
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Zet je landschapsbril eens op! 
 

In het spoor van reizende mensen, dieren en planten 

Opdrachtenbundel 
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Colofon 

 

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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INLEIDING 
Tijdens deze leerfietstocht bekijken we het landschap vlak per vlak. Dit betekent dat we door in te 
zoomen op een bepaald vlak, de kwaliteiten en eigenschappen van een deel van het landschap 
analyseren. Onze route bestaat uit een 8-vormige lus van een twintigtal kilometer en leidt ons 
langsheen 10 fietsknoopppunten in de Getevallei tussen Tienen en Neerlinter. We vertrekken en 
komen aan op de Grote Markt in Tienen (knooppunt 24) 

Net zoals een kubus kent een landschap zes vlakken. Tijdens deze leerfietstocht bekijken we het 
landschap vlak per vlak. Dit betekent dat we door in te zoomen op een bepaald vlak, de kwaliteiten 
en eigenschappen van een deel van het landschap analyseren.  

Wat zijn de zes vlakken en wat houden ze in? (Stuer & Van Eetvelde, 2015)  

1. Het visuele vlak: Is het landschap open, halfopen of gesloten? Welke landschapselementen 
zijn aanwezig in het landschap? Zijn deze natuurlijk of menselijk?  

2. Het ecologische vlak: Hier bekijken we zowel de grote als de kleine natuurlijke 
landschapselementen, zoals het reliëf, de bodem, de perceelsrandbegroeiing,...  

3. Het historische vlak: Elk landschap heeft een hele geschiedenis achter zich. Kunnen we deze 
achterhalen? We kijken naar gebouwen, straatnamen,…  

4. Het sociale vlak: Bij dit vlak kijken we hoe de mens het landschap heeft ingericht. Dit kan 
door zowel bebouwing als voorzieningen zoals speeltuinen, zitbanken, parkeerplaatsen,… 
zijn.  

5. Het economische vlak: Welke economische activiteiten herken je? Denk aan landbouw, 
industrie, horeca, winkels,…  

6. Het toeristische vlak: Zijn er toeristische elementen? Waarom zou jij naar dit landschap 
komen om je te ontspannen (recreatie)?  

Hoe gaan we te werk?  

Meerdere vlakken van onze kubus kunnen in verschillende combinaties op onze stopplaatsen aan 
bod komen, het is aan jullie om aan te geven welke vlakken op elke stopplaats van toepassing zijn. 
Op het einde van de rit zal het aantal aangevinkte vlakken een aanwijzing zijn over hoe grondig jullie 
het betreffend landschap hebben geanalyseerd. 
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1 STOPPLAATS OPLINTER 
Route: We volgen de fietsroute naar knooppunt 41 (Alexianenweg-Veldbornstraat), en zetten 
onze tocht verder naar knooppunt 26 (Kopstraat – Tiensveld), na het kruisen van de 
Huiskensstraat volgen we de Kleine Baan richting Oplinter. Voor we aankomen aan het 
kruispunt met de Lindebaan houden we even halt ter hoogte van een hoogstamboomgaard 
met meidoornhaag aan de linkerzijde van de Kleine Baan. Deze boomgaard is sinds 2017 
opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed in Vlaanderen als beschermd 
cultuurhistorisch landschap. Dit is een typische weideboomgaard, waar tot vandaag veeteelt 
en fruitteelt gecombineerd worden, deze boomgaard is omzoomd door een meidoornhaag die 
fungeert als veekering.  Van hieruit kijken we uit op het dorpscentrum van Oplinter. 
 

Uitdagingen: 

- Kan jij je oriënteren in het landschap?  
- Kan jij je standplaats (en kijkhoek) aanduiden op een topografische kaart?  
- Kan je een schets maken van je omgeving?  
- Herken je het verschil tussen natuurlijke en menselijke landschapselementen? 

 

Opdracht:  
Duid je staanplaats en kijkhoek aan op de onderstaande kaart: 

 
 Kaart dorpscentrum Oplinter, bron: Geopunt Vlaanderen 
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Dit landschap zie je voor je: 

 

Benoem op deze foto de zichtbare landschapselementen 

- Natuurlijke landschapselementen duid je aan in het groen 
- Menselijke landschapselementen duid je aan in het rood 

Vink nu het vlak of de vlakken aan die in dit deel van de leerfietstocht aan bod kwam(en): 
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2 STOPPLAATS SINT-GENOVEVAPLEIN - OPLINTER 
Route: Aan de kruising met de Lindebaan nemen we linkse afslag naar dorpscentrum, niet de 
rechtse naar knooppunt 59. We houden halt op het dorpsplein, het Sint-Genovevaplein. 

Uitdagingen: 

- Kan je de spreiding van de bebouwing herkennen? 
- Kan je de dichtheid van de bebouwing bepalen?  

Opdracht 2: Dichtheid bebouwing 

Wat is de dominante vorm van bebouwing in de dorpskern? Is er een evolutie in de vorm van de 
bebouwing wanneer je de dorpskern verlaat.  

Kijk rond en onderzoek de bebouwing. Welke soort bebouwing herken je? 

o Gesloten bebouwing 
o Halfopen bebouwing 
o Open bebouwing 

Welk typisch Belgische vorm van bebouwing herken je bij het verlaten van de dorpskern richting 
Tienen? 

- Duid op de kaart je standplaats aan 
- Geef aan waar volgens jou de grenzen liggen tussen de verschillende vormen van bebouwing: 

gesloten, halfopen of open bebouwing 

 

 
Gebruik kaart ‘Stopplaats 2 Oplinter, GRB-gebouwen’ 

 
 

 

Opdracht 3: Spreidingspatroon 

Bekijk de luchtfoto, hoe zou je het spreidingspatroon van de Oplinterse dorpskern, benoemen?  

o geconcentreerde bebouwing 
o gespreide bebouwing  
o lintbebouwing 

 

 
Gebruik kaart ‘Stopplaats 2 Oplinter Orthofotomozaïk…’ 
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Geconcentreerde bebouwing Gespreide bebouwing Lintbebouwing 

Stadscentrum Tienen 
(Google, 2018) 

Bost (Tienen) 
(Google, 2018) 

Sint-Truidense Steenweg, 
Hakendover (Google, 2018) 

 

Vink nu het vlak of de vlakken aan die in dit deel van de leerfietstocht aan bod kwam(en): 

 

 

 

3 STOPPLAATS LATERBROEKEN 
Route: We verlaten het dorpscentrum van Oplinter via de Ganzendries. Even voorbij de brug over 
de Grote Gete kruisen we de spoorwegzate Tienen – Linter. We volgen  nog even de Ganzendries 
(fietspad aan linkerzijde rijweg) om wat verderop links de Roosbroekweg te nemen richting 
knooppunt 72. We zetten onze tocht via  knooppunt 72 naar 58. Bij het kruisen van de 
spoorwegzate aan knooppunt 58, zetten we onze rit verder via de spoorwegzate richting Tienen 
of knooppunt 62. We stoppen aan de Laterbroeken.  

Opdracht 1: landgebruik en bodembedekking 

Wat is de meest voorkomende bodembedekking in het landschap? 
(Hooi-of weiland, akkerland, naaldhout, loofhout, gewone gebouwen, industrieel gebouw) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wat is het overheersende aanwezige landgebruik? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opdracht 2: Topografie en geomorfologie 

Welke bodem is hier in de ondergrond aanwezig? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zijn er bepaalde elementen in het landschap te zien die ook op dit hoogtemodel zichtbaar zijn? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Gebruik kaart ‘Stopplaats 3 Laterbroeken, bodemkaart’  en 
‘Stopplaats 3 Laterbroeken, hoogtemodel’ 

 
 

 

 

Welke invloed heeft water op de topografie van het bestudeerde landschap? Zijn er beken, 
riviertjes,… aanwezig? Schets dan snel een doorsnede van deze waterelementen in het landschap. 
Zorg er vooral voor dat de relatie met het omliggende land duidelijk wordt. 
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Zijn er sporen en/of elementen in het landschap te zien die het dit landschap kunnen verklaren? Zo 
ja, welke? Denk ook terug aan de elementen die we eventueel onderweg zijn tegengekomen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht 3: kleine landschapselementen (KLE) 

Welke KLE’s kan je herkennen in het landschap? Duid ze ook aan op de topografische kaart! 

 
Gebruik kaart ‘Stopplaats 3 Laterbroeken, topo-kaart 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hoe zijn deze elementen hier terecht gekomen?  

o Zonder invloed van de mens (bv. Bos waarbij de bomen door elkaar staan, nattere gebieden 
(meersen) waar geen mensen onderhoud doen) 

o Landschap ontstaan door invloed van de mens, maar nu heeft de mens minder invloed. (bv. 
heidegebieden)  

o Door aanplanten door de mens (bv. Alle bomen staan mooi op rijen, gebieden waar duidelijk 
aan onderhoud gedaan wordt door de mens) 

o Er is in dit landschap geen groen aanwezig 
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Wat zijn de aanwezige perceelsranden en zijn deze perceelsranden een KLE 

 

Perceelsrand KLE? 

 Ja/Neen 

 Ja/Neen 

 Ja/Neen 

 Ja/Neen 

 

Kan je een relatie vinden tussen de topografie (vlakte, plateau, dal, …) van het landschap, de bodem, 
de bodemvochtigheid en de aanwezige (groene, infrastructuur, …) elementen in het landschap? Is er 
een link met het landgebruik? Verduidelijk met enkele voorbeelden. 

Landgebruik Topografie Bodemtype Aanwezige KLE 
    

    

    

 

Vink nu het vlak of de vlakken aan die in dit deel van de leerfietstocht aan bod kwam(en): 
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4 STOPPLAATS BIETENWAGON 
Route: We zetten onze tocht verder en stoppen aan de bietenwagon. 

 
Gebruik kaart Stopplaats 4 Orthofotomozaïk… en percelen 

 
 

Welke vorm en grootte hebben de percelen? Groot of klein? Blok, rechthoek/repel of onregelmatig. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welke cultuurhistorische oude elementen kunnen teruggevonden worden in het landschap?  

Kleine landschapselementen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(oude) bebouwing:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elementen die wijzen op een oude sociale en/of economische functie (bv. oud terras, oude zitbank, 
…) of oud gebruik (bv.tractor, kanon, …):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vink nu het vlak of de vlakken aan die in dit deel van de leerfietstocht aan bod kwam(en): 
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5 STOPPLAATS 3 TOMMEN 
Route: We zetten onze rit verder naar knooppunt 62. We steken de Ambachtenlaan over en 
rijden verder richting knooppunt 62. Bij aankomst aan de Sint-Truidense Steenweg, volgen we 
even de knooppuntenroute niet meer, maar slaan op de steenweg af naar rechts, richting 
stadscentrum. Iets verderop bereiken we de site van de drie Tumuli, gelegen aan de zuidkant van 
de steenweg. 

Uitdagingen: 

- Kan je de natuurlijke en menselijke aantrekkingsfactoren van een toeristisch landschap 
achterhalen?  

- Kan je een toeristisch landschap naar waarde schatten?  

Opdracht 1:  

Welke toeristische elementen herken je op deze site? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opdracht 2:  

Voorkeur natuurtoerist (weinig vs. veel natuur): 

Weinig 1 2 3 4 5 Veel 

 

Voorkeur cultuurtoerist (aanwezigheid culturele, historische elementen): 

Weinig 1 2 3 4 5 Veel 

 

Voorkeur beleving (mogelijkheid tot pret, avontuur of uitdaging): 

Weinig 1 2 3 4 5 Veel 

 

Voorkeur rustbeleving (rustgevend, proper, uitzicht op omgeving): 

Weinig 1 2 3 4 5 Veel 

 

Voorkeur comfort (toeristische voorzieningen zoals horeca, verblijfsmogelijkheden): 

Weinig 1 2 3 4 5 Veel 
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Vink nu het vlak of de vlakken aan die in dit deel van de leerfietstocht aan bod kwam(en): 

 

 

6 STOPPLAATS SUIKERRAFFINADERIJ 
Route. We volgen het fietspad aan de westkant (kant stad Tienen) rond de site van de drie Tumuli. Dit 
fietspad loopt langs de achtertuin van een reeks huizen, waarna we na een scherpe bocht naar rechts 
terechtkomen op de Wulmersumsesteenweg, hier slaan we af naar links, waarbij we onmiddelijk de 
Bietenweg kruisen, op de Bietenweg slaan we af naar rechts, en houden halt op het Lorkenveld, net 
voorbij de laatste kleine bedrijven links van de bietenweg. Van hieruit hebben we een mooi zicht op de 
site van de Tiense suikerraffinaderij. We maken rechtsomkeer op de Bietenweg, bij het kruisen van de 
spoorwegzate slaan we af naar rechts, en nemen het Mulkdellepad. We stoppen waar het 
Mulkdellepad aansluit bij spoorlijn 36 Tienen – Luik. 

Vink nu het vlak of de vlakken aan die in dit deel van de leerfietstocht aan bod kwam(en): 

 

7 STOPPLAATS GROTE MARKT 
Route. We zetten onze rit verder naar knooppunt 24, Grote Markt Tienen, het eindpunt van ons 
traject. 

Uitdagingen: 

- Als samenvatting of ter opfrissing overlopen we hier nog even enkele 
landschapselementen die we bij onze vorige stopplaatsen aan bod zijn gekomen. 

 

Opdracht: bebouwing 

Hou zou je de bebouwing langsheen de Grote Markt omschrijven. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Opdracht: toerisme en beleving 

Geef ook hier je score aan de vijf parameters die we bij de evaluatie van toeristische locatie 
gebruiken, gebruik score ‘laag’, ‘gemiddeld’ of ‘hoog’. 

Natuur: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Cultuur: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Beleving: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Rust: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Comfort: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Welke toeristische elementen herken je op en rond de Grote Markt van Tienen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Benoem tenminste vijf historische gebouwen of andere elementen op of nabij de de Grote Markt, en 
probeer ook hun (voormalige) functie aan te geven. 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vink nu het vlak of de vlakken aan die in dit deel van de leerfietstocht aan bod kwam(en): 
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