
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zet je landschapsbril eens op! 
 

In het spoor van reizende mensen, dieren en planten 
Achtergrondinformatie 
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Dit educatief pakket is opgemaakt in kader van het duurzaam biodiversiteitsproject, In het spoor van 
reizende mensen, dieren en planten: biodiversiteitsversterking en landschapsbeleving langs de 
Ijzerenweg in de Getevallei, met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. 

Dit educatief pakket is gebaseerd op de methodiek die werd opgesteld door Anne Stuer. Stuer, A., 
Van Eetvelde, V. (2015) Landschappen zijn als kubussen. Methodiekenpoel om het landschap te leren 
lezen. 
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1 LANDSCHAP 
Elk mogelijk gebied, zoals de mens het waarneemt, noemen we een landschap. Het is het resultaat 
van de interactie tussen mens en natuur doorheen de tijd. 

1.1 Welke landschappen 
Alle landschappen tellen mee. Een landschap kan natuurlijk zijn of beïnvloed door de mens. De 
meeste landschappen zijn een combinatie van beide. De mens gaf het landschap doorheen de tijd 
vorm en bewerkte het. Hierdoor ontstonden “cultuurlandschappen”. Die gaan van een kustlandschap 
met strand, duinen, dijk en appartementen tot een stedelijk landschap met auto’s, fietsen, trams en 
heel veel mensen tot een natuurlijk open landschap met heide, bossen en wilde dieren. 

1.2 Onderdelen van het landschap 
Een landschap ontleden en leren lezen, is moeilijker dan het lijkt. Daarom delen we het op in zes 
onderdelen. De combinatie geeft je een totaalbeeld! 

1.2.1 Landgebruik en bodemgebruik 
Met de bodembedekking onderzoek je waarmee het landschap bedekt is. Wat staat, groeit of ligt op 
de bodem van je landschap? Enkele voorbeelden zijn grasland, gebouwen, straten, industrie, 
landbouwgrond, … Het landgebruik is hoe de mens het landschap gebruikt: een grasland kan dienst 
doen als hooiland of graasland voor vee of als recreatiegebied. Het landgebruik is meestal af te 
leiden uit de manier waarop het landschap is afgebakend. Eén bodembedekking kan dus meerdere 
landgebruiken kennen. 

 
Figuur 1 Landgebruik en bodemgebruik © Pieter-Jan Alles 

1.2.2 Bodem en hoogte 
De bodem bepaalt hoe het landschap eruit ziet, hoe het water insijpelt in de grond en hoe planten op 
deze bodem groeien. Ook de hoogteverschillen in het landschap spelen een rol. Hieruit leer je hoe 
het water zal stromen, waar nattere en drogere gebieden zullen liggen, … In het vakjargon wordt 
deze studie ‘geomorfologie’ genoemd: het bestuderen van de vormen van het landschap. Hierbij 
worden de processen die bij het ontstaan van het landschap een rol spelen of hebben gespeeld, 
onderzocht.  
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1.2.3 Bebouwing 
Bebouwing is bepalend voor het uitzicht van een landschap. In sommige landschappen is helemaal 
geen bebouwing, in andere staat de bebouwing verspreid of zijn de gebouwen net heel 
geconcentreerd. In nog andere landschappen vinden we enkel lintbebouwing. De volgende vraag is: 
welke soort bebouwing is het? Zijn het boerderijen, alleenstaande huizen, villa’s met grote tuinen, 
industriële panden of appartementsgebouwen? Misschien zie je wel forten en bunkers? De soort 
bebouwing vertelt iets over het landschap. Het kan je een (historische) verklaring geven. 

 
Figuur 2 Bebouwing 

1.2.4 Beweging 
Observeer de beweging in het landschap en leer bij. Enerzijds zie je de beweging van de mens 
waarvoor die een infrastructuur aanlegde. Anderzijds is er natuurlijke beweging, zoals overvliegende 
vogels, de wind die bladeren doet bewegen, dieren, … Beweging in het landschap heeft een 
belangrijke link met het geluid - of de luidruchtigheid - van het landschap. 

1.2.5 Openheid 
Elementen die het zicht beperken, bepalen de openheid van het landschap. Kan je ver kijken of niet? 
We maken onderscheid tussen massa’s en schermen. Massa’s zijn dichte vormen. Je kijkt er niet 
doorheen. Denk aan bosgebieden of woonwijken. Schermen zijn een belemmering voor het zicht, 
maar je kan er nog een beetje doorkijken. Denk hier aan hagen, bomenrijen, … Blikvangers in het 
landschap noemen we landmarks. Tenslotte spreken we over de skyline of horizonlijn. Dat is het 
contactpunt tussen de lucht en het landschap. Met de analyse van de vorm van de skyline, bepaal je 
of het landschap eerder natuurlijk dan wel stedelijk is. 
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Figuur 3 Openheid © Pieter-Jan Alles 

1.3 Dimensies van het landschap 
Bekijk het landschap eens door de ogen van iemand anders! Ontdek hoe hetzelfde landschap eruit 
ziet in functie van een andere job of interesse. Een landbouwer kijkt helemaal anders naar eenzelfde 
landschap dan een natuuractivist of bedrijfsleider. Je kan zes verschillende brillen opzetten om het 
landschap te bekijken.  

1.3.1 Historisch 
Wanneer je het landschap door een historische bril bekijkt, kijk je naar oude en nieuwe elementen 
(bebouwing, infrastructuur, beplanting, …) in het landschap. Je bekijkt ook grootte en vormen van de 
percelen en hoe ze op elkaar aansluiten. 

1.3.2 Ecologisch 
De ecologische dimensie bekijkt het landschap door een groene bril. Welke groene elementen zie je? 
Zijn ze hier terechtgekomen door de mens, natuurlijk of door een combinatie van beiden? Deze 
groene elementen kan je in relatie brengen met de bodem en de hoogte van het landschap, het 
landgebruik en misschien zelfs wel met de KLE’s. Een moeilijke, maar enorm leerrijke opdracht! 

KLE’s of Kleine Landschapselementen zijn natuurlijke kleine elementen in het landschap. Ze geven 
het landschap karakter en hebben zowel natuurlijke als historische waarde. Je hebt ze in punt- en 
lijnvorm. Vele KLE’s worden (of werden) gebruikt als afbakening van een perceel. Zo werden 
weilanden vroeger beschermd door hagen. Op de hoek van het veld stond een boom om de 
scheiding te kennen. Voorbeelden van KLE’s:  bomenrijen, alleenstaande boom, knotboom, poel, 
holle weg, haag, dreef,… 
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1.3.3 Toeristisch 
Bekijk je het landschap door een toeristische bril, dan ontdek je elementen die recreatie in een 
landschap mogelijk maken. Denk aan borden voor fietsknooppunten, infoborden, zitbanken, 
schuilhuisjes, … Sommige landschappen lenen zich meer tot recreatie en toerisme dan andere. Welke 
elementen zijn hiervoor bepalend? 

1.3.4 Economisch 
Met de economische bril op, bekijk je het landschap in functie van economische activiteiten: 
landbouw, KMO, winkels, horeca tot activiteiten binnen de tertiaire sector. Hierbij hoort ook 
infrastructuur. Die kan je ook door een economische bril bekijken: voldoet de voorziene 
infrastructuur aan de bestaande activiteiten? 

1.3.5 Visueel 
Op basis van de visuele kenmerken delen we landschappen op in open, halfopen en gesloten 
landschappen. We maken het onderscheid op basis van de hoeveelheid massa’s en schermen. De 
visuele dimensie van het landschap verandert sterk afhankelijk van weersomstandigheden en 
seizoenen. 

1.3.6 Sociaal 
Met de sociale landschapsbril bekijk je de impact van de mens op het landschap. Is de invloed van de 
mens op het landschap enkel terug te brengen naar bewoning of zijn er nog meer elementen te 
herkennen? Kan je de link leggen naar infrastructuur en voorzieningen?  
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2 LEERFIETSTOCHT 
2.1 Stopplaats 1 – Oplinter 
 

Beschermde boomgaard: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302396 

2.2 Stopplaats 2 – Sint-Genovaplein Oplinter 
Geconcentreerde bebouwing = bebouwingsvorm waarbij de open ruimte tussen de gebouwen klein 
is. Ook tuinen, opritten, parkeerterreinen … tussen de gebouwen behoren bij het geheel van de 
geconcentreerde bebouwing.  

Verspreide bebouwing = bebouwingsvorm waarbij de gebouwen los van elkaar over het landschap 
verspreid staan.  

Lintbebouwing = lintvormig gegroepeerde bebouwing langs wegen, met op ruimte achter de 
gebouwen.  

2.3 Stopplaats 3 

2.3.1 Bodem 
Bodemtypes worden bepaald door de verhouding tussen de verschillende deeltjes. Deze zijn zand 
(grootste deeltjes van 0,2 tot 2 mm), leem (deeltjes 0,002 tot 0,2 mm) en klei (kleinste deeltjes < 
0,002 mm). De meeste bodems bestaan uit een mengeling van deeltjes met een verschillende 
grootte.   

Zandbodems zijn los en weinig samenhangend, door de grote poriën zijn ze goed verlucht en 
gedraineerd, maar kunnen ze weinig water en mineralen opslaan. Kleibodems zijn zeer compact en 
samenhangend en vaak slecht gedraineerd en verlucht. Maar doordat kleibodems bestaan uit zeer 
kleine bodemdeeltjes kunnen ze veel water en mineralen vasthouden. De eigenschappen van 
leembodems liggen tussen deze beide extremen. 

2.3.2 Over kleine landschapselementen 
Hagen, houtkanten, poelen, bomenrijen, bosjes, struwelen, graften, holle wegen, houtwallen… zijn 
allemaal kleine landschapselementen. 

Door de intensifiëring en schaalvergroting van de landbouw in de streek zijn heel wat van deze kleine 
landschapselementen verdwenen zoals historische hagen, die de vroegere perceelgrenzen 
afbakenden.  

Hagen of geschoren hagen zijn 0,5 tot 1 m breed, en kunnen uit één of twee plantrijen bestaan, één- 
of meersoortig. Soorten die vaak als haag worden aangeplant zijn: haagbeuk, beuk, meidoorn, 
sleedoorn, hazelaar of andere geschikte soorten. Een Heg is 1 tot 3 meter breed, kunnen eveneens 
uit één of twee plantrijen bestaan, één- of meersoortig. In heg worden veelal dezelfde soorten als in 
haag aangeplant. Houtkanten zijn meer dan 3 m breed, en kunnen bestaan uit alle inheemse struik- 
of boomsoorten. In een houtkant kunnen ook enkele opgaande bomen behouden worden als 
‘overstaanders’.  

De natuurwaarde van deze KLE’s is bijzonder hoog. Ze vormen schuilplaatsen en nestgelegenheid 
voor dieren, verbindingselementen in het landschap, bieden bloesems voor bijen en vlinders in het 
voorjaar en bessen en vruchten in het najaar. Ze kunnen een veekering en windscherm vormen, ze 
zorgen voor een betere drainage van de bodem en verminderen bodemerosie. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/302396
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Meer info: https://www.ecopedia.be/pagina/landschapsbeheer 
 

 

2.4 Stopplaats 4 bietenwagon 
 
Meer info: 

• Brochure:  https://www.rlzh.be/rlzh/tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-180-jaar-samen-op-
spoor 

• Rapport: https://www.rlzh.be/rlzh/rapport-tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-inhoudelijk-
vooronderzoek 

 
 

2.5 Stopplaats 5 – Tumuli 
De tumuli van Grimde zijn het grafmonument van een vooraanstaande inwoner van de vicus van 
Tienen. Ze werden aangelegd langs de Romeinse hoofdweg Keulen-Boulogne. De naam van de 
overledene kennen we door een gouden buisje met het opschrift ‘M(arcus) Probius Burrus’, dat zich 
onder één van de heuvels bevond. 

Het grafmonument van Marcus Probius Burrus bestaat uit 3 aangelegde heuvels met een diameter 
van bijna 30 meter en een hoogte van meer dan 10 meter. 

 
Meer info: https://toerisme.tienen.be/drie-tumuli-3 
 

 

2.6 Stopplaats 6 – Suikerfabriek en Mulkedellepad 
 

 

Satellietbeeld suikerraffinaderij met enkele van de belangrijkste gebouwen en hun functie. 

https://www.ecopedia.be/pagina/landschapsbeheer
https://www.rlzh.be/rlzh/tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-180-jaar-samen-op-spoor
https://www.rlzh.be/rlzh/tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-180-jaar-samen-op-spoor
https://www.rlzh.be/rlzh/rapport-tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-inhoudelijk-vooronderzoek
https://www.rlzh.be/rlzh/rapport-tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-inhoudelijk-vooronderzoek
https://toerisme.tienen.be/drie-tumuli-3
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De recent gebouwde productietoren van de Tiense suikerraffinaderij. 

 

Zicht op suikerraffinaderij vanuit Lorkenveld, links de nieuwe productietoren, rechts de enige 
overgebleven van de vier schoorstenen. 

De nieuwe productietoren werd in 2016 in gebruik genomen. De maximale hoogte ervan (60 
m) werd afgestemd op de hoogte van twee andere ‘herkenningspunten’ in de stad. Kan je 
aangeven dewelke. Doel van de nieuwe toren was onder meer het intern transport van 
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suiker doorheen de fabriek te beperken. Een nieuw proces voor de fabricage van parelsuiker 
door gebruik te maken van zwaartekracht, werd ook mogelijk dankzij de grote hoogte van de 
toren. 

Op de volgende pagina vind je een overzicht van het productieproces van bietsuiker. Vanaf 
de suikerbietenteelt, de verwerking van suikerbieten, de suikerextractie (diffusie), het 
raffinageproces tot het eindproduct. Ook de afvalstromen en de toespassingen van 
restproducten worden hier in kaart gebracht. Een belangrijke afnemer hiervan is de 
nabijgelegen fabriek ‘Citrique Belge’, waar op basis van de melasse citroenzuur wordt 
geproduceerd. 

 

 

2.6.1.1 Mulkedellepad 
 

Spoorlijn 22 Tienen-Diest vormde een verbinding tussen Tienen en Diest. Omdat een tracé 
langsheen de steenweg Tienen Diest te grote hoogteverschillen bevatte, werd gekozen voor 
vlak een tracé doorheen de Getevallei. De spoorlijn, voor personen- en goederenverkeer, 
werd geopend op 27 mei 1878. In Tienen sluit de spoorlijn 22 aan op de belangrijke en nog 
steeds bestaande spoorlijn 36 Brussel – Leuven. 
 
In 1886 kwam er op spoorlijn 22 een halte in Grimde, bij deze halte werd bovendien een 
rangeerterrein aangelegd. De nabijheid en de aanwezigheid van het rangeerterrein maakte 
de stopplaats (waar in 1895 het definitieve stationsgebouw van Grimde werd afgewerkt) 
bijzonder geschikt voor de aanvoer van bieten, steenkool etc voor de suikerfabriek. In eerste 
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instantie werd een luchtspoorbaan tussen de stopplaats en de fabriek aangelegd, de in de 
volksmond bekende telefrikskes. 
 
In de eerste helft van de 20ste eeuw werd het netwerk van spoorverbindingen voor tram en 
trein tussen beide suikerfabrieken (Fabriek Nr 1 en Fabriek Nr 2 op kaart) en de Citrique 
steeds verder uitgebreid. Door het hoogteverschil tussen beide fabrieken gebeurde alle 
goederentransport via de grote oostelijke spoorlus. 
 
Het reizigersverkeer op lijn 22 werd vanaf de tweede helft van de 20ste eeuw geleidelijk 
afgebouwd. Het werd op 29 september 1957 opgeheven op het baanvak Drieslinter - Diest, 
en op 1 juni 1958 op het baanvak Tienen-Drieslinter. Het goederenverkeer werd vanaf dan 
ook in stappen opgeheven. Het deel Grimde - Drieslinter werd als laatste in 1967 stopgezet. 
Voor het goederenverkeer werden tot in de jaren 1970 plannen gemaakt voor verdere 
uitbreiding van dit spoornetwerk, onder andere voor een betere ontsluiting van de 
industriezone op het soldatenplein. Deze werden echter nooit gerealiseerd, en al vanaf 1985 
starte de suikerfabriek met een vereenvoudiging van haar spoorverbindingen. In 1988 kwam 
er een einde aan alle goederenverkeer op lijn 22. 
 

De spoorlijn is intussen volledig opgebroken. Op de bedding werd een fiets- en wandelpad 
aangelegd in beton van aan lijn 36 in Tienen tot in Halen aan de autoweg E314 (tracé van 28 
km). In Grimde bij Tienen is de bedding over 1,5 km ingenomen door een afgesloten bedrijf 
(bezinkingsvijvers suikerraffinaderij tussen Ambachtenlaan en aansluiting Wijtbeemdstraat 
op fietszate Mystiekpad). 

 

 
Meer info: 

• Brochure:  https://www.rlzh.be/rlzh/tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-180-jaar-samen-op-
spoor 

• Rapport: https://www.rlzh.be/rlzh/rapport-tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-inhoudelijk-
vooronderzoek 

 

2.7 Stopplaats 7 – Grote markt Tienen 

2.7.1 Extra opdracht: 
Verplaats je van de zuid- (Schapenmarkt aan Circusschool) naar de noordkant van de Grote 
Markt (Academie of voormalig suikermuseum). Kan je inschatten wat het hoogteverschil (in 
m) is dat je hierbij overbrugd hebt? 

Misschien vind je een methode om dit hoogteverschil wat preciezer te kwantificeren. 
Wanneer je de onderzijde van de gevels bekijkt langsheen de westkant (horeca etc) van de 
Grote Markt, merk je dat de stoep hier oploopt van zuid naar noord. Als je een ruwe meting 
maakt voor het hoogteverschil over de lengte van één enkele gevel, kan je dit aan de hand 
van het totaal aantal panden langsheen de westzijde extrapoleren naar een schatting van 
het totale hoogteverschil over de zuid-noord as van de Grote Markt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_weg_314
https://www.rlzh.be/rlzh/tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-180-jaar-samen-op-spoor
https://www.rlzh.be/rlzh/tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-180-jaar-samen-op-spoor
https://www.rlzh.be/rlzh/rapport-tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-inhoudelijk-vooronderzoek
https://www.rlzh.be/rlzh/rapport-tiense-suiker-en-de-ijzerenweg-inhoudelijk-vooronderzoek
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Een digitaal hoogtemodel geeft voor de diagonale as Schapenmarkt - Gilainstraat een 
hoogteverschil van 3 m, voor de diagonale as Leuvensestraat – Kalkmarkt (ongeveer 200 m 
lang) bedraagt dit hoogteverschil zelfs 4 m of een hellingspercentage van 2%. 

Hoe kan je een hellingspercentage berekenen? 

p=H/L*100 

Waarbij p je hellingspercentage weergeeft, H het hoogteverschil over L, de afstand waarvoor 
je het hellingspercentage wil berekenen. Let op: H en L dienen steeds in zelfde lengte 
eenheid (cm, m, km…) weergegeven te worden. 

 

 

 

 

 

In ons geval: 

P=4/200*100=0,02*100=2%. 

Een andere manier om dit te bekijken: als je weet dat hoogste punt van Tienen op ongeveer 
56 m ten opzichte van zeespiegel gelegen is, heb bij een hellingspercentage van 2% je slechts 
een afstand van 2800 m of 2,8 km nodig om dit hoogteverschil te overbruggen. 
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