VLAAMS CHARTER LANDSCHAPSBEHEER
Sterke landschappen vragen kwaliteitsvol beheer en optimale samenwerking
Onze landschappen zijn gevormd door de wisselwerking tussen mens en natuur, en
ze zullen blijven veranderen. Sterke landschappen, nu en in de toekomst, zijn
onmisbaar voor de welvaart en het welzijn in Vlaanderen
•
•
•
•

omdat ze een antwoord geven op klimaatuitdagingen, door de landschapskwaliteit te
behouden, herstellen of ontwikkelen,
omdat ze drager zijn van biodiversiteit en ecosysteemdiensten,
omdat ze zorgen voor een aantrekkelijke en herkenbare leefomgeving
en omdat ze een hoge recreatieve en toeristische belevingswaarde bieden.

Daarom engageren wij ons voor
sterke landschappen

•
•
•
•
•
•

waarvan de landschapskwaliteit wordt behouden, hersteld, ontwikkeld en gehandhaafd,
die geïnspireerd zijn door het verleden en klaar voor de toekomst,
die een streekeigen karakter hebben en florerende plekken zijn,
die toegankelijk en beleefbaar zijn voor iedereen,
met een gezonde bodem waarin land- en tuinbouwers topproducten van eigen streek
kunnen telen
waarvoor actief gezorgd wordt,

door kwaliteitsvol beheer

•
•
•
•
•
•
•
•

dat breed gedragen is door zoveel mogelijk actoren in het buitengebied,
dat kansen geeft aan alle actoren in het buitengebied om landschapsbouwers te zijn,
dat rekening houdt met de inzet van doelgroepwerknemers
dat efficiënt en effectief is in kosten en uitvoering,
dat een voorbeeld voor de bewoners en gebruikers is,
dat op openbaar domein landschapskwaliteit prioriteit geeft,
dat onderbouwd is door onderzoek en monitoring,
en dat uitgedragen wordt door vorming en onderwijs,

en optimale samenwerking
•
•
•
•

waarin de partners met wederzijds respect en vanuit gelijkwaardigheid met hun expertise
bijdragen aan een helder en gezamenlijk bepaald en gedragen doel, volgens een
duidelijke rolverdeling, en hiervoor naar waarde erkend worden,
waarin de partners maximaal kennis uitwisselen en geïntegreerd werken,
waarin de partners onderling en met de bewoners en gebruikers communiceren,
en waarin doelgroepen en middenveld actief betrokken worden via participatie.

