen
meeneemt, indien mogelijk. Op deze manier moet bij bedrijfsuitbreidingen in de nabije
toekomst geen beplanting verdwijnen.

-

Inspelen op de sterktes en zwaktes van de architectuur van de agrarische gebouwen.
Minder mooi ogende muren kunnen door groen aan het zicht onttrokken worden.
Architecturaal sterke elementen kunnen eenvoudig door groen gebroken worden.

-

Rekening houden met de bedrijfsgebonden activiteiten en landbouwkundige aspecten.
Zo kan beplanting langs akkerranden, door schaduw en bladval, waardevermindering
van de geteelde gewassen veroorzaken. Staan ze te dicht bij stallen of serres kan dit
de lichtinval en luchtcirculatie hinderen.

