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De landschapsbiografie
Een nuttig nieuw instrument voor natuur- en landschapsbeheer?

Bas Van der Veken, Jan Bastiaens, Els Oostvogels & Jos Gysels

De landschapsbiografie is in Vlaanderen een relatief nieuw begrip. Zoals de naam al doet vermoeden, wordt 

daarin de ontwikkelingsgeschiedenis van een bepaalde plek, gebied of regio beschreven. De landschapsbiografie 

hanteert een welomlijnde methodiek en kent verschillende toepassingen, onder meer als basis voor bos- en 

natuurbeheerplannen. In dit artikel gaan we in op de inhoud en kenmerken van een landschapsbiografie, de 

historiek en de toepassing in Nederland. Daarna bekijken we de case van de Kempense Heuvelrug in de 

Antwerpse Kempen, de eerste landschapsbiografie in Vlaanderen. Intussen zijn ook al stappen gezet voor een 

vervolgproject in het land van Nete en Aa. Tot slot staan we stil bij een aantal vragen rond de landschapsbiografie: 

is het ook in Vlaanderen een bruikbaar instrument voor een meer performant bos-, natuur- en 

landschapsbeheer?

'A Giant Sculpture' van Gijs Van Vaerenbergh op de top van de Hoge Mouw: een landmark die verwijst naar het geologische en archeologische verleden van deze plek. 

(© Matthijs van der Burgt)
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Het landschap als palimpsest

Een landschap heeft een geschiedenis. Het is gevormd door 
complexe interacties tussen natuurlijke en menselijke invloe-
den. Onder de natuurlijke invloeden verstaan we factoren 
zoals geologische processen en het klimaat. Gradiënten van 
hoog naar laag, van koud naar warm of van droog naar nat 
zorgen voor verschillen in bodemvorming en vochtgehalte. 
Die zorgen op hun beurt voor verschillende vegetatietypen, 
zoals elzenbroekbossen op veenbodems of beukenbossen op 
goed ontwikkelde leembodems. Mensen die in toenemende 
mate gebruik gaan maken van het landschap hebben dat op 
heel verschillende manieren gedaan, gespreid in ruimte en 
tijd. Sommige plekken gaan, soms letterlijk, meermaals op de 
schop, andere blijven nagenoeg onaangeroerd. Het resultaat 
is dat Vlaanderen vandaag bestaat uit een lappendeken van 
natuur- en cultuurlandschappen.

Landschapselementen uit verschillende tijdsperioden liggen 
kriskras door elkaar. Soms liggen ze zelfs letterlijk bovenop 
elkaar, zoals bij overstoven of overspoelde oppervlakken. 
Sommige relicten uit vroegere perioden, zoals grafheuvels of 
historische gebouwen, zijn in het veld nog goed herkenbaar. 
Andere, zoals restanten van ijzertijdakkers (‘celtic fields’), 
kunnen enkel met speciale technieken zoals de laserbeeldvor-
ming van LIDAR zichtbaar gemaakt worden. Het landschap laat 
zich lezen als een ‘palimpsest’, een middeleeuws perkament 
waarbij stukken tekst zijn weggekrabd om plaats te maken 
voor nieuwe. Laat dat net de essentie zijn van de methodiek 
van de landschapsbiografie.

Biografie van een landschap

Een biografie (van het Grieks ‘bios’, leven, en ‘graphein’, schrijven) 
kennen we als een verhalende levensbeschrijving van een persoon. 
Traditioneel wordt de persoon in kwestie daarbij in een goed 
daglicht gesteld, al is een goede biografie toch ook kritisch en inter-
preterend en gebaseerd op bronnenonderzoek. In die zin is de defi-
nitie bruikbaar voor de landschapsbiografie: een verhalend docu-
ment dat op een brede wetenschappelijke basis een beter inzicht 
verschaft in de verschillende ‘levensfasen’ van het landschap. 

De naam landschapsbiografie is voor het eerst gebruikt door 
de Amerikaanse geograaf Marwyn Samuels (Samuels 1979). 
In Nederland is het concept en bijhorende methodiek rond de 
eeuwwisseling geïntroduceerd. Eerst door cultuurwetenschap-
pers zoals Gerard Rooijakkers (1999), later ook door archeologen 
en geografen. Een essay waar vaak naar gerefereerd wordt is ‘De 
biografie van het landschap. Ontwerp voor een inter- en multi-
disciplinaire benadering van de landschapsgeschiedenis en het 
cultuurhistorisch erfgoed’ van Marjan Hidding, Jan Kolen en 
Theo Spek (2001). Sindsdien is het concept van de landschapsbio-
grafie verder uitgewerkt, enerzijds als instrument voor weten-
schappelijk onderzoek, anderzijds als instrument voor beheer en 
beleid. Het is vooral de tweede toepassing die in dit artikel aan 
bod komt. In Nederland zijn ondertussen al een hele reeks land-
schapsbiografieën opgemaakt, door academici, studiebureaus 
en overheden zoals de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE, de 
tegenhanger van het Agentschap Onroerend Erfgoed). Hoewel in 
principe bruikbaar voor alle landschapstypes en op alle schaal-
niveaus, is het instrument tot nu toe vooral toegepast op grotere 
gebieden zoals Nationale Parken of Nationale Landschappen. De 
landschapsbiografie van de Drentse Aa, gebaseerd op werk van 
Theo Spek, is een van de meest uitgebreide en geldt als absolute 
referentie voor een klassieke landschapsbiografie (Spek 2004).

Handleiding

De essentie van een landschapsbiografie, en meteen ook 
het onderscheid met de meeste andere methodieken zoals 

Kinderen spelen in de 'archeologische zandbak' in provinciaal domein Hoge Mouw. 

Ze kunnen er replica's van potscherven, sieraden, weefgewichten, werktuigen en 

dierenbotten opgraven.

Er werd een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor het gebied gebaseerd op hout en 

cortenstaal. Het hout verwijst naar de dominante bossen, het cortenstaal naar de 

ijzerzandsteen in de ondergrond.
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landschapskarakterisatie, is het weergeven van de historische 
gelaagdheid en het waarderen van de landschappelijke kenmer-
ken en relicten. Het doorvertalen in een toekomstvisie maakt 
er ook deel van uit, al maken sommige auteurs een wat strik-
tere scheiding tussen de eigenlijke landschapsbiografie en de 
daaropvolgende landschapsvisie. Het product is in alle gevallen 
een toegankelijke publicatie, bondig en sterk visueel met korte 
maar wetenschappelijk correcte teksten, foto’s, oude kaarten en 
beeldmontages. De aanpak is interdisciplinair, waarbij gebruik-
gemaakt wordt van disciplines als geologie, geomorfologie, 
bodemkunde, historische geografie, ecologie en plaatsnaam-
kunde (toponymie), in wisselwerking met natuurwaarden en 
vaak ook recreatie en toerisme. Voor de synthese wordt vaak een 
beroep gedaan op een landschapsontwerper.

Na de afbakening van het studiegebied is de eerste stap een 
oriënterend veldbezoek en literatuurstudie. Dan volgt de beslis-
sing op welke onderdelen verdiepend onderzoek en gericht veld-
werk nodig is. Alle geografische informatie wordt samengebracht 
in een GIS-databank die een synthese van de lagen mogelijk 
maakt. Vervolgens worden de verschillende hoofdstukken over 
de landschapsontwikkeling geschreven, kaartmateriaal aange-
maakt en gesynthetiseerd tot een eindproduct, inclusief een 
waardering. Al dan niet als onderdeel van de landschapsbiografie 
volgt de uitwerking tot een toekomstvisie, de basis voor verdere 
ontwikkelingen, ontwerpen en beheerplan. Er zijn in Nederland 
een aantal goede praktijkgerichte handleidingen beschikbaar 
voor de beginnende tot gevorderde ‘landschapsbiograaf’ (zie: 
Meijles & Spek 2009, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2018).

De Kempense Heuvelrug als case

De Kempense Heuvelrug strekt zich over een lengte van vijftien 
kilometer uit in het vlakke landschap van de Antwerpse Kempen. 
Deze langgerekte rug ontstaat miljoenen jaren geleden door 
afzettingen in de toenmalige Noordzee. De zee brengt vooral zand 

en lokaal ook klei en leem mee. Enkele van deze afgezette zandla-
gen bevatten veel ijzer en grind. De harde lagen bieden weerstand 
aan erosie en vormen zo het pantser van de heuvelrug. Ten noor-
den en ten zuiden liggen de uitgespoelde valleien van Aa en Kleine 
Nete. Tijdens de laatste ijstijd (ca. 12.000 jaar geleden) is bovenop 
de rug door de windwerking zand opgestoven tot kenmerkende 
paraboolduinen zoals de Hoge Mouw en de Zwarte Berg. 

Voor een deel van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee 
en Lichtaart is, voor het eerst in Vlaanderen, een landschaps-
visie en toeristisch ontwikkelingsplan opgemaakt volgens de 
methodiek van de landschapsbiografie. Kasterlee heeft een 
lange traditie van ‘landschapstoerisme’. Al meer dan een eeuw 
trekken het zand, de duinen en de rust bezoekers aan. Veel gene-
raties inwoners en toeristen hebben goede herinneringen aan 
het spelen in het zand van de Hoge Mouw of het klimmen op 
de luchtwortels van de dennen op de Kabouterberg. Het wordt 
evenwel steeds moeilijker om het groeiende toerisme in balans 
te houden met het behoud en beheer van de landschappelijke 
kwaliteiten. Partners in het project zijn de provincie Antwerpen, 
het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN), de 
gemeente Kasterlee en hun respectievelijke toeristische dien-
sten. Het opzet is om duurzaam toerisme te promoten vanuit 
de eigenheid en uniciteit van het gebied, zonder afbraak te doen 
aan het bijzondere landschap.

Aanpak en inhoud

Het resultaat is vastgelegd in de publicatie ‘Kempense Heuvelrug 
tussen Kasterlee en Lichtaart. Landschapsvisie en toeristisch 
ontwikkelingsplan’ (Strootman Landschapsarchitecten et al 2016). 
Vijf tijdsvensters tonen de landschapsgeschiedenis van het einde 
van de ijstijden tot het einde van de negentiende eeuw. Geologie 
en geomorfologie zijn in kaart gebracht. De laatste hoofdstukken 
brengen een overzicht van het archeologisch erfgoed en zoomen 
in op de ontwikkeling van de late middeleeuwen tot vandaag. De 

Beeldmontage van het toekomstbeeld van de 'duivelskuil' en paraboolduin Hoge Mouw uit de publicatie.
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evolutie van heide, struweel, bos en open zand naar een groot 
aaneengesloten bos wordt gevisualiseerd in een stripverhaal en 
geïllustreerd met historisch foto- en kaartmateriaal. 

Veel van de informatie komt terug in de relictenkaart. De relic-
ten getuigen van het verleden en verhalen de geschiedenis van 
het gebied. Er is de heuvelrug zelf, overblijfsel van wat ooit de 
zeebodem was en nu bewaard als een cuesta met een typische 
stijlrand. In de geologische, geomorfologische en bodemkundige 
sfeer zijn er enkele interessante afgravingen, met als belang-
rijkste de groeve van Hukkelbergen. In de holle wegen zijn de 
ijzerzandsteenbanken goed te zien. In de oostelijke helft van het 
gebied is het stuifzandreliëf beeldbepalend, met de Hoge Mouw, 
de Zwarte Berg en de Kabouterberg als meest imposante duinen. 
Er zijn in het gebied verschillende bodemtypes. Op de anthrosolen 
(‘plaggenbodems’) staat nu meestal bos, maar tot de negentiende 
eeuw liggen ze onder akkerland. Van het vroegere landgebruik 
getuigen het overgebleven akker- en grasland, de eiken houtkan-
ten en het grillige eikenhakhout bovenop de duinen. Enkele oude 
en imposante Grove dennen (als getuigen van de bebossingsge-
schiedenis) en een enkele Boskers op de hoek van een houtkant 
die al op de Ferrariskaart staat, zijn aan te merken als markante 
bomen. Drie beukendreven en Grove dennen met ‘steltwortels’ 
vervolledigen het bomenlijstje. Wat infrastructuur betreft zijn 
de historische wegtracés belangrijk: doorgaande wegen, holle 
wegen, wegen die samenvallen met de rand van een koninklijk 
jachtdomein en de lijkweg van het gehucht Goor. Op het vlak 
van archeologie zijn er restanten van urnen en grafvelden en de 
Partisaanberg, een bronstijd-grafheuvel. Tenslotte zijn er nog de 
mysterieuze duivelskuilen (vennen), de zandige open plekken in 
de dennenbossen (als relict van wat eens heide of stuifzand was), 
de kapellen, een militaire begraafplaats en de mooie zichten 
vanop de heuvelrug naar de vallei van de Kleine Nete.

Vertaling naar landschapsvisie

De landschapsvisie heeft tot doel de bijzondere kwaliteiten van 
het landschap te laten spreken. Er zijn in dit geval zes ambities 
geformuleerd: de ondergrond meer laten spreken, eenheid 

brengen in het recreatieve netwerk, relicten beleefbaar maken, 
verhalen vertellen uit het landschap, de ecologische waarden 
vergroten en de belevingswaarde ervan vergroten. De land-
schapsvisie is volgens deze zes ambities uitgewerkt in een 
planvorm. Doorsnedes, beeldmontages en detailplannen vullen 
het plan aan. Door met beelden te werken kan beter gecommu-
niceerd worden over het toekomstbeeld. 

De identiteit van het landschap van de Kempense Heuvelrug 
levert genoeg voer op om een inspirerend en doordacht toeris-
tisch aanbod uit te werken. In het toeristisch plan dat de titel 
‘Slapende Reus’ meekreeg, zijn een huisstijl, toeristische produc-
ten, wandelingen en zit- en uitkijkplaatsen uitgewerkt. Het 
aanbod richt zich van kinderen tot meerwaardezoekers die inte-
resse hebben in geologie, landschap of ecologie. Intussen zijn al 
verschillende acties uitgevoerd en zichtbaar op het terrein, zoals 
het herstel van de Partisaanberg en de paraboolduinen, bosom-
vorming naar meer diverse bostypes (zoals omvorming naar 
lindenbossen op de rijkere cambisolen), infoborden en zitmeu-
bilair, speelplekken voor kinderen in het teken van archeologie 
en de ijzertijd, educatieve pakketten en toeristische producten. 
Aan de rand van het duin heeft land art kunstenaarsduo Gijs 
Van Vaerenbergh ‘A Giant Sculpture’ gerealiseerd, een verwijzing 
naar de Slapende Reus en het archeologisch verleden (zie Box 1).

De landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug in Kasterlee is 
een eerste toepassing in Vlaanderen van de methodiek van de 
landschapsbiografie. Het resultaat, niet alleen het product maar 
ook de acties die eruit zijn voortgekomen, zijn positief ervaren. 
Daarom is beslist om ook voor de rest van de heuvelrug, met de 
aanpalende valleien en met centraal de historische stad Herentals, 
eenzelfde oefening te doen. Het toerismeplan is nu wel niet meer 
het belangrijkste doel: centraal staat het behoud en versterken van 
landschapswaarden voor diverse doelen en toepassingen.

Forum: nuttig, ook voor natuurbehoud?

De ervaring leert dat de methodiek van de landschapsbiogra-
fie vooral kansen biedt om de klassieke sectorale visies in bos-, 

Box 1: Slapende Reus
Waarom een reus?
De Kempense Heuvelrug is een lang, groot volume van 
ijzerzandsteenbanken. Door zijn lengte en hoogte is dit het 
meest imposante reliëf van de Kempen: dit is reusachtig. 
Het bos, de heide en het zand op de heuvelrug inspireerden 
mensen al eeuwenlang tot sagen over mythische wezens. 
De reus is in die familie van fantastische wezens veruit de 
grootste.

Waarom een slapende reus?
Door zijn uitgestrekte vorm lijkt de reus in het landschap 
te liggen. Paraboolduinen verplaatsen zich doorgaans aan 
enkele meters per jaar, maar de duinen op de Kempense 
Heuvelrug verplaatsen zich niet meer. De begroeiing op de 
duinen bracht ze tot stilstand. Zolang die begroeiing er is, 
blijven deze duinen ‘slapen’.

A Giant Sculpture van architecten- en kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh. 

(©Lucas Claessens)
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natuur- en landschapsplannen te verrijken met cultuurhistori-
sche waarden. Historische relicten, oude landgebruiksvormen, 
vergeten veldnamen of historische tracés kunnen bijdragen 
aan een rijker verhaal van het gebied en geven inspiratie voor 
concrete inrichtingsvoorstellen. Belangrijk, ook voor natuurbe-
houd, is dat dit kan zorgen voor een sterkere verbondenheid van 
in- en omwonenden, bezoekers en beheerders met het gebied. 
Hiermee kunnen zelfs nieuwe doelgroepen aangesproken 
worden. Elke natuurgids weet uit ervaring dat een vleugje lokale 
geschiedenis interesse opwekt en iets toevoegt aan de gidsbeurt. 
Ook de beleidsverantwoordelijken worden meer aangesproken 
door een integraal dan door een louter sectoraal verhaal.

In de uitgebreide landschapsbiografie van de Kempense heuvel-
rug zal meer dan in de voorgaande, en misschien ook meer dan 
in veel Nederlandse voorbeelden, aandacht besteed worden aan 
betrokkenheid en participatie. Dat gebeurt onder meer door het 
organiseren van een opleiding landschapsgids. Hiervoor is veel 
interesse, in amper twee dagen was de cursus met vijfenvijftig 
deelnemers volgeboekt. De cursisten worden aangemoedigd om 
een project uit te werken in de sfeer van de landschapsbiografie: 
een educatief programma rond celtic fields, de opmaak van een 

toponiemenkaart, een natuur- en erfgoedwandeling, de lokale 
organisatie van de archeologie-dagen. Het potentieel van vrij-
willigers dat zo ontstaat, laat toe om een werking op te zetten 
die verder loopt dan de opmaak van de landschapsbiografie.

Een landschapsbiografie reikt materiaal aan en zet bakens 
uit. Maar daarbuiten zullen er altijd keuzes moeten gemaakt 
worden. Het behoud of herstel van een historisch relict en het 
realiseren van een bepaald natuurdoeltype op die plek kunnen 
conflicteren. Het afgraven van een voedselrijke toplaag is soms 
niet te verzoenen met het intact houden van het volledige histo-
rische bodemprofiel. In andere gevallen kunnen ze wel perfect 
samengaan, bijvoorbeeld bij het opnieuw laten samenvallen van 
wandelpaden met historische tracés, of kunnen ze de natuur-
waarden zelfs versterken, bijvoorbeeld het opnieuw openmaken 
van een oude bron of kwelzone. Dat er keuzes moeten gemaakt 
worden, is op zich niet problematisch. Natuurbeheerders zijn 
daarmee vertrouwd. Belangrijk is dat de keuzeopties onder-
bouwd zijn en voor iedereen gekend. De kennis uit de land-
schapsbiografie kan daartoe bijdragen. 

Een voorbeeld uit de perimeter van de uitgebreide landschaps-
biografie zijn de celtic fields. Dat zijn restanten van akkertjes uit 
de ijzertijd. Een groot deel ervan ligt in het erkend natuurreser-
vaat van Snepkensvijver-Heiberg, een ander deel in de speelzone 
van een jeugdverblijfcentrum (Gysels 2018). Grote stukken van 
de Heiberg zijn in het kader van een Life-project geplagd, zonder 
kennis van de aanwezigheid van de celtic fields. Dat is zelfs te zien 
op het Vlaams digitaal hoogtemodel. Op de laseropmeting zijn de 
opgehoopte plaggen te zien, letterlijk naast de walletjes van de 
celtic fields. Door het voorzichtig plagwerk, dat nauw het reliëf 
volgt, is nog veel onheil vermeden. Maar met meer informatie en 
kennis had het nog beter gekund. Intussen hebben natuurbeheer-
ders en archeologen elkaar in deze wel gevonden, mede dankzij 
het ter beschikking komen van het Vlaams digitaal hoogtemodel. 

Om een meerwaarde te betekenen voor natuurbehoud, is 
het belangrijk dat er in de landschapsbiografie voldoende 
specifieke kennisinbreng is over natuur en biodiversiteit. Die 
kennis en interesse moet komen van ecologen en professionele 
natuurbeheerders, voor de wetenschappelijke onderbouwing, 
en daarnaast van lokale vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. 
Waarnemingen.be is bijvoorbeeld een uiterst waardevol instru-
ment om snel zicht te krijgen op de recente evolutie in de biodi-
versiteit van een gebied. Zo weten we dat binnen het gebied 

De Goorseweg snijdt dwars door het gebied en werd als één van de acties uit het 

plan gedeeltelijk onthard door gemeente Kasterlee. De montage toont de situatie 

voor de ontharding (boven), het gesimuleerde toekomstbeeld (midden) en de 

situatie kort na de werken (onder).

Het Digitaal Hoogtemodel (DHM) toont de Kempense Heuvelrug als een 

langgerekte cuesta tussen Kasterlee en Herentals, geflankeerd door de valleien van 

de Aa en de Kleine Nete.

Uitsnede uit de relictenkaart in de publicatie 'Kempense Heuvelrug tussen 

Kasterlee en Lichtaart. Landschapsvisie en toeristisch ontwikkelingsplan'.



109

na
tu

ur
•f
o
cu

s

109

na
tu

ur
•f
o
cu

s

van de uitgebreide landschapsbiografie de laatste Vlaamse 
vindplaats gelegen is van Korensla, een typisch akkeronkruid van 
roggeakkers. Dat soort informatie is voor de landschapsbiografie 
even belangrijk als een toponiem of een archeologische vind-
plaats. En alleen door de inbreng van die informatie kan er ook in 
de landschapsvisie en bij het uittekenen van inrichtingsvoorstel-
len rekening mee gehouden worden.

Een landschapsbiografie, en in het bijzonder de aansluitende 
landschapsvisie, geeft richting aan toekomstige keuzes en verge-
makkelijkt de opmaak van beheerplannen. Levert dit meer natuur 
op of andere natuur? Krijgt elke vorm van natuur daarbij even 
veel kans of sluit de historische benadering bepaalde vormen 
van natuurontwikkeling eerder uit? Het zijn belangrijke vragen 
die linken aan de referentiebeelden voor natuur die we hanteren 

(Box 2). Bij de uitgebreide landschapsbiografie is er bewust voor 
gekozen om niet enkel aandacht te hebben voor landschappen 
met veel natuur, maar onder meer ook een historische stad te 
betrekken in de studie. Bij het opmaken van inrichtingsvisies 
wordt zelfs gefocust op de meer complexe landschapsdelen, waar 
veel verweving is en zelfs vormen van nieuwe natuur. Vooral daar 
kan een richtinggevend kader dat geïntegreerd en intersectoraal 
is opgemaakt, een afstemming tussen sectoren gemakkelijker 
maken en zorgen voor win-winsituaties, ook voor natuur. Het 
laagdrempelige, bondige en visuele karakter van het eindproduct 
kan dan zeer wervend werken, zowel naar omwonenden, bezoe-
kers en de overheden (die de politieke en financiële beslissingen 
over investeringen in het gebied moeten nemen!) als naar natuur-
liefhebbers en medewerkers van terreinbeherende verenigingen.

SUMMARY

Van der Veken S., Bastiaens J., Oostvogels E. & Gysels J. 2019. 
Landscape biography: a useful new instrument for nature and lands-
cape management? Natuur.focus 18(3): 104-109 [In Dutch]

Landscape biography is a fairly new concept in Flandres. The metho-
dology, we compare it with deciphering a palimpsest, has recently been 
applied in a concrete landscape in the Campine region ‘Kempense heu-
velrug’. This first Flemish landscape biography specifically aimed at 
promoting sustainable tourism. In a follow up project the biography 
will be extended to a larger area, with more emphasis on natural va-
lues and large involvement of volunteers. Using the landscape biography 
of Kempense heuvelrug as a case study we further discuss the potential 
role of the methodology in conservation.
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De Partisaensberg, een grafheuvel uit de bronstijd, werd opnieuw vrijgemaakt met 

behulp van paarden om de bodem zo weinig mogelijk te beschadigen.

Box 2: Natuur.focus nodigt uit
Referentiebeelden voor natuur in tijden van snelle 
verandering
Het magazine Natuur.focus kent intussen een bescheiden 
traditie van studiedagen die uitnodigen tot inspiratie en 
kritische reflectie. Dit najaar organiseren we een studie-
dag rond referentiebeelden in het natuurbehoud. Dit arti-
kel kwam tot stand naar aanleiding van de studiedag; de 
auteurs zullen er een praatje brengen over de zin en onzin 
van landschapsbiografieën.

De studiedag gaat door in Mechelen op zaterdag 19 okto-
ber. Voor een meer uitgebreide aankondiging en inschrijvin-
gen verwijzen we graag naar de achterkant van dit nummer.


