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Voorwoord
Dit is het tweede Cahier in een publicatie reeks "geb iedsgericht beleid in de p ra k tijk ". Daarmee w it 

de provincie W est-V laanderen de vete be le idsontw ikke lingen en gebiedsgerichte in itiatieven van de 

afgelopen ja ren system atiseren en voor een geïnteresseerd publiek toeganke lijk  maken, én teze lf

de rtijd  kritische reftectie en debat daarom trent s tim uteren.

Na een evaluatie van de teefbaarheidsaanpak in de W esthoek zoemen we deze keer in op een aan

ta l geïntegreerde gebiedsgerichte projecten. Wat begon ats een Landschapsstudie op het grondge

bied van één gem eente mondde u ite inde tijk  u it in een gtobate gebiedsvisie en een geïntegreerd 

actieplan voor de Leievattei van K o rtr ijk  to t W ervik. In het h in terland van de kust Lag een toe ris tisch - 

recreatieve visie dan w eer aan de basis van een gestructureerde sam enw erking tussen de provincie 

en drie gem eenten voor de on tw ikke ling  van de Oudtandpotder. Of nog, in de kanaalzone Roesetare- 

Leie was de vraag van het S treekpta tfo rm  "o f de provincie een in itia tie f kon nemen voor een betere 

Landschappelijke in tegra tie  van bedrijfsgebouwen en te rre inen" de aanzet voor een stud ieproces 

over bestuurlijke , sectora le en ru im te lijke  grenzen heen. Tot stot was het unieke ka rak te r van de 

IJzerm onding en de vraag to t u itb re id ing van de jachthaven in N ieuw poort de aanleiding voor de 

opm aak van een s truc tuu rsche ts  en een geïntegreerd actieplan.

Deze v ie r cases, m et name de Leievattei, Oudtandpotder, Canat tink en het s tra teg isch project 

N ieuwpoort, worden in dit cah ier op vtak van m ethodische aanpak uitvoerig beschreven. Deze is er 

im m ers op ge rich t om, op basis van een geïntegreerde procesvoering, een antwoord te bieden op 

complexe m aatschappelijke probtem en. Maar het is tevens een tijd s in tens ie f proces waarvan de u it

kom st n iet attijd op voorhand du ide lijk  is.

Vandaar s te tt zich de vraag of d it soo rt experim enten een voldoende m eerwaarde bieden? Daarom 

hebben we twee deskundigen gevraagd om deze cases k ritisch  tegen het Licht te houden. Rik 

Houthaeve heeft ats ptanotoog zetf een uitgebreide ervaring m et de begeleiding van d it soo rt p ro

cessen en heeft ats w etenschapper m eegew erkt aan diverse publicaties daarom trent. Jo ris  Voets 

heeft ats bestuursw etenschapper onder m eer u itgebreid onderzoek gedaan rond het ROM- project 

in de Gentse Kanaalzone. Beide komen, vanuit een eigen invalshoek, to t de vaststetting dat de fac i- 

lite rende rot van de provincie bij de invutting van deze vrije  ru im te  toont.

Het u ite indetijk  succes van de aanpak van de beschreven projecten hangt ech ter af van de mate van 

s truc tu re le  inbedding in het beteid en het po litiek  engagem ent dat erm ee gepaard gaat. Het is daar

om gepast h ie r ook de vete pa rtners  te danken waarm ee we in het kader van de v ie r beschreven p ro

jecten de voorbije ja ren intens hebben sam engew erkt. We hebben samen een tra jec t doorlopen 

w aarb ij we veet van etkaar hebben kunnen teren.

Rik Samyn

Diensthoofd gebiedsgerichte w erk ing

Jan Durnez

Gedeputeerde gebiedsgerichte w erk ing





In le id in g
In eerdere publicaties werd reeds uitgebreid stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis en de evolu

tie van het gebiedsgericht beleid van de provincie W est-V laanderen (zie o.m. de publicatie 'De ene 

s treek is de andere niet 10 ja a r gebiedsgerichte w erk ing  in de provincie W est-Vlaanderen). Kort 

sam engevat hadden we het h ierb ij over een algem ene organ isatiestra teg ie  enerzijds en een gede- 

concentreerde uitbouw  via de inzet van een groep gebiedsgerichte w e rke rs  in de diverse streken van 

de provincie anderzijds. We evolueerden sinds 1996 van een bij u its tek sectora le aanpak in de aan

vangsfase, via de in troductie  van het streekhuisconcept in 2000, naar een m eer geïntegreerde bena

dering op vandaag.

In d it cah ier w itten we focussen op een w erkvorm  die ittus tra tie f is voor die evolutie naar een m eer 

geïntegreerde benadering. Naast een m eer s truc tu re le  sam enw erk ing m et partners in de diverse 

streken, werden in bepaalde (deet-)gebieden im m ers geïntegreerde gebiedsgerichte projecten 

opgezet. De h ie r verder beschreven projecten zijn -  m et u itzondering van het stra teg isch project 

N ieuw poort - in oorsprong niet zozeer het resu ltaa t van een vooraf u itgestippetd tra ject, m aar zijn 

veeteer organisch to t stand gekom en in itiatieven. De aanwezigheid van provinciate am btenaren op 

het te rre in  Leidde to t veetvutdige in te racties m et en tussen diverse actoren en vervo lgens to t m eer 

sectoroverschrijdende in itia tieven op gebiedsniveau. Op m eer d irecte wijze was e r daarnaast ook het 

groeiende inzicht dat de aard van de gestelde 'prob lem en' som s derm ate com plex en om vattend was 

dat een sectora le benadering via één enket bestuur niet to t de gewenste oplossing kon Leiden. 

Bovendien bteek e r ook een du ide lijke nood aan het onderkennen van de sam enhang tussen d ive r

se gesignaleerde probtem en. Het on tw ikke len van een gtobate visie en het u itstippe len van een geïn

tegreerde (program m a-)aanpak teken m eer en m eer voorwaarden te zijn to t succes.

C o n c r e t e  a a n p a k

In de prak tijk  werd meestat vertrokken van een eerder beperkte probteem stetting die vanuit een sec

torale invalshoek werd benaderd en waarb ij aanvankelijk stechts enkete partners betrokken waren. 

Pas na enige tijd werd dit, doorgaans omwitte van de reeds aangehaatde com plexite it en de nood aan 

samenhang, op een hoger niveau getitd. Er werd gezocht naar een m eer methodische aanpak en v e r

volgens ook een m eer aangepaste o rgan isa tiestructuur waarbij de betrokkenheid van de ju iste  acto

ren via diverse fora werd gestructureerd. Deze partners zijn doorgaans diverse overheden die - om w it

te van hun m ogetijke bijdrage, specifieke verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden - noodzaketijk 

zijn, m aar ook m aatschappelijke groepen uit diverse sectoren (toerism e en recreatie, Landbouworga

nisaties, natuurverenigingen, sportverenigingen,...). Deze hebben vaak specifieke belangen te verde

digen m aar kunnen precies daarom ook een bijdrage Leveren in het form uteren van oplossingen. Het 

streven naar een w in -w in  s itua tie  voor atte betrokkenen is dan ook een belangrijke uitdaging.
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De h ier verder voorgestelde projecten hebben e lk  hun eigen ontstaansgeschiedenis en hun spec i

fieke beleidscontext. De aanleid ing was te lkens anders en ook de aard, de omvang en de be trok

kenheid van de actoren waren versch illend. In som m ige gevallen was e r sprake van een gem een

schappe lijk  ervaren nood, te rw ijl in andere gevallen veeleer (financiële) opportun ite iten  een b ijko 

mende s tim u lans  waren of zelfs een be langrijke hefboom zijn geweest. Er zijn een aantal gem een

schappelijke kenm erken vast te s te llen  die, ondanks de onderlinge versch illen , de spec ific ite it van 

deze projecten goed weergeven.

B ele ids inhoude lijk  hebben de projecten gemeen dat ze streven naar het verhogen van de ru im te lijke  

kw a lite it en in drie van de v ie r gevallen heeft d it specifiek betrekking op de open ru im te . Het be tre ft 

te lkens ru im tes m et versch illende kenm erken en een grote d ivers ite it w aarb ij een on tw ikke lings

perspectie f op langere te rm ijn  het oogm erk is. Dat w erken aan ru im te lijke  kw a lite it om een geïnte

greerde benadering vraagt, li jk t evident. In een (West-) V laamse context w aar op de beperkte ru im 

te diverse aanspraken worden gem aakt, d ient het beleid im m ers rekening te houden m et deze toe

nemende m u ltifu nc tio na lite it. Aspecten m .b.t. ru im te lijke  planning, na tuurin rich ting , landschaps- 

zorg, landbouw, recreatie, erfgoed, leefbaarheid ... maken e r im m ers in tegraa l deel van uit. Deze 

aspecten staan op zich m aar kunnen in sam enhang e lkaa r versterken.

Een globale visie en een geïntegreerde benadering betekenen ech ter niet dat bij de u itvoering de p ro

jecten niet terug kunnen 'uiteenva llen ' in diverse m eer secto raalgerichte acties. Dat heeft deels te 

maken m et de w erkbaarhe id m aar in be langrijke mate ook m et opportun ite iten die vaak verband 

houden m et bele idsopties en beschikbare financiële m iddelen die zich vanuit versch illende secto ra 

le kaders aandienen. Deze opportun ite iten zijn u ite rm ate be langrijk  om dat ze toelaten concrete 

zaken op het te rre in  te rea liseren en ze de bew ijskracht leveren dat deze aanpak w erk t. Ze kunnen 

een extra s tim u lans zijn voor het verder verloop van het project. We denken h ier dan o.m. aan V laam 

se m iddelen in het kadervan zogenaamde niveau lll-p ro jec ten  (sam enwerkingsovereenkom st 'm ilieu  

ais opstap naar duurzam e ontw ikke ling '), m aar ook aan Europese pro jectm iddelen (in het kader van 

Interreg, doelste llingenprogram m a's,...). U iteraard is het van belang om h ier te onderstrepen dat 

zowel de provincie ais de betrokken gemeenten daarbij steeds be langrijke (co-)financiers zijn.

M e t h o d i e k

De opgebouwde expertise binnen de provincie werd na verloop van tijd getoetst aan academische 

inzichten die op basis van onderzoek van ge lijksoortige  projecten in andere delen van Vlaanderen 

werden verworven.^ Een in het verlengde hiervan ontw ikke lde m ethodiek kreeg naderhand een 

eigen verta ling  via een op m aat van het bestuur gem aakte handleiding.

1 A lb re c h ts ,  J., Van den  B roek,  J., V e ra c h te r t ,  K., Leroy, P. en Van Tatenhove, J., G e ïn te g re erd  g e b ie d s g e r ic h t  

b e le id :  een m e th o d ie k .  Een e v a lua t ie  van 6 b es ta an d e  p ro je c te n  a is  o ps tap  n a a r  een m e th o d ie k  v o o r  GGB. 

L e u v e n /N i jm e g e n ,  K U L e u v e n /K U N i jm e g e n ,  1999, 9 3 p.
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In deze handleiding is een s tram ien van procesvoering opgenomen die gehanteerd w ord t bij de voo r

bereiding en uitvoering van geïntegreerde gebiedsgerichte projecten. We onderscheiden hierb ij 

onder m eer een agenderingsfase, een brede oriën teringsfase, een fase van p rio rite its te llin g  en een 

plan van aanpak op de korte en m idde llange te rm ijn . Tevens is ook voorzien in een flexibele o rgan i

s a tie s tru c tuu r m et het oog op beslu itvorm ing en opvolging. Het be tre ft een stuurgroep m et be le ids

verantw oorde lijken, een plangroep m et de betrokken procesam btenaren en een klankbordgroep 

m et het m iddenveld. Eventueel kunnen er ook nog aparte w erkgroepen worden opgericht. Centraal 

in het proces staan in ieder geval een du ide lijke com m unica tiestra teg ie en geëxplic iteerde ve ran t

woordelijkheden.

Van belang om te onderstrepen is dat deze m ethodiek op het te rre in  niet ais een keu rs lijf mag w o r

den beschouwd. Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten veronderste llen im m ers flex ib ilite it en 

m aatw erk. Naargelang de om standigheden w ord t dan ook zowel de fasering ais de o rgan isa tie 

s tru c tu u r te lkens op een andere m an ie r ingevuld.

V o o r w a a r d e n

De voorgestelde w erkw ijze is geen passe-partout voor de oplossing van ieder m ogelijk  probleem . 

Integendeel zelfs, het gaat h ie r om een veelom vattend, tijd s - en arbe ids in tensie f proces dat best 

se lectie f w o rd t ingezet in die s itua ties  w aar aan een aantal voorwaarden is voldaan die o.m. be trek

king hebben op de aard van het probleem  en de ro l en betrokkenheid van actoren. In de reeds ee r

der aangehaalde lite ra tu u r w ord t e r o.m. op gewezen dat deze aanpak best geschikt is w anneer zich 

een onhe lder en com plex probleem  s te lt w aarvoor versch illende oplossingsvarianten m ogelijk  zijn, 

e r diverse betrokken partijen zijn m et geringe m achtsverschillen, e r u itz ich t is op een gezam enlijke 

oplossing die daarenboven van een zeker s tra teg isch belang is ... Het heeft m.a.w. weinig zin om voor 

de aanpak van re la tie f eenvoudige problem en waarvan de oplossing binnen de (sectorale) bevoegd

heid van één bestuursniveau valt, dergelijke complexe processen op te zetten. Bovendien veronder

s te lt derge lijke procesbenadering de nodige com petenties inzake pro jectle iderschap en de beschik

baarheid over voldoende m iddelen om het pro ject te kunnen uitvoeren.

B i j z o n d e r e  r o l  p r o v i n c i e

De auteurs van de hierboven verm elde m ethodiek zijn ervan overtu igd dat de provincies vanuit hun 

p ro fie l (i.e. een bovenlokaal en in te rm ed ia ir bestuur) een be langrijke ro l kunnen spelen bij de to t

s tandkom ing van derge lijke in itiatieven en projecten: "In de p ra k tijk  b lijk t  de provincie  vaak in staa t 

om een gebiedsspecifieke secto roverschrijdende p ro b leem ste llin g  op ta fe l te brengen. Door het 

nauw ere contact m e t zow el he t loka le  niveau ais he t Vlaamse niveau worden de congruenties o f 

con flic ten  tussen de doe lste llingen op de versch illende niveaus h ie r he t beste aangevoeld. De
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bezorgdhe id voor versch illende secto ra le  belangen en de bovenlokale veran tw oorde lijkhe id  van de 

provinc ie  s te lt  deze overheid in theorie in  s taa t om doe ls te llingen  te fo rm u le re n  die b ij de ve rsch il

lende pa rtn e rs  n ie t overkom en ais de eigen betrachtingen, m aa r die to t doei hebben be tere voor

waarden te creëren voor de versch illende functies in he t geb ied" lp.31j.

De provincie heeft inderdaad in de verder verm elde projecten het voortouw  genomen. Een gedepu

teerde is doorgaans voo rz itte r van de stuurgroep en provinciale am btenaren zijn de pro jectle iders 

die zich voorat toespitsen op het procesm atige en organisatorische aspect van het project.

O p b o u w  C a h i e r

Na deze in le id ing worden in een tweede deel v ie r W est-Vlaamse cases gesitueerd en beschreven. 

Het betre ft 'de Leievattei' in Zuid-W est-Vtaanderen, Canat tink of het kanaat Roesetare-Leie, 'de 

Oudtandpotder' in de Brugse regio en het 's tra teg isch project N ieuw poort' dat voo rnam etijk  be trek

king heeft op de uitb re id ing van de jachthaven. In een derde deet worden deze v ie r cases kritisch  

becom m entarieerd o.m. op vtakvan  m ethodische aanpak, proces, randvoorwaarden, resu lta ten e.d. 

In een vierde deet tenslo tte  worden enkete bestuurskund ige reflecties gem aakt.
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De LeievaLLei tussen 

Wervik en Kortrijk
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A a n l e i d i n g  &  b e l e i d s c o n t e x t

Van een sectorale a a n ze t...

In de periode 1992-1997 werd door de gemeentebesturen van Wevelgem en Menen een individueel in i

tia tie f genomen om in groene BPA's een kader vast te leggen voor de bescherm ing van de open ru im 

te in de Leievattei en te r ondersteuning van de natuurontw ikke ling en tandschapopbouw in het gebied.

Eind 1998 besloten de gemeente Wevelgem en de provincie om over te gaan tot de opm aak van een 

landschapsstudie voor de Leievattei op het grondgebied van de gemeente (door Econnection). De s tu 

die hield een inventarisatie in van de aanwezige na tuurlijke  en landschappelijke waarden, en besloot 

m et een korte - en een langeterm ijnvis ie. De bedoeling was om aan de hand van deze studie over te 

gaan tot concrete acties én een goede basis te hebben voor de opmaak van een BPA Leievattei.

Hoewel deze in itiatieven door de hogere overheden gunstig werden onthaald, ste lden zij dat de 

m aterie  geen gem eente lijke bevoegdheid betrof. De provincie was van m ening - binnen haar 

bevoegdheden inzake toerism e en recreatie - het best geplaatst te zijn om een R u im te lijk  

U itvoeringsplan (RUP) op te maken. Het V laam s gewest was van m ening bevoegd te zijn om een RUP 

op te maken voor de Leievattei, om w ille  van de selectie van de Leie ais hoofdtransportas, g ro ten

deels gelegen binnen het reg ionaa l-s tede lijk  gebied K ortrijk .
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Daarnaast werden binnen de gebiedsgerichte w erk ing van de provincie stappen gezet om samen met 

de gem eenten Menen en Wevelgem, en bij u itbreiding m et de gem eenten W ervik en K ortrijk , concreet 

na te gaan welke acties m ogelijk  waren op korte te rm ijn  om de na tuurontw ikke ling en landschaps- 

opbouw op gang te brengen. In opdracht van AM INAL (in sam enw erking m et de provincie) voerde 

opnieuw Econnection de studie 'Gebiedsvisie na tuur en landschap Leievattei K ortrijk -W erv ik ' uit 

(e indrapport in a p ril 2002). Binnen dit in itia tie f werd een plangroep en een stuurgroep opgericht met 

vertegenwoordigers van alle gem eentebesturen, de in tercom m unales wvi en Leiedat, vertegenw oor

digers van de provincie (gebiedsgerichte w erking, de toenm alige dienst MIRONA), het V laams gewest 

(AMINAL, Waterwegen en Zeekanaal NV of WenZ) en externe genodigden afhanketijk  van het onder

werp. Het resu ltaa t was een inventarisatie binnen het afgebakende gebied, een gebiedsvisie en een 

actieplan m et een voorste l van te ondernem en acties op korte en Lange term ijn , d it per deelgebied.

. . .  naar een geïntegreerde aanpak

Hoewet w e rk  werd gem aakt van de uitvoering van het actieplan, oordeelde de stuurgroep dat de 

acties inzake na tuurontw ikke ling  het best ingepast w erden in een gtobate visie op de ontw ikke lingen 

van het gebied, aangezien ook andere sectoren aanspraak maken op de resterende open ru im te . 

Daarom zouden naast na tuur en Landschap ook de evoluties en m ogetijkheden inzake Landbouw en 

toerism e en recreatie mee in de afweging worden opgenomen.

Om een geordend procesvertoop m et maxim ate afstem m ing tussen de sectoren en de actoren te 

garanderen, werd door m iddet van een s tartno ta  en een afsprakennota de Ínhoud, de p ro jec ts truc- 

tu u r en de m ethodiek vastgetegd (mei 2002). Deze nota's werden besproken en goedgekeurd in de 

deputatie en het cottege van burgem eester en schepenen van de betrokken gemeenten.

De stuurgroep besliste dat ook een analyse van de bedrijvigheid in de vallei en de beeldkw a lite it een 

m eerwaarde zou bieden aan het geïntegreerd ka rakte rvan  de visie. De Intercom m unale Leiedal werd 

door de provincie aangewezen ais opdrachthouder voor de opm aak van deze geïntegreerde visie.

V i s i e  e n  d o e l s t e l l i n g e n

Uitgangspunten

De bedoeling van het pro ject is om - vertrekkend vanuit de openru im tevis ie  op de Leievattei in het 

R u im te lijk  S truc tuu rp lan  Vlaanderen (RSV) en het Provinciaal R u im te lijk  S truc tuu rp lan  West- 

Vlaanderen (PRS-WV) - to t een geïntegreerde aanpak van de Leievattei te komen over de ve rsch il

lende sectoren heen én to t de on tw ikke ling  van een visie door nauw overleg en sam enw erking tu s 

sen gemeenten, provincie en het V laam s gewest.
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Het beleid moet gedifferentieerd u itgew erk t worden:

• in een gebiedsgerichte aanpak;

• evotutief in de tijd ;

• votgens het subs id ia rite itp rinc ipe .

De open ru im te  m oet bewaard btijven en een duurzaam  antwoord geven aan de:

• nood aan ru im te  voor m ensetijke activ ite iten (wonen, ontspanning, w erken ...);

• nood aan ru im te  voor natuur.

De s truc tuu rsche ts  voor de Leievattei houdt rekening m et de:

• sectoranatyses van het plangebied;

• ptanningscontext op Vtaams, provinciaat en gem eente lijk  niveau;

• bestaande ru im te lijke  s tru c tu u r van de valle i ;

• bestaande aanknopingspunten voor investeringen in de vattei.

Visie

Deze visie draagt suggesties aan voor toekom stige on tw ikke lingen in de resterende open ru im te  van 

de Leievattei tussen W ervik en K ortrijk , op het grondgebied van de gem eenten Wervik, Menen, 

Wevetgem en K ortrijk .

De stagzin Luidt: "DE LEIEVALLEI, EEN OPEN CENTRUM"

KORTRUK
WEVELGEM

WERVK3UE • SUO (FR)

BOUSBEQUE (FR)Legende

gemeenten

'  '  '  spooriijn
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De Leievallei is een sam enhangende groene oase binnen een grensoverschrijdend vers tede lijk t ne t

w erk. De ro l en het voorkom en van de Leievallei zijn divers. Het is een ru im te  w aar m ensen kunnen 

ontspannen, w aar m ensen wonen en werken en w aar na tuur zich kan ontw ikke len. Massieve ru im 

ten (bebouwing en bebossing) worden afgewisseld m et open ru im ten en sem i-transparan te  ru im 

ten. Hoge gebru iks in tensite iten  aan de kernen worden afgewisseld m et lage gebru iks in tensite iten  

in de open ru im te . De eenheid w ord t bepaald door de langse s truc tu ren  en verbindingen.

De Leievallei is een verbindend elem ent in het ne tw erk en vo rm t een onderdeel van een regionaal 

groen en recreatie f netwerk. De re latie van de Leievallei m et het Stadsrandbos, de Bergelenput en 

het grensoverschrijdend landschap is be langrijk .

De Leievallei zelf is een ru im te  m et s te rk  versch illende onderdelen: s tedelijke centra, kle inere k e r

nen, industriegebieden, akkers en weiden, natuurgebieden en bossen, puntsgewijze elem enten 

zoals cu ltuu rh is to rische  re licten of recreatieve voorzieningen en een ne tw erk van wegen, groot en 

kle in. Deze veelzijd igheid is een boeiende troef. Elk onderdeel in de Leievallei heeft een belang en 

een betekenis, evo lu tie f in tijd en ru im te . De tijdshorizon van deze visie is 15 jaar.

Evoluties worden gestuurd m et een recreatie f en groen ontw ikke lingsperspectie f. Maatgevend voor 

de Leievallei is de sociale gebru ikswaarde van de open ru im te .

Doelstellingen

Behoud van de open ruimte

De open ru im te  m oet zoveel m ogelijk  opengehouden worden. Binnen d it gebied is een verdere 

indus tria lise ring  of ve rstede lijk ing  van het landschap in de Leievallei n iet w ense lijk .

Een evenwichtige verweving van toerisme en recreatie, natuurontwikkeling en landbouw in relatie 

tot het achterland

De valle i geeft luch t aan zowel lokale ais regionale gebru ikers. Recreatief m edegebru ik van het c u l

tuu rh is to risch  pa trim on ium  in de vallei, de na tuur of landbouwgebieden staat voorop. De d ruk van

u it het toe ris tisch -recrea tie f m edegebru ik m oet in de hand gehouden worden door die te spreiden 

over de open ru im te  van de Leievallei, in de bebouwde stedelijke gebieden, koppelingen m et het 

open agrarisch gebied buiten de Leievallei en koppelingen m et andere openluchtrecreatieve voo r

zieningen in de regio.

De bestemde natuurgebieden worden in eerste instantie ais dusdanig ontw ikke ld, te beginnen aan 

het w ater, naar de open ru im te  toe. In het huidige gecultiveerde landschap van de Leievallei is er 

beperkte ru im te  voor r iv ie rhe rs te l en w aterberg ing. Natuurgebieden worden voldoende toeganke

lijk  gem aakt.

Het huidige landbouw gebru ik in natuurgebieden m oet op korte te rm ijn  verder geëxtensifieerd w o r

den. Landbouw m oet voldoende m ogelijkheden krijgen to t verbreding om een financiee l leefbare 

bedrijfsvoering m oge lijk  te houden. Een verdere in tensifië ring  van de landbouw in de Leievallei is 

n iet wense lijk .
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De ruimtelijke samenhang van de Leievallei versterken

De Leievallei is een gevarieerd landschap van open, halfopen en massieve ru im te lijke  elem enten, 

te lkens m et een eigen spec ific ite it in voorkom en en gebru ik. P laatselijke histo rische referenties 

binnen het nieuwe landschap zijn beeldbepalend. Toch moet de Leievallei ais een geheel worden 

gezien, m et de Leie ais ordenend e lem ent in de vallei.

De sam enhang van de Leievallei w ord t ve rs te rk t door een un ifo rm ite it en con tinu ïte it in vorm geving 

van de jaagpaden en het m eub ila ir langs de Leie. De onafgewerkte randen worden landschappe lijk  

be ter geïntegreerd. V isueel storende elem enten in het landschap worden zo goed m oge lijk  ge ïnte

greerd en w aar m ogelijk  uit het landschap verw ijderd .

De gebruiksintensiteiten differentiëren

Door een gerich te toegankelijkheid van de Leievallei worden de gebru iks in tens ite iten  in de hand 

gehouden. A anslu itend op de stedelijke gebieden kunnen de toeris tisch-recreatieve of industrië le  

gebru iks in tens ite iten  hoger liggen dan in de open valle igebieden. De be langrijkste  toegangen to t de 

Leievallei s itueren zich aan de kernen. De nodige in fra s tru c tu u r kan voorzien worden. Landbouw

gebru ik  kan in tensiever naarm ate die verder verw ijderd is van de riv ie r en beekvalleien. Daar w aar 

na tuurontw ikke ling  vooropstaat, w o rd t de toegankelijkhe id  bepaald m et het oog op de n a tu u r

waarden.

P r o c e s m a t i g e  k e n m e r k e n

Van sectorale visies tot geïntegreerde visie

Per secto r werd op basis van een uitgebreide inventaris een SWOT-analyse gem aakt (sterktes, 

zwaktes, kansen en bedreigingen). Vanuit die analyse werd een sectora le  visie ontw ikke ld en w e r

den voorste llen van acties u itgew erkt. De v ijf visies werden in een volgende stap bijeengeschreven 

to t één geïntegreerde visie m et daaraan gekoppeld doe lste llingen voor de Leievallei. Zowel de sec

tora le  visies ais de geïntegreerde visie vorm den de basis voor het verdere debat inzake het ac tie 

plan, waarb ij een onderscheid w ord t gem aakt tussen acties te rea liseren op korte, m idde llange en 

lange te rm ijn . De uitvoering van concrete acties gebeurt op basis van een jaarp rogram m a.

Communicatiestrategie

Inherent aan het proces was de doorgedreven com m unicatie. Aangezien d it geen gebru ike lijk  plan- 

proces inhield, was e r ook geen ju rid isch  vastgelegde procedure (zoals voorontwerp - ontwerp - vast

s te lling , m et het gebru ike lijk  openbaar onderzoek en de plenaire vergaderingen). Nadeel is dat er 

geen vastom lijnde tim ing was vooropgesteld w aar men zich m oest aan houden. Anderzijds bracht dit 

ook voordelen m et zich mee: m inder tijdsdruk, ru im te  voor in tensiever overleg en com m unicatie.
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De p ro je c ts truc tuu r tijdens het planproces zelf is k lassiek te noemen. De plangroep, bestaande uit 

de betrokken gebiedsw erkers van de provincie en de m edew erkers van de Intercom m unale Leiedal, 

bereidde zowel de inhoudelijke ais procesm atige stappen voor. De stuurgroep nam beslissingen op 

inhoude lijk  en procesm atig vlak. De stuurgroep bestaat u it door de provincie en gem eenten aange

wezen m andatarissen en am btenaren, aangevuld m et een vertegenwoordig ing vanuit de in te rcom 

m unales Leiedal en wvi en het Vlaamse niveau. Het voorz itte rschap w ord t waargenom en door de 

gedeputeerde uit de streek. De pro jectle id ing lig t in handen van de gebiedsw erker leefbaarheid, 

regio K ortrijk -R oese la re -T ie lt.

De sectora le analyses en visies 'bedrijv ighe id ' en 'bee ldkw a lite it' werden opgesteld en afgew erkt 

door de plangroep en stuurgroep, m aar voor de drie overige sectoren 'landbouw ', 'toe rism e en 

recreatie ' en 'na tu u r en landschap' werd te lkens een them atische w erkgroep opgericht. Deze w e rk 

groepen stonden, e lk  vanuit hun invalshoek, in voor het aanleveren van de Ínhoud van de sectorale 

analyses. Iedere secto r beschreef, analyseerde en deed voorste llen to t acties. Knelpunten en kan

sen to t w isse lw erk ing werden aangegeven. De w erkgroepen bespraken verder de voorste llen van 'de 

geïntegreerde gebiedsvisie en s tructuu rsche ts ' en het 'actiep lan '.

Aanvankelijk  was het de bedoeling dat de stuurgroep enkel uit gem eentelijke en provinciale am bte

naren en m andatarissen zou bestaan, en dat de betrokkenheid van het V laamse niveau werd gega

randeerd door de bevoegde adm in is tra ties  op te nemen in de sectora le werkgroepen (zie kader). 

Maar het typeert het organisch ka rak te r van deze visieoefening dat de stuurgroep tijdens de rit 

besliste om de A dm in is tra tie  W aterwegen en Zeekanaal en de A fdeling R u im te lijke P lanning u it te 

nodigen to t deelnam e aan de stuurgroep.

Samenstelling sectorale werkgroepen: 

werkgroep Natuur en Landschap

Instituut voor Natuurbehoud, AROHM Monumenten en Landschappen, Aminal - Afdeling Natuur, 

Aminal - Afdeling Bos en Groen, gemeentelijke groen- of milieuambtenaren, Leiedal, gebiedswer

ker milieu, gebiedswerker leefbaarheid

werkgroep Landbouw

Lokale aanspreekpunten landbouw, schepenen van landbouw, AMINAL Afdeling Land, ALT, 

Leiedal, gebiedswerker landbouw, gebiedswerker leefbaarheid

werkgroep Toerisme en Recreatie

Regiomanager vzw Toerisme Leiestreek, schepenen van toerisme, ambtenaren gemeentelijke toe

ristische diensten, coördinator Leie-actieplan, gebiedswerker leefbaarheid
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De visie en s truc tuu rsche ts ' en het 'actiep lan ' werden tijdens een aantal communicatiefora tijdens 

het planproces voorgesteld en besproken. Zowel in de stuurgroep ais in de sectora le werkgroepen 

is er een vertegenwoordig ing van de lokale besturen, m aar vanuit de plangroep werden bij de 

opm aak van de geïntegreerde gebiedsgerichte visie voor de Leievallei een aantal toe lich tingen voo r

zien voor de betrokken colleges van burgem eeste r en schepenen en de deputatie. De v ie r betrokken 

colleges en de deputatie keurden u ite inde lijk  de geïntegreerde gebiedsvisie goed.

De inbreng van de Vlaamse adm in is tra ties  werd verzekerd via de sectora le werkgroepen, m aar t i j 

dens het planproces vond toch geregeld b ila te raa l overleg plaats tussen het provinciebestuur en de 

adm in istra ties, bijvoorbeeld in functie van de opm aak van het actieplan. Net zo m et ge ïnteresseer

de belangenverenigingen, die niet ais zodanig in de form ele p ro je c ts truc tuu r waren opgenomen.

Daarnaast werd de visie voorgesteld in een aanta l com m issies van de provincieraad (ru im te lijke  

ordening, leefomgeving, gebiedsgerichte w erk ing) en een aantal colleges agendeerde de visie op de 

gem eenteraad.

De plangroep verzorgde ook in drie van de v ie r gem eenten een toe lich ting en bespreking in de 

GECORO.

Op het eerste zicht lijken deze overlegm om enten een soo rt pa ra lle l com m un ica tiec ircu it in de hand 

te werken, m aar toch bleek d it het proces voo ru it te helpen. Niet alleen om dat op die m an ie r vaak 

nieuwe waardevolle suggesties werden geopperd, m aar ook om bijvoorbeeld bij zoveel m ogelijk  

m andatarissen en andere betrokken actoren de idee te verspreiden dat de visie werd opgesteld in 

functie  van de afgesproken doelste llingen, en dat zo niet alle desiderata op vlak van ru im tebeslag in 

het plan konden worden opgenomen.

De opm aak van de visie leidde tenslotte  to t het versterken van het grensoverschrijdend overleg inza

ke de ru im te lijke  on tw ikke lingen langs de grensleie. De opties uit de gebiedsvisie vonden ingang in 

de studie 'Requa lifica tion du secteur de la Lys - H a llu in ', die o.a. de reconversie van verouderde 

industrië le  s ites en de on tw ikke ling  van de resterende open ru im te  langs de Leie vooropste lt.

In het najaar 2006 s ta rtte  bovendien een soo rtge lijke  visieoefening aan Franse zijde, die opties zal 

fo rm u le ren  naar in rich ting  en beheer van de grotere resterende open ru im tes. Zowel de grensge

m eenten W ervik en Menen, ais Leiedal en de provincie zijn uitgenodigd om mee het proces te door

lopen.

Geïntegreerde gebiedsgerichte m ethodiek

De m ethodiek van de geïntegreerde gebiedsgerichte w erk ing van de provincie W est-Vlaanderen 

w ord t toegepast in alle fasen van het project, zowel tijdens de vis ieon tw ikke ling , de p lannings- en de 

uitvoeringsfase.

Het geïntegreerde ka rak te r van de visieoefening mag du ide lijk  zijn na bovenstaande uiteenzetting. 

Is het een gebiedsgerichte oefening? A is we de voorwaarden beschouwen die een pro ject to t een
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gebiedsgericht pro ject m aken: ja. Bij aanvang van het proces had het beleid geen scherp beeld van 

de randvoorwaarden; die werden pas du ide lijk  gedurende het proces zelf. De problem atiek m oest f i j 

ner afgelijnd worden; het pro ject had een stra teg isch belang; e r waren du ide lijk  m eerdere be lang

hebbende actoren (zowel gemeente, provincie ais het V laam s niveau). Het is gebiedsgericht in die 

zin dat het om een specifiek bovenlokaal gebied gaat. Knelpunten, opportuniteiten werden vastge

steld in functie van dit gebied en specifieke gebiedsgerichte oplossingen lagen open.

Naar p ro je c ts truc tuu r toe b lijf t de plangroep en stuurgroep verder w erken in functie  van de opvol

ging en eventuele b ijs tu ring  van het actieplan. De gebiedsw erker leefbaarheid ziet toe op de sam en

s te lling  van het jaa rp rogram m a; de stuurgroep kom t h a lfja a rlijks  bijeen om de voortgang van het 

jaa rp rogram m a te verzekeren. N ieuw is dat, m et de goedkeuring van de geïntegreerde gebiedsvisie, 

de sectora le  w erkgroepen ophouden te bestaan. Ze vervulden een be langrijke ro l in de inhoudelijke 

invu lling  van de sectora le analyses én de sectora le reflectie over de geïntegreerde gebiedsvisie. 

Maar voor de uitvoering van het geïntegreerd actieplan li jk t  een nieuwe w erkw ijze aangewezen. 

Indien opportuun, worden ad hoe gebiedsgerichte pro jectgroepjes in het leven geroepen. Dergelijke 

w erkw ijze biedt een aantal voordelen: voor een bepaald gebiedsgericht project, bijvoorbeeld het 

opzetten van een aanta l acties rond een beek, kunnen de versch illende belanghebbende sectoren en 

actoren sam en de lijnen van het project u ittekenen. Dergelijke projecten vergen een geïntegreerde 

of sectoroverstijgende aanpak, dus is het naar u itvoering toe e ffic iën te r om de versch illende secto

ren en belanghebbenden sam en te brengen. Het verhoogt bovendien de betrokkenheid van be lang

hebbenden; m eerdere acties uit het actieplan kunnen worden gebundeld in één gebiedsgericht p ro

ject... In de p ra k tijk  zullen actoren vanuit versch illende overheden en sectoren, aangevuld m et p laa t

se lijke  verenigingen en pa rticu lie ren, sam enw erken te r rea lisa tie  van het gebiedsgerichte project.

Het is gepast aan te stippen dat deze hele in tegratieoefening ook een continu leerproces inhie ld en 

nog steeds inhoudt, voor alle betrokken actoren; zowel voor be le idsm akers, p lanners ais u itvoerders 

op het terre in . Het proces is h ie r dus m instens even be langrijk  ais de Ínhoud van het project.

I n h o u d e l i j k e  k e n m e r k e n

De them a's werden vastgelegd aan het begin van het proces (na tuur en landschap, landbouw, toe

rism e en recreatie); daar kwam en nadien de them a's bedrijv igheid en bee ldkw a lite it bij. Maar in 

feite was het a lle reerste  be langrijke discussiepunt de afbakening van het projectgebied. Net die 

afbakening heeft ervoor gezorgd dat de econom ische aanspraken op de resterende open ru im te  op 

de agenda werden geplaatst. Vooral tijdens het afbakeningsproces van het projectgebied is geble

ken dat iedere spe le r zijn eigen 'verborgen agenda' had. Veel had te maken m et het ge lijk tijd ig  

lopende proces van de afbakening reg ionaa lstede lijk  gebied K ortrijk , w aarin  vooral ru im teop ties 

werden genomen op v lak  van econom ische on tw ikke ling  en u itb re id ingsm ogelijkheden voor het 

wonen. De ste llingen  op het lokale niveau strookten niet m eteen m et de visie op V laam s niveau, die
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eerder de hele resterende open ru im te  in de Leievallei w ilde  vrijw aren. U ite inde lijk  werd een com 

prom is gevonden: de lokale ru im teop ties  op v lak  van economie en wonen werden opgenomen in een 

RUP van het s tede lijk  gebied, te rw ijl voor de 'groene' ru im tec la im s de geïntegreerde gebiedsvisie 

ais basis voor een gew este lijk  RUP Leievallei zou fungeren. Maar d it betekende uiteraard dat de 

grenzen voor de geïntegreerde gebiedsvisie m et haar doe lste llingen om de open ru im te  te v r ijw a 

ren, in die zin ingekrom pen werden. De andere kant van de m edaille  is dat net deze beslissing van 

de Vlaamse Regering de w il om inhoude lijk  verder te discussiëren in s terke mate heeft bevorderd.

De geïntegreerde gebiedsvisie is vertaa ld in een aantal 'ru im te lijke  bouwstenen'. Het u itgangspunt 

volgend dat varia tie  in beeld en functies een troe f is in de Leievallei, w o rd t een varia tie  van een 

gesloten, halfopen en open landschap nagestreefd, doorspekt m et een aanta l lijn - en punte lem en- 

ten. Een beperkte bosontw ikke ling (op een welbepaalde plaats), (potentiële) industriegebieden, 

(potentiële) s tedelijke on tw ikke ling  aan de w ate rkan t, en scherm groen bepalen de massieve, geslo

ten ru im te . De visie legt verder v ie r te ontw ikke len landschapsparken vast. De afw isseling van g ras

landen, hoge en lage begroeiing, evenals de open, halfopen en gesloten gezichten, zorgen opnieuw 

voor een gevarieerd beeld. De landschapsparken zijn gesitueerd nabij de stedelijke kernen en m oe

ten een hogere mate van on ts lu iting  kennen. Op andere plaatsen w ord t net de toegankelijkheid 

beperkt in functie van de na tuurontw ikke ling . Op die plaatsen w ord t een beeld van gevarieerd 

natuurlandschap beoogd.

Het overgrote deel van de valle i m oet open blijven. In de laagst gelegen percelen - die dus het d ichtst 

bij de Leie liggen -  p rim ee rt de na tuurlijke  on tw ikke ling . Het gaat dan voora l om de vroegere m eer- 

sengebieden en de oude m eanders. Bouwstenen zijn een typebeeld van soo rtenrijke  graslanden, 

potentië le overstrom ingsgebieden en h ier en daar een verru im de riv ierbedd ing om het riv ie rka ra k - 

te r van de Leie te versterken. De hoger gelegen percelen worden voorbehouden voor de grondge

bonden landbouw, vanuit de optiek dat landbouw zeker nog een plaats verd ient in de vallei. Zichten 

worden enkel verd ich t door het aanbrengen van kle ine landschapselem enten (zoals hagen, hou t

kanten, bom enrijen, poelen, ...).

L ijne lem enten zijn de rea lisa tie  van 'na tu u rlijke  oevers', het u itrusten van 'recreatieve routes', het 

bewaren van enkele 'z ichtassen' en het voorzien van enkele 'nieuwe fie ts - en w andelbruggen '.

Om de visie te rea liseren ste lden de in itia tie fnem ers een actieplan samen. Het plan is een m ix 

geworden van nog te nemen planologische acties, u it te voeren studies, organisatie van (vooral 

grensoverschrijdend) overleg, en acties die in principe meteen op het te rre in  kunnen worden u itge 

voerd. Per actie zijn de m ogelijke partners aangewezen en indien m ogelijk, een trekker. Er is de 

afspraak om via de opste lling van een jaarp rogram m a de uitvoering van de acties op te volgen. De 

gebiedsw erker leefbaarheid houdt de pen vast.
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R e s u l t a t e n  t o t  n u  t o e

In de eerste plaats is e r de goedkeuring van de geïntegreerde gebiedsvisie door zowel de v ie r co lle 

ges van burgem eester en schepenen, ais door de deputatie. De goedkeuring im pliceerde de vo lgen

de status:

Via de uitgevoerde sectorale analyses, het overzicht van de planningscontext, de geïntegreerde 

gebiedsvisie en structuurschets en het voorstel van actieplan hopen de deelnemende besturen om 

een onderbouwd en maatschappelijk gedragen plan aan te reiken waarvan de verschillende 

overheidsinstanties gebruik kunnen maken bij de verdere uitwerking van hun ruim telijk beleid.

Deze visievorming heeft in geen enkel opzicht een dwingend karakter. Wel kunnen op basis van het 

actieplan overeenkomsten worden opgemaakt tussen de verschillende overheidsniveaus met 

betrekking tot het ondernemen van acties, het onderzoeken en verder uitwerken van de globale 

ruimtelijke beleidsopties.

De 'geïntegreerde gebiedsvisie en structuurschets' is het resultaat van een intensieve visieoefe

ning waaraan zowel lokale ais provinciale beleidsmakers, ais lokale, provinciale en gewestelijke 

ambtenaren hebben deelgenomen.

• Het luik visie' weerspiegelt een streefbeeld van hoe het gebruik en het beheer van dit stukje 

Leievallei binnen 15 jaarzo u  kunnen zijn.

• Het luik 'structuurschets' is een schetsmatige weergave van deze visie.

• Het hele document vormt de gemeenschappelijke onderlegger voor verder maatschappelijk en 

bestuurlijk debat met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

• Tegelijk vormt ze de basis voor de opmaak van een geïntegreerd actieplan.

Het actieplan bundelt concrete acties tot inrichting en beheer, te nemen flankerende maatregelen, 

uit te werken strategische projecten, te reserveren gebieden voor bepaalde toekomstige ruim te

lijke ontwikkelingen of andere concrete maatregelen en acties.

Het actieplan is een dynamisch gegeven, en wordt op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd 

met het oog op het te bereiken streefbeeld, en in voorkomend geval gewijzigde situatie op het te r

rein en nieuwe plan- en procesmatige ontwikkelingen.

Een ja a r na de goedkeuring van de visie, was e r reeds een aanvang genomen m et een 65 -ta l acties 

van de 107 vooropgestelde acties u it het actieplan. De lokale besturen nemen de afgesproken p rin 

cipes mee in de opm aak van gem eentelijke ru im te lijke  u itvoeringsplannen. Op die m an ie r k r ijg t de 

visie een ju rid ische  verankering . In dat lich t is ook de opm aak van het gew este lijk  RUP voor de
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Leievallei een opsteker. De voorste llen u it de visie naar functie en in rich ting  van percelen in het open 

landschap worden m eegenomen in de opm aak van het gew este lijk  RUP waarvan de goedkeuring 

w ord t verw acht in de loop van 2008.

Om een aantal afgesproken ingrepen op het te rre in  versneld te realiseren, diende de gebiedsgerich

te w erk ing  van de provincie een niveau 3-p ro ject in in het kader van de sam enw erkingsovereenkom st 

'M ilieu, opstap naar een duurzam e on tw ikke ling ' m et het V laams Gewest. Een niveau 3-p ro ject is een 

am bitieus gebiedsgericht, geïntegreerd actieprogram m a. De gebiedsvisie was dus een uitstekend 

basisdocum ent voor de onderhandeling ervan. Zo is een van de acties de opm aak van een in rich tin g 

en beheersplan voor het landschapspark W evelgem -Lauwe, m et daaraan gekoppeld effectieve 

in rich tingsm aatrege len zoals aanplantingen, in fra s tru c tu u r te r on ts lu iting  van het gebied enz.

De gebiedsvisie is een be langrijke insp ira tieb ron voor de opm aak van een soo rtge lijke  stra teg ische 

stud ie aan de Franse kant van de Leie, w a t uiteraard gepaard gaat m et het nodige g rensoverschrij

dend overleg.

M isschien niet echt een tastbare ou tput m aar zeker n iet te onderschatten, is dat de deelnem ers aan 

het proces gezam enlijk  een tra je c t hebben doorlopen om tot een grensoverschrijdende visie op de 

verdere in rich ting  van de valle i te komen. Het lokale, gem eente lijke niveau is overstegen; gem een- 

tegrensoverschrijdende principes naar in rich ting  zijn afgesproken.





25

Canal link
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A a n  L E  I D I N G

Het kanaal Roeselare-Leie heeft een be langrijke rot gespeeld in de industrië le  on tw ikke ling  van de 

streek. Ondanks het s te rk  ge ïndustria liseerde ka rak te r van de kanaalzone beschikt het gebied toch 

nog over een aantal open ru im tes  en groene zones. Er kan ech ter n iet worden ontkend dat de 

kanaalzone onder d ruk staat (o.a. door de vraag naar verdere industrië le  u itb re id ing) en m et een 

aantal problem en w ordt geconfronteerd.

Een kwalitatieve revita tisering van de kanaalzone m et oog voor de verschittende activite iten, fun c 

ties en potenties van het gebied drong zich dan ook op. Vanuit het S treekpta tfo rm  Roesetare-Tiett -  

ondertussen RESOC M idden-W est-Vtaanderen - bestond at in 2000 de vraag om aan een betere 

ru im te lijke  in tegra tie  van de kanaalzone te werken.

In 2003 deed zich de opportun ite it voor om de kanaalzone Roesetare-Leie in het Europese Interreg 

111 B-pro ject Canat tink op te nemen. H ierdoor konden Europese m iddelen worden gegenereerd voor 

een belangrijke investering ten voordele van de recreatieve ontw ikke ling (in casu het herstet van de 

h istorische d rie trapstu is  in Ooigem), m aar ook om een gebiedsvisie op te maken van de kanaalzone. 

De gebiedsvisie werd in opdracht van de provincie u itgew erkt door onderzoekers van de KULeuven en 

wvi en vorm t op vandaag de Leidraad voor de uitbouw  van verdere acties in het projectgebied.

O p z e t

Het te rr ito r iu m  waarover deze gebiedsstudie handelt is geen 'na tu u rlijke  streek ', noch een du ide lijk  

afgebakende bestuurlijke  eenheid. Het gebied Laat zich tevens niet inschrijven in de etders vaak 

gehanteerde opdeling tussen stad en open ru im te : het bevat fragm enten van beide, w isselend gua



GEÏNTEGREERDE GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN, MEER DAN EEN EXPERIMENT

in tensite it, nu eens s te rk  gescheiden, dan w eer e lkaar de hand reikend. De gebiedsstudie beoogt 

dan ook een stra teg ische a llian tie  tussen de diverse besturen en actoren, teneinde een dynamische 

gebiedsgerichte w erk ing over bestuurlijke , ru im te lijke  en sectora le grenzen heen te in itiëren. 

Terugvatten op klassieke ptanfiguren, m et klassieke recepten en modelten, was h ier n iet aan de 

orde. De stud ie was veeteer een zoektocht naar nieuwe planvorm en en werkw ijzen, een coherente 

aanpak om m et de streek en haar m oe ilijk  te plaatsen kenm erken om te gaan.

Deze w erkw ijze  tiet toe om re la tie f vrij en open op zoek te gaan naar kansen en potenties voor een 

dynamische, evotutieve gebiedsgerichte w erk ing , die op een in form ele w ijze to t stand kan worden 

gebracht. Ter com pensatie van d it gebrek aan fórm ete kaders, is wet op een system atische w ijze 

naar de bestaande ptanningskaders verwezen. We verw ijzen h ie r onderm eer naar de attas van 

bestaande ptannen en projecten, evenats de pro jectfiches van de diverse u itgew erkte projecten.

De gebiedsstudie brengt them a's in beetd die doorgaans tussen diverse stoeten belanden: van aan- 

patende gemeentes, van verschittende bestuursn iveaus (Vtaamse Gewest, provincie, gemeentes), 

van publieke en private partners, van diverse beteidssectoren. Partners en actoren zutten ook te l

kens een w isse lende  rot opnem en: nu eens aan de z ijtijn  toek ijkend , dan w e e r ats 

u itvoerder/opdrachtgever, een andere keer ats in itia tie fnem er, dan w eer ats regisseur, w aarb ij de 

provincie ats continue factor in het hete verhaat optreedt.

In de stud ie is ook nadrukke tijk  ingezet op een pro jectgerich te w erkw ijze m et de bedoeling een 

s truc tu re le  visie op de streek te koppelen aan concrete acties.

De gebiedsstudie werd opgevat ats een eerste stap in een proces van debat en pro jectdefin iëring. 

Het was een eerste stap in het to t stand komen van een onderbouwde visie voor de streek die moet 

toetaten de geëigende beteidssectoren hierop aan te spreken en om de nodige ondersteuning en 

sam enw erking te vragen.

Het is dan ook een u itgestrekte  hand naar atte betrokken actoren in het gebied om via debat en over

leg in een derge tijk  proces mee te stappen en in itia tie f te nemen.

U i t g a n g s s i t u a t i e  e n  d o e l s t e l l i n g e n

Het studiegebied is gelegen in de W est-Vtaamse 'm idden ru im te ', en omvat de verstede lijk te  ru im te  

opgespannen rond het kanaat Roesetare-Leie. De gem eentes Roesetare, Izegem, Ingetm unster, 

Oostrozebeke en W ietsbeke vatten binnen het onderzoeksgebied. Het studiegebied is geen ééndui

dig ru im te lijk  systeem, m aar een com plex am algaam  van verschittende, etkaar gedeette tijk  over

tappende Landschappen, etk m et hun eigen reproductieve Logica's. Fragm enten, zówet s tedetijk  ats 

tandschappetijk, komen vaak koud en verweesd naast etkaar voor, zonder enige ru im te lijke  sam en

hang. Tussen de stedetijke kernen gelegen aan het kanaat en de groene m eanderreticten van de 

Mandetvattei ontstond ru im te  voor industrie terre inen.
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Toch b lijf t e r zowel econom isch ais ru im te lijk  een regionale d iffe rentia tie  w aar te nemen. Reliëf, 

bodem karakte ris tieken, kw a lite it van het w a te r en andere landschappelijke kenm erken zorgden 

voor verscheidenheid: de graansilo 's, borste lfabrieken, brouw erijen en v lasro te rijen  in deze regio 

zijn h ier een getuige van. Het va lt ech ter n iet te ontkennen dat de verschra ling  van het landschap en 

het ve rlies aan ru im te lijke  iden tite it in de kanaalzone de laatste decennia steeds m eer aanw ijsbaar 

w ordt.

Naast de s te rk  herkenbare lineaire in fras truc tu ren  w ord t de W est-V laam se 'm idden ru im te ' dan ook 

gekenm erkt door het veelvuldig, verspreid voorkom en van kle ine en grootschalige bedrijven.

Het streven naar een samenhangende, duurzam e ru im te lijke  on tw ikke ling  staat in de gebiedsvisie 

voorop. Naast rev ita lise ring en verdere u itbouw  van dragende functies ais economie en wonen w ord t 

h ie rb ij ook aandacht besteed aan m ob ilite it, recreatie, m ilieu, natuur, landschap en landbouw. De 

uitdaging bestaat e r precies in om door het sam enspel van deze functies te komen to t een kw a lita 

tie f perspectie f voor d it ve rs tede lijk t gebied tussen Roeselare en de Leie. Deze am bitie  voor het 

gebied w ord t sam engevat onder de noem er Canai link.

Het is de bedoeling van het sam enw erkingsverband om deze visie pragm atisch te rea liseren. Dit kan 

o.m. door het verankeren of het toevoegen van een kwalitatieve m eerwaarde aan projecten die in een 

p lann ing- of uitvoeringsfase zitten. Verder kunnen in het gebied een aantal nieuwe gerich te in it ia 

tieven genomen worden die op een wervende m an ie r de am bitie van Canai link  kunnen verta len en 

op het te rre in  zich tbaar maken. Tenslotte is een verdere onderlinge afstem m ing en in tegra tie  van 

ru im te lijke  visies op ontw ikke lingen in het gebied wense lijk .

P r o c e s m a t i g e  k e n m e r k e n

Projectstructuur

Het Canai linkpro ject is een com plex program m a m et diverse onderdelen waarb ij te lkens ve rsch il

lende pa rtners  betrokken zijn. Om dit a lles in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat e r tu s 

sen de onderdelen voldoende coherentie en afstem m ing is, werd e r een functione le p ro jec ts truc tuu r 

opgezet.

Naar analogie m et de m ethodiek van het geïntegreerd gebiedsgericht beleid werd e r op het pro- 

gram m aniveau voor geopteerd om een stuurgroep (voorgezeten door de gedeputeerde uit de streek) 

en een plangroep in het leven te roepen. Daarnaast w ord t er naar de streek en het brede m idden

veld toe m et een klankbordgroep gewerkt.

De coördinatie van het Canai linkp ro jec t is in handen van de provinciale gebiedsgerichte w erk ing 

M idden-W est-V laanderen, daarin bijgestaan door de cel ru im te lijke  planning van de wvi.
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Betrokken actoren

De provincie is ais trekke r ve ran tw oorde lijk  voor de procesbegeleiding, te rw ijl wvi vanuit haar exper

tise een aantal inhoudelijke aspecten voor haar rekening neemt. Het aftoetsen van projecten 

gebeurt ook bij de provinciale lijnd iensten. Daarnaast is ook RESOC M idden-W est-V laanderen nauw 

betrokken bij het pro ject ais aangever van het projectidee. De NV W aterwegen en Zeekanaal, die ais 

beheerder van het kanaal Roeselare-Leie de renovatie van de 3 -trapss lu is  voor haar rekening nam 

is een vierde be langrijke actor. Ook de v ijf kanaalgem eenten Roeselare, Izegem, Ingelm unster, 

Oostrozebeke en W ielsbeke stapten mee in het sam enw erkingsverband om te werken aan een d u u r

zame ru im te lijke  on tw ikke ling  van de kanaalzone. Tenslotte zijn e r nog een reeks actoren die voor 

bepaalde aspecten betrokken zijn. vzw Toerisme Leiestreek, de V isserijcom m issie , het Agentschap 

voor N a tuur en Bos, de Roeselaarse Kajakclub en de W aterskic lub De Wante u it Inge lm unster zijn 

enkele voorbeelden van organ isaties die om w ille  van hun expertise of om w ille  van een prob leem 

s te lling  betrokken zijn bij het Canai linkpro ject. Dit is zeker geen lim ita tieve lijs t en het is du ide lijk  

dat naarm ate het pro ject evo lueert e r nog m eer Vlaamse, regionale en lokale actoren betrokken z u l

len worden bij het project.

Fasering (tijdspad, procesverloop,...)

In een eerste fase werd de gebiedsvisie u itgetekend van het kanaal Roeselare-Leie. De visie werd 

vertaa ld in 7 acties en 17 projecten. Met de acties worden grote verhaa llijnen bedoeld, in itiatieven 

die kunnen worden opgezet om de ru im te lijke  s tru c tu u r en de kw a lite it van het landschap te v e r

sterken. Aan elke actie worden vervo lgens concrete en gedeta illeerde projecten gekoppeld. Voor e lk 

van de 17 projecten bevat de stud ie een fiche m et het ju rid ische  kader, de partners, de am bitie en 

de noodzakelijke sleute lingrepen.

Na het u ittekenen van de gebiedsvisie werd op 29 novem ber 2005 door de versch illende pa rtners  een 

in ten tieverk la ring  ondertekend om de acties en projecten u it de gebiedsvisie verder te verfijnen. Bij 

de in ten tieverk la ring  hoorde een concreet actieprogram m a w aar het afgelopen ja a r aan gew erkt 

werd. De organisatie van een w orkshop voor het verder bestuderen van het parkgebied tussen 

Izegem en Inge lm unster en het u itschrijven van een studie voor de recreatieve voorzieningen langs 

het kanaal zijn twee voorbeelden van hoe de gebiedsvisie werd verfijnd . De opm aak en uitvoering van 

landschapsplannen zijn dan w eer een voorbeeld van hoe de gebiedsvisie concreet w ord t uitgevoerd.

Eind jun i 2006 eindigde het In terregpro ject Canai lin k  en in oktober 2006 werden nieuwe besturen 

gekozen op lokaa l en provinciaal niveau. Een ogenblik om de in ten tieverk la ring  te actua liseren en 

een m eerjarenactiep lan op te maken. Dat plan vo rm t dan w eer de basis voor het genereren van 

nieuwe (investerings-)m iddelen.
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I n h o u d e l i j k e  k e n m e r k e n

Complete stad  -  Machinestad  -  Buitenstad

Lezing van het stedelijke landschap in de kanaalzone w ijs t u it dat e r geen sprake is van één land 

schap, m aar van m eerdere landschappen die naast e lkaar en door e lkaa r heen bestaan, e lk  m et hun 

eigen logica. Het beeld van de rasterstad, ontleend van het w itboek stedenbeleid, laat zich u its p lit

sen in drie com plem enta ire  stadsbeelden: de com plete stad, de machinestad, de buitenstad. Elk van 

deze stadsbeelden staat niet langer voor een gescheiden deelsysteem  m aar voor een in tegrale 

beschrijv ing van de stedelijke ru im te  vanuit een welbepaald en voor de streek relevant perspectief. 

Elk beeld is inc lus ie f en s lu it idea lite r het andere beeld geheel of gedee lte lijk  in.

Met het beeld van de complete stad w illen  we het beeld van een inclusieve stad oproepen, een stad 

w aar op in tegra le w ijze aan de globale leef- en w oonkw a lite it w ord t gewerkt. Met de m etafoor van 

de machinestad w illen  we het beeld oproepen van een streek die reso luut voor industrië le  on tw ik 

keling kiest. De op tim a lise ring  van haar organisatie (functionele verd ichting, landschappelijke 

inpassing, in fras truc tu re le  uitbouw, in tegraa l waterbeheer, etc) is een in tegraa l onderdeel van het 

w erken aan een kwalitatieve open stad. De buitenstad staat voor de sterke onderlinge doordring ing 

van open en gebouwde ru im te  in het studiegebied. Door deze beelden voorop te s te llen onder de 

gem eenschappelijke noem er van de rasterstad w ord t e r voorgesteld op twee sporen te bewegen, 

nam elijk  w erken aan in terne sam enhang binnen e lk  landschap enerzijds en het zoeken naar k ru is 

verbanden tussen de drie versch illende landschappen anderzijds. Deze sporen vorm en geen afzon

de rlijke  delen in deze stud ie. Het gaat om een dubbele opgave die de drie stadsbeelden tege lijk  beter 

a rticu le e rt én bindt, die een kw a lita tie f evenw icht zoekt tussen d iffe rentia tie  en samenhang.
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Atlas van plannen en projecten

Bij de s ta rt van de stud ie werden de betrokken gem eentes bevraagd over in itia tieven en plannen die 

op ta fe l lagen. Verder w erden alle relevante p landocum enten die op het studiegebied of deten ervan 

van toepassing zijn, verzam etd. Het resu ltaa t van deze oefening en van de bevraging werd op een 

aantat kaarten sam engebracht die ats een attas van projecten worden gepresenteerd. In deze pro- 

jectena ttas worden verschittende ptanfiguren en projecten van diverse aard naast etkaar gepresen

teerd w aardoor m ogetijke verbanden tussen uiteenlopende in itiatieven du ide lijk  worden. Bij de fo r

m u lering  van acties en projecten heeft deze pro jectenattas ats Leidraad gefungeerd om m ogetijke 

kansen te detecteren.

7 Acties en 17 projecten

De 7 acties die opgenomen zijn in de gebiedsvisie vorm en de basis voor het vervotg tra ject. Onder 

etke actie ressorteren m eerdere projecten. Enkete projecten worden hierna sum m ie r beschreven.

Actie 1, "een park voor de rasterstad” is gericht op de consolidatie van de centrale open ruimte ais 

publieke ruimte, maar ook ais ecologisch verbindingsgebied. Er wordt gestreefd naar een natuur- 

stadspark met een brede uitstraling. Het natuurstadspark Izegem -lngelm unster zelf, evenals twee 

reconversieprojecten aan beide uiteinden geven uitwerking aan de actie. Naast het versterken van 

het woonweefsel van beide kernen, hebben beide reconversieprojecten van voormalige industrië

le sites potenties om de centrale groene ruimte opgespannen tussen de kernen van Izegem en 

Ingelmunster te versterken en verder vorm te geven.

In actie 2 "stad aan het kanaal”, wordt de mogelijkheid onderzocht om het kanaal ais drager van 

stedelijke functies te ontwikkelen. Wat is nodig om het stadscentrum m eer in de richting van het 

kanaal uit te breiden? Zowel aan de kop van het kanaal te Roeselare ais in de stationsomgeving van 

Izegem dient zich een project aan dat een andersoortige relatie tussen stad en kanaal initieert en 

de bestaande weefselstructuur opheldert.

De vraag in actie 3 "een kader voor bedrijven” is hoe de duurzame ruimtelijke kwaliteit van bedrij

ven en bedrijfsterreinen kan geoptimaliseerd worden. In het project "Mandeldal" wordt aan het 

bestaande productieve landschap een plaats gegeven in het omliggende gemengde (woon)weefsel 

door het inschuiven van een leesbare (groen)structuur, tevens drager van een veilige fietsas, ais 

onderdeel van een continu jaagpad langsheen het kanaal. In het project "industrieterrein  

Oostrozebeke" wordt de inplanting van een nieuw bedrijventerrein aangegrepen om bestaande 

fragmenten van assen voor traag verkeer met elkaar te verknopen, gebruik makend van land

schappelijk structurerende groenelementen op het terrein.
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In actie U "over roosters en netw erken” is het optimaal afstemmen van de bestaande wegenis met 

een logische doorstroming van het verkeer aan de orde. Een ontsluitingsstrategie voor het 

industrie-apparaat rond de A17 en een alternatieve kijk op het binnenkomen van de nieuw aan te 

leggen N382 in de Mandelvallei maken ais project deel uit van deze actie.

In actie 5 "langse en dwarse verbanden” wordt een aanzet gegeven in de opsporing van missing 

links in de structuur van langse en dwarse verbindingen. De langse richting is de dominante rich

ting, een rechtstreeks gevolg van de structuur van de Mandelvallei en de dwingende richting van 

het kanaal. In het project rond het jaagpad wordt gepleit om de ruimte opgespannen rond het 

kanaal, inclusief jaagpad, maximaal in te zetten ais bindend element.

Actie 6 "hotspots in een groen netw erk” wijst op een intensivering van het recreatief gebruik waar 

het mogelijk lijkt. Vooral de binding tussen kanaal en andere recreatieve netwerken staat hierbij 

voorop. Op vier plekken wordt een zekere intensiteit gecreëerd en het recreatief gebruik van het 

kanaal gemarkeerd. Een plezierhaven aan de kop van het kanaal in Roeselare, de Zwaaikom ais 

watersportpool, een landschapspark ter hoogte van de A17 en een project rond de drietrapssluis 

naar de Leie spelen in op lokale potenties om de recreatieve doelstellingen te bereiken.

Door middel van actie 7 "tussenlandschappen” wordt getracht om de relatie van de open gebieden 

tot het stedelijk weefsel scherper te definiëren en tegelijk het open karakter en de ruimtelijke een

heid van deze landschappen te versterken en te bestendigen.

Doorheen de verschillende projecten is tege lijk  ge tracht om aannem elijk  te maken hoe op een fra g 

m enta ire m an ie r een consistente strateg ie voor de hele kanaalzone kan worden opgebouwd. Om deze 

w erkw ijze inz ich te lijk  voor te s te llen werden alle pro jectvoorstellen uitgetekend op eenzelfde kaart 

(zie blz. 27).

De beschrijv ing van de projecten bevat deta ilu itsneden van deze kaarten. Deze synthesekaarten v o r

men niet alleen het s lu its tu k  bij de voorgestelde w erkw ijze. In de kaarten w ord t ook de ro l en het 

belang van het kanaal du ide lijk . Het kanaal ve rsch ijn t in deze kaarten ais het grote bindteken voor 

de regio. Het kanaal neem t die ro l ais bindteken op in m eerdere opzichten:

• ais landschapstheater

• ais leeslijn

• ais publieke ru im te

• ais geprivilegieerde route voor zacht verkeer

• ais drager voor nieuwe on tw ikke ling  (bv. residentië le on tw ikke ling  m et een andere maat, b ijko 

mende watergebonden bedrijventerre inen)

• ais verknoping van dwarsverbanden.

Het kanaal werd in deze studie n iet ais de eenduidige kapstok en ruggengraat voor een gebieds- 

s tra teg ie  ingezet m aar k r ijg t bij nader inzien toch een centra le  ro l toebedeeld in een nieuwe visie op 

de kanaalzone Roeselare-Leie.
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V e r v o l g t r a j e c t

In de gebiedsvisie worden heel w a t ideeën aangereikt om het streven naar een duurzam e ru im te 

lijke on tw ikke ling  en ru im te lijke  kw a lite it te concretiseren. Het ondertekenen van de in ten tieve rk la 

ring  m et a is doei het w erken aan duurzam e ru im te lijk e  on tw ikke ling  van de kanaalzone 

Roeselare-Leie door de betrokken actoren gaf de m ogelijkhe id om een vervolg te breien aan de 

gebiedsvisie. Vanuit de gebiedsgerichte w erk ing  en de cel planning van de wvi werd een ve rvo lg tra 

je c t u itgew erkt w aarin  volgende acties cen traa l staan:

• opm aak en uitvoering van landschapsplannen;

• bestuderen van de recreatieve m ogelijkheden op en langs het kanaal;

• uitd iepen van projecten via w orkshops of het fo rm uleren van heldere pro jectdefin ities;

• het ondersteunen van lopende of nieuwe projecten m et advies voor een bredere verankering in de 

gebiedsvisie of door kw a lite itssuggesties aan te reiken;

• verder (them atisch) s tud iew erk voor input in a llerhande plannen;

• vorm ingsm om enten en uitw isselingsbezoeken.

Het vervo lg tra jec t w o rd t op een geïntegreerde m an ie r aangepakt en neem t in die zin ook de aspec

ten van recreatie f (m ede)gebruik, m ob ilite it, huisvesting, landbouw, m ilieu  en bedrijv igheid mee in 

beschouwing.

H ierna w ord t even ingegaan op de acties die het eerste ja a r na de gebiedsvisie werden opgestart.

Landschapsplannen

In actie 7 - "tussenlandschappen" (m et daarbinnen de projecten 'M andei', Tandschapsverdichting 

Izegem /lnge lm unste r') werden m iddelen voorzien voor in itia tieven inzake landschapsherste l, 

onderm eer voor landschapsplannen bij landbouwers, een beproefd ins trum en t in het kader van het 

provinciale m ilieube le idsp lan. Voor de kanaalzone is d it ech ter volled ig nieuw. Dergelijke acties zijn 

w e l ideaal ais concreet vervolg op het s tud iew erk  om de gecreëerde band m et de lokale besturen 

verder vorm  te geven. Het is im m ers niet onbe langrijk  om het draagvlak en de anim o om tren t het 

pro ject w arm  te houden door het uitvoeren van projecten op korte te rm ijn  ('qu ick w ins').

In het voo rjaar 2006 werden 10 landschapsplannen voor landbouw ers in Inge lm unste r en 

Oostrozebeke u itgew erkt en uitgevoerd. De werving gebeurde per gem eente via infovergaderingen. 

Er was ook een aanbod voor particu lie ren, die via de lokale infoblaadjes werden geïnform eerd. Een 

15-ta l plannen worden opgem aakt.

Een inventarisatie van de poelen in het Mandelgebied gebeurde eveneens in het voorjaar. Op basis 

van deze inventarisatie werden enkele verva llen poelen en m eanders m et potentie weerhouden voor 

het opmaken van een in rich tingsp lan .
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Workshop Izegem  -  Ingelm unster

ln de gebiedsvisie zijn 2 acties u itgew erk t w aarvoor op vandaag in de gem eenten een concrete vraag 

naar vern ieuw ing en herbestem m ing is. In Izegem heeft het s tadsbestuur een vraag naar herbe

s tem m ing van een site aan de Zuidkade gekregen. In Inge lm unste r is er vraag naar reconversie van 

de site Mokette en de m ogelijkheden van site M onum ent indien het bedrijf zou hertokatiseren.

Om een du ide lijk  kader te form uteren w at binnen de te onderzoeken zones w ense lijk  is werd eind 

feb ruari/beg in  m aart 2006 een w orkshop georganiseerd o.t.v. de onderzoeksgroep OSA van de 

KULeuven. Samen m et een 8 -ta l jonge in ternationate on tw erpers werden de ideeën u it de gebieds

visie verder verfijnd . De w orkshop werd voor en m et de betrokken gem eenten georganiseerd.

In het na tra ject werd een publicatie m et de resu lta ten van de w orkshop gepresenteerd aan de 

betrokken besturen en aan een ru im e r pubtiek van streekactoren.

Recreatieve studie

In de gebiedsvisie zijn heet w a t recreatieve aspecten op en rond het kanaat aan bod gekom en in de 

diverse projecten van actie 5 "Langse en dwarse verbanden" en 6 "hotspots in een groen netw erk". 

Het betang van een continu jaagpad, fac ilite iten  voor p leziervaart éénm aat de 3 -trapsstu is  zat fun c 

tioneren, het rea liseren van trage verbindingen, ... . En d it attem aat op een kwalitatieve en geïnte

greerde manier.

Rond een aantat projecten is e r du ide lijk  nog s tud iew erk nodig om te kijken wetke recreatieve fun c 

ties haatbaar en w ense lijk  zijn of om een betere kw alitatieve in tegra tie  na te streven van een aantat 

bestaande projecten. Andere projecten gaan m eer in de rich ting  van de opm aak van een in r ic h 

tingsplan. Ats voorbeetd kan de con tinu ïte it van het jaagpad aangehaatd worden in com binatie m et 

de on tw ikke ling  van bedrijv igheid. In Roesetare w ord t een watergebonden bedrijventerre in  on tw ik 

keld. De jaagpaden vorm en in de Leiestreek de hoofdassen van het recreatie f knooppuntenfie tsnet- 

w erk. De jaagpaden zijn ook be langrijke functione le fietsassen. Het verzoenen van bedrijv igheid en 

fie tsverkeer is dan ook de uitdaging w aar de kanaalzone voor staat. Door de on tw ikke lingen in Canat 

Link worden nu oplossingen gezocht voor deze probteem stetting.

Een 2 -ta l vergaderingen m et de betrokken pa rtners  en het stud iebureau Fris in het Landschap i.s.m. 

Luc Deschepper vonden ptaats in het voorjaar 2006. Daarna werden de voorstetten afgetoetst m et 

de betrokken partijen alvorens de studie te fina tiseren. Een voorstetting van de resu lta ten aan de 

betrokken pa rtners  is gebeurd in het na jaar van 2006.

Landschappelijke integratie van grote solitaire bedrijfscomplexen

In sam enw erking m et de dienst Ru im te lijke Ordening & M obitite it (DRuM)van de provincie en de 

gem eenten Oostrozebeke en W ietsbeke werd in het na jaar 2006 een opdracht uitgeschreven voor het
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uittekenen van een praktische handleiding m et voldoende bee ldm ateriaa l voor de landschappelijke 

in tegra tie  van grote so lita ire  bedrijfscom ptexen. Doei is om bij bouwaanvragen en de opm aak van 

nieuwe of u itb re id ingsp lannen een leidraad te hebben voor een kwatitatievere ru im te lijke  in tegratie. 

De opdracht voorzie t ook de u itw erk ing van 4 concrete cases m et ais fin a lite it deze Landschaps

plannen uit te voeren en ats voorbeeld functie  te Laten doorgaan. Deze opdracht betekent een v e rf ij

ning en concretisering van actie 3 "een kader voor bedrijven".

Naast deze grote Lijnen w ord t de gebiedsvisie ook besproken op diverse s treekfo ra en w ord t er 

geprobeerd om de visie te in tegreren in attertei ptannen. Zo is er een verw ijz ing naar Canat tink in 

het s truc tuu rp la n  van Ingelm unster, w ord t de u itw erk ing  van de gebiedsvisie in het nieuwe s treek- 

pact van RESOC M idden-W est-Vtaanderen opgenomen en kunnen we de visie uitdragen naar ande

re projecten. Ats kers op de taa rt en ats teken van erkenning werd het Canat Linkproject genom i

neerd voor de Vtaamse Ruim telijke P tanningsprijs  2006.

A a n d a c h t s p u n t e n

Het is du ide lijk  dat voor heet wat actoren de m anier van werken nieuw was. Er is het gegeven om rond 

een streek te werken in ptaats van binnen een gem eentelijke context na te denken. Daarnaast vorm t 

een m eer geïntegreerde m anier van werken rond complexe probtemen voor heet w at actoren een u it

daging. Ook het fe it dat de gebiedsvisie tot stand is gekomen tos van fórm ete ptanprocessen vereiste 

de nodige mentate ftexib itite it. Een bezoek aan het ROM-project in de Gentse kanaalzone en een u it

eenzetting over de bestuurlijke context van dergetijke projecten zorgden voor een betere duiding.

Het vrijb lijvende ka rak te r van het proces kan gezien worden ats een zwakte. Toch m oet vastgestetd 

worden dat e r een zeker draagvlak is, onderm eer door de ondertekening van de in ten tieverk la ring  

en het op gang komen van (in ter-)gem eente tijke  afspraken en projecten. Zo was het bijvoorbeetd ook 

verrassend dat voor de on tw ikke ling  van het bedrijven te rre in  Schaepsbrugge in Roesetare atte 

betrokken actoren op een w erkvergadering aanwezig waren om te zoeken naar oplossingen voor de 

on tw ikke ling  van watergebonden bedrijv igheid m et behoud van de fietsverb inding.

Tenslotte heeft de dynam iek van Canat tink e r ook voor gezorgd dat pa rtners  zich verenigen in n ieu

we coalities. Zo is een pro jectvoorstet ingediend door de gem eenten Ingelm unster, Izegem en 

Roesetare om de stationsom gevingen te onderzoeken, waarb ij de ru im te lijke  kw a lite it vooropstaat. 

Zonder het Canat Linkproject was deze sam enw erk ing w a a rsch ijn lijk  m oe itijke r to t stand gekomen. 

Het verder rea liseren van éénheid in verscheidenheid, het gezam enlijk  w erken aan kw alitatieve o n t

w ikke ling  in deze regio b tijft voor atte betrokkenen een ongetooftijke uitdaging w aarb ij de gebieds

visie w e lisw aar ats Leidraad kan dienen, m aar w aarb ij voorat ook de verdere dossiervorm ing en de 

m ob ilisa tie  van financië le m iddelen de hefboom zutten zijn om gebiedsgerichte in tenties in daad

krach t om te zetten.
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Oudlandpolder
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Blankenberge
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A a n  L E  I D I N G

De O udlandpolder heeft heel w a t troeven. Omwitte van zijn centra le ligging tussen de steden Brugge 

en Oostende en de nabijheid van de kust vo rm t deze po lders treek een aan trekke lijk  "rus t"-geb ied  

voor zowel de stedelijke bevolking ais de toeris t. In deze historische polders is de verwevenheid tu s 

sen natuur, landbouw en historische bezienswaardigheden erg groot. De openheid van het po lde r

landschap is één van de m eest typische kenm erken van d it gebied.

Maar deze openheid staat onder zware druk. De nabijheid van de vers tede lijk te  kust en de stad 

Brugge enerzijds, en de ontw ikke lende bedrijv igheid in de haven van Zeebrugge anderzijds, hebben 

een uitgesproken invloed op de visuee l-landschappe lijke  en ecologische kw a lite iten. Nieuwe ing re 

pen in het landschap vallen on m id de llijk  op. Het zorgzaam om springen m et d it open ru im tegebied 

vo rm t dan ook een grote uitdaging om de blijvende aan trekk ingskrach t ervan te verzekeren. Op die 

m an ie r b lijf t het e r ook in de toekom st voor veel m ensen aangenaam om te fietsen, te wandelen of 

te ontspannen.

Het is vanuit die op tiek dat sinds 1997 a lle rle i voorste llen werden geopperd om een bijzonder s ta 

tuu t te geven aan het gebied. In 2000 werd zelfs het voorste l gelanceerd om de O udlandpolder -  ais 

oudste po lder van onze Vlaamse kust -  kandidaat te s te llen ais were lderfgoed. M eer concreet werd 

eind '98 vanuit de provincie een poging ondernom en om voor de ru im ere Zw instreek en de 

O udlandpolder een Regionaal Landschap op te richten.

Toen bleek dat de gem eente Knokke-H eist een s truc tu re le  sam enw erking niet zag zitten werden ook 

deze plannen opgeborgen, m aar het betekende w e l de aanzet voor verder overleg over een gem een

schappelijke agenda. Daar w aar voor de Zw instreek een gezam enlijk  voo rtra jec t was opgezet m et 

voorstudies en visievorm ing in het kader van het grensoverschrijdende Krekenbeleidsplan, hadden 

de betrokken gem eenten m inde r ervaring m et bovengem eentelijke stra teg ische plannen en moest 

een visieoefening opgestart worden. De agenderingsfase voor het in itia tie f van de O udlandpolder 

werd beëindigd m et de goedkeuring van een proces van gezam enlijke v is ievorm ing in de gem eente

raden van Blankenberge, De Haan en Zuienkerke. We schrijven na jaar 1999.

Voor de provinciale gebiedsgerichte w erk ing was d it ook een soo rt b reuk lijn  w aardoor twee aan

dachtsgebieden links  en rechts van het Boudew ijnkanaal ais afzonderlijke en tite iten werden bena

derd. Naast eerder puntsgewijze projecten bestond nu de kans voor een m eer gestructureerde aan

pak in de Oudlandpolder.
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B e L E I D S C O N T E X T

Voor de Brugse regio heeft de grensoverschrijdende sam enw erking in het kader van Euregio 

Scheldem ond heel w a t stud iem ateriaa l, inzichten en ervaring aangeleverd voor een geïntegreerde 

gebiedsgerichte m eerjarenp lanning en pro jectw erking.

Ook in het provinciaal m ilieube le idsp lan 1999-2002 werd exp lic ie t m elding gem aakt van gebiedsge

rich te sam enw erk ing m et gem eenten op het v lak  van na tuur- en landschapszorg. In het kader van 

de sam enw erkingsovereenkom st "M ilieu  ais opstap naar Duurzame O ntw ikke ling" werd vanuit de 

V laamse overheid de m ogelijkheid  geboden om m eer m iddelen in te zetten voor begele id ingsop

drachten naar gem eenten en werd de opstap naar het derde am bitieniveau m et de u itw erk ing van 

een geïntegreerd gebiedsgericht project in het vooru itz ich t gesteld.

De toe ris tisch-recreatieve secto r was van bij de aanvang betrokken bij het voorbereidende s tud ie 

w e rk  en heeft m et de opm aak van de conceptstudie voor het F ie tsne tw erk Brugse Ommeland actie f 

m eegedacht over de stra teg ische doelste llingen voor het sam enw erkingsverband. N e tw erkon tw ik 

keling biedt im m ers ta i van kansen voor in tegra tie . Het is ais het ware een in tegrerende factor voor 

andere sectoren.

Vanuit de gebiedsgerichte w erk ing  landbouw  werden de kaarten gelegd voor een w erk ing op het v lak 

van landbouwverbreding. Hoevetoerisme, hoeveproducten, landbouweducatie en m ilieuzorg werden 

m axim aal mee opgenomen binnen het werkingsgebied van Leader+ voor het Brugse Ommeland. 

Ook op v lak van waterbe le id  lagen du ide lijk  kansen voor sam enw erking. Het werkingsgebied van de 

Nieuwe Polder van Blankenberge omvat im m ers de gebiedsom schrijv ing van de Oudlandpolder.

In het Provinciaal R u im te lijk  S truc tuu rp lan  worden sectora le  u itspraken gedaan over de gewenste 

ru im te lijke  ontw ikke lingen op het v lak van toerism e en recreatie, over de verwachte en gewenste 

ru im te lijke  on tw ikke lingen op het v lak van na tuur en landschap, van bedrijvigheid, van nederzet- 

tingsstruc tu ren  en van de landbouw. Daarnaast zijn de keuzes voor diverse ontw ikke lingen in de 

Brugse en Oostendse ru im te , de oostelijke po lderru im te  en de kus tru im te  van belang, evenals de 

uitspraken over de econom ische poorten van Zeebrugge en Oostende. Nu de Vlaamse visieoefening 

voor de afbakening van de agrarische en na tuu rlijke  s tru c tu u r rond is voor de polders, is du ide lijk  

dat in bepaalde gebieden nog ru im te  is voor de rea lisa tie  van natuurverb ind ingen (zie verder bij 

landschapsplannen).

Tenslotte is het be langrijk  om te w ijzen op enkele in itiatieven van de Vlaamse Overheid die inhoude

lijk  s te rk  aanslu iten bij de doe lste llingen van het project. De toenm alige A fdeling N atuur (AMINAL) 

van de Vlaamse adm in is tra tie  en de Vlaamse Landm aatschappij s ta rtten  in het gebied twee na tuur- 

in rich tingspro jecten in de U itkerkse Polder en de M eetkerkse Moeren, e lk  m et een eigen sam en

w e rk ing - en pro jectstructuur. De provincie is vertegenwoordigd in de s truc tu ren  en kan op die 

m an ie r ook zorgen voor a fstem m ing en coördinatie.
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V i S I  E O N T W I  K K E L I  N G

Uitgangspunten

Het sam enw erkingsverband ging van s ta rt onder de w e rk tite l 'Groene tong', waarb ij naast de 

na tuurlijke , landschappelijke en recreatieve potenties o.a. ook aandacht m oest zijn voor bovenge

m eente lijke verkeersp lanning en de va lorisa tie  van de dorpen. Na een aantal discussie- en overleg- 

m om enten werden de gezam enlijke u itgangspunten voor een gebiedsvisie sche rpe r gesteld:

• Het belang van natuur en landschap voor de bevolking

Er is een m aatschappe lijk  draagvlak voor de uitbouw  van een degelijke na tuurlijke /g roene  structuur. 

Deze s tru c tu u r w ord t ech ter bekeken vanuit de to ta lite it van het landschap (belevingswaarde, c u l

tuu rh is to rische  betekenis) en niet enkel vanuit de secto r natuur.

Gezien het studiegebied ech ter heel w a t interessante natuurw aarden te bieden heeft voor n a tu u r

observatie die zowel van Vlaam s ais van in te rna tionaa l belang zijn, vo rm t na tuurgerich te recreatie 

een com p lem enta ir aanbod ten aanzien van wat e r te beleven va lt aan de kust zelf.

Naast de belevingswaarde van de na tuur w ord t e r ook gedacht aan de wetenschappelijke en e th i

sche kant van natuurbehoud in functie van het ve iligs te llen  van b iod iversite it.

• Het belang van de landbouw ais behoeder van de open ruimte

De landbouw is in het studiegebied de be langrijkste  grondgebruiker. In B lankenberge is de he lft van 

het grondgebied landbouwgebied. In De Haan s tijg t d it to t 72% en in Zuienkerke bedraagt d it 92%. 

Naar de toekom st toe is het be langrijk  om de landbouw op een duurzam e en leefbare m an ie r v e r

der te ontw ikke len waarb ij tevens rekening gehouden w ord t m et de bestaande kw a lite iten  (s treek

eigen cu ltuur, bodem, water, na tuur en landschap) en m et de evolutie naar een m eervoudig ru im 

tegebru ik . H iervoor moeten ech ter voldoende m iddelen worden voorzien opdat het beleid ook 

geloofwaardig zou overkom en bij de betrokken actoren.

• Het belang van detoeristisch-recreatieve sector voor de verbreding van de functies van het plat

teland

De toe ris tisch-recreatieve va lorisa tie  van het ru ra le  landschap kan een interessante bijdrage leve

ren to t de diversifica tie  van de landbouw in het studiegebied. Dergelijke on tw ikke ling  kadert binnen 

de noodzakelijke verbreding van de p latte landseconom ie.
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• Het studiegebied ais kerngebied van een groter geheel

Het beleid voor het studiegebied m oet op tim aa l u itgebreid worden to t het volled ig cu ltuurlandschap 

van de Blankenbergse W ateringe waarm ee het v isueel een geheet vo rm t (dus ook delen van 

Bredene, Oudenburg en Jabbeke). De visuele begrenzing w ord t gedicteerd door de Zeebrugse- 

Brugse skyline, het kanaat Brugge-Oostende en het s tede lijk  gebied van de kust. Er m oet dan ook 

op m iddenlange te rm ijn  gestreefd worden naar een verru im de sam enw erking m et Bredene, 

Oudenburg en Jabbeke.

Strategisch beleidsplan

De opm aak en financiering  van een gezam enlijke gebiedsvisie w aarin  de uitdagingen en de k rach t

lijnen voor het verdere sam enw erken geform uteerd staan werden bij gem eenteraadsbestissing 

bekrachtigd. Het provinciebestuur tekende ats opdrachtgever en coördineerde d it proces. De 

opdracht werd toegekend aan de vzw W est-Vtaamse Vereniging voor de Vrije Tijd (WVT) die in West- 

Vtaanderen deskundigheid had op het vtak van toe ris tisch-recreatieve pro jectontw ikketing .

O pm erke lijk  h ie rb ij is dat de toenm atige provinciate Dienst MIRONA (Mitieu, Ru im telijke Ordening en 

Natuur) ats 'p rom o to r' optrad voor een studie m et een exp lic ie t toe ris tisch-recreatieve instag. Vanuit 

deze dienst werd terecht aangevoeld dat toerism e en recreatie een be langrijke 'driv ing force' was 

om ook 'he t verhaat' van na tuur en tandschapszorg aan te koppelen. Voor de gem eenten - die een 

du ide lijke m eerwaarde zagen in de toeris tisch-recreatieve on tw ikke ling  van het h in terland -  was dit 

n iet anders.
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Voor de opm aak van d it docum ent w erd een begeleidingsgroep sam engebracht. Deze groep bestond 

u it de vertegenw oord igers van de Colleges van burgem eester en schepenen en van het 'm iddenveld ', 

i.e. de landbouworganisaties, de natuurveren ig ing (Natuurpunt), de heem kundige kring  en de w an

delclub (ACTIVIA, organ isator Internationale Tweedaagse Voettocht van B lankenbergei. Op die 

m an ie r werden de be langrijkste  'stakeholders ' sam engebracht om op geregelde m om enten u it

gangspunten, houdingen, algem ene of m eer concrete elem enten van de visie af te toetsen. Deze 

'k rach ten ' kregen ta ter ook een ptaatje in de m eer definitieve sam enw erk ingss truc tuu r (zie verder).

Krachtlijnen van de gebiedsvisie

Krachtlijn 1 Het behouden en versterken van de belevingswaarde van het landschap 

Krachtlijn 2 Medegebruiksbeginsel

Krachtlijn 3 Ontwikkelen van laag dynamische vormen van toeristisch-recreatieve activiteiten 

complementair aan het toeristisch-recreatief aanbod in de badplaatsen en de om rin

gende stedelijke gebieden

Complementaire activiteiten gericht op doelgroepen, netwerkvorming, versterken  

van structurerende lijnelementen 

Krachtlijn U Duurzame mobiliteit naar en binnen het studiegebied 

Krachtlijn 5 De uitbouw van Partnerschappen 

Krachtlijn 6 Betrokkenheid van lokale bevolking

Krachtlijn 7 Ontwikkelen van de identiteit en het imago van de Oudlandpolder

De krach tlijnen  werden 'doorvertaa ld ' naar een 'aanzet van actieplan' dat verder nog m oest getoetst

worden op haalbaarheid, beschikbare m idde len Vanaf h ie r werd de fakke l w eer overgenomen

door de provincie w aarb ij aan de gem eenten werd gevraagd om een prio rite itenbepa ling  te maken. 

Op die m an ie r werd du ide lijk  w e lke gem eenten op welk(e) (type van) acties w ilde  inzetten.

Hoewel in deze gezam enlijke 'zoekfase' voora l werd gezocht naar actie terre inen, naar ac tie rich tin - 

gen en strateg ieën voor gezam enlijke actie, werd toch al wat 'gep ion ierd ' m et acties op het v lak  van 

na tuu r- en landschapszorg. Zo werd m et de Stad B lankenberge een 'p iloo t-landschapsbedrijfsp lan ' 

uitgevoerd voor een landbouw bedrijf en werden samen m et N a tuurpunt en de Stad B lankenberge 

enkele poelen aangelegd.

B e langrijk  is dat in deze fase van de sam enw erking ook nog andere processen op gang kwam en. We 

verw ijzen o.m. naar de gebiedsgerichte stra teg ische bele idsplanning van W esttoer en de na tuurin - 

rich tingspro jecten in de U itkerkse Polder en M eetkerkse Moeren.
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De gebiedsvisie en de daaraan gekoppelde stra teg ie moeten e r u ite inde lijk  toe bijdragen dat de zach

te waarden van het buitengebied s te rke r doorwegen dan voorheen ten aanzien van quasi-spontane 

processen van suburbanisatie en ru im te lijke  expansie van bedrijvigheid. Door het gebied te on tw ik 

kelen in sam enspraak m et lokale partners en diverse doelgroepen ontstaat een netw erk voor een 

m u ltifunctione le  invulling van het buitengebied. Deze uitdagingen zijn ook weergegeven in de s tru c 

tuu rschets op bijgevoegde kaart. Op deze kaart w ord t de gebiedsvisie aangeduid m et een kerngebied 

(donkergroen), een op te waarderen gebied (groene arcering) en een buffergebied (rode arcering).

Schematische voorstelling van de algemene krachtlijnen van de gebiedsvisie

D E  D O O R S T A R T :  

P O G I N G  T O T  S T R U C T U R E R E N

Na ru im  twee ja a r overleg, s tud iew erk en voorbereid ing werd in 2002 m et het ondertekenen van een 

afsprakennota het s ta rtscho t gegeven van het sam enw erkingsverband. De afsprakennota engageert 

de drie gem eenten en de provincie voor de duurzam e uitbouw  van toerism e en recreatie in het 

gebied door het on tw ikke len en versterken van de na tuur- en landschapswaarden, het verbeteren 

van het toe ris tisch  recreatieve aanbod en het on tw ikke len van een goed imago. Voor het sam enw er

kingsverband werd een sam enw erk ingss truc tuu r uitgetekend. De s tru c tu u r bouwde verder op de 

pa rtners  die van in het begin betrokken waren. Er werd een s tuu rg roep  -  onder voorzitte rschap van 

de gedeputeerde u it de streek -, een bege leid ingsgroep -  de arena van s terkhouders  -  en een p lan -
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groep  opgezet. Deze laatste, m et ais vaste kern de m ilieuam btenaren van de gem eenten en de 

betrokken provinciale am btenaren, zorgt voor de voorbereid ing en de uitvoering van de acties die 

binnen het sam enw erkingsverband worden gegenereerd. In functie van specifieke projecten (zoats 

het tandschapsptan Btankenbergse Dijk, de herwaardering van het trage w egennetwerk) worden ad 

hoe w erkgroepen opgezet m et de relevante betrokken partijen. De provincie heeft het secre ta riaa t 

voor het sam enw erkingsverband georganiseerd vanuit de gebiedsgerichte w erk ing .

SAMENWERKINGSSTRUCTUUR 

"DE OUDLANDPOLDER”

Begeleidingsgroep
Vertegenwoordigers van relevante 

belangengroepen en verenigingen

De Plangroep
De gebiedsgerichte werking van de provincie 

De milieudiensten van de 3 gemeenten

Stuurgroep Oudlandpolder
Voorzitter: gedeputeerde De fauw  

Vertegenwoordigers van de Colleges van de gemeenten 

Leden van de plangroep

In de afsprakennota w ord t ook de ptanningsfrequentie aangegeven. Daarbij worden twee niveaus 

van planning gehanteerd. Enerzijds is e r een m eerjarenptann ing (3 jaar), anderzijds een jaarp lan  dat 

tijd e tijk  werd aangepast in functie van de goedkeuring van het niveau 3-p ro ject dat door V laanderen 

w ord t gefinancierd.

Zoats hoger reeds werd aangehaatd is ook de Vtaamse Landm aatschappij (VLM) erg actie f in het 

gebied. Dit is het gevat m et na tuurin rich tingspro jecten  en m et de rea lisa tie  van natuurcom pensa

ties voor de econom ische on tw ikke ling  in de haven van Zeebrugge. Bij de fora van n a tu u rin rich 

tingspro jecten zijn ook tokate bewoners betrokken. Voor de com pensaties m .b.t. Zeebrugge is dit 

m inde r het gevat. Van bij de aanvang werden m et de VLM goede afspraken gem aakt over de afba

kening van respectievelijke gebieden. De gebiedsgerichte w erk ing  pa rtic ipeert ook aan de officiëte 

com itévergaderingen van deze projecten.



GEÏNTEGREERDE GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN, MEER DAN EEN EXPERIMENT

I n h o u d e l i j k e  k e n m e r k e n  e n  

U I T G E V O E R D E  A C T I E S

In de gebiedsvisie werden de be langrijkste  u itdagingen geform uleerd . De verta ling  daarvan is terug 

te vinden in de s truc tuu rsche ts  (zie kaartje  gebiedsvisie op blz. 44) die door de WVT destijds werd 

opgem aakt.

Zoals eerder aangehaald w ord t de gebiedsvisie aangegeven m et een kerngebied (donkergroen), een 

op te waarderen gebied (groene arcering) en een buffergebied (rode arcering). Deze opdeling biedt 

een houvast voor het landschapsbeleid dat vanuit de beleving van de recreant en de bewoner w ord t 

bekeken. De weergegeven pijlen, lijnen en punten zijn richtinggevend voor de voorziene toe ris tisch - 

recreatieve ontw ikke lingen.

Op het v lak  van landschapsbeleving is het kerngebied gespaard gebleven van al te grote ingrepen die 

de positieve beleving van het landschap beperken. De groene arcering geeft de (theoretische) nega

tieve invloed aan die u itgaat van econom ische of ne de rze ttings in fras truc tuu r aan de randen, zoals 

bijvoorbeeld de visuele invloed van w indm olens of de auditieve invloed van w egen in frastructuur. 

W illen we de invloed van die slu ipende suburbanisatie  en bedrijv igheid afrem m en, dan moet 

gew erkt w orden aan landschappelijke versterk ing  van die randen (buffergebied). Door inspanningen 

aan de randen, w ord t deze externe invloed k le ine r op het gebied en w ord t de oppervlakte van het 

kerngebied in de toekom st m oge lijk  groter.

De in itia tieven en de acties rich ten zich dan ook op het versterken van na tuur en landschap in het 

gebied én aan de randen van het gebied en op het versterken en ontw ikke len van een recreatie f aan

bod (zie pijlen en netwerken) w aarb ij de dorpen en de kernen (punten) een dubbele ro l spelen ais 

knooppunten en onthaalpunten.

Het versterken van na tuur en landschap w ord t vertaa ld in projecten die de kw a lite iten  van het gebied 

verhogen. Zo werd in sam enw erking m et N a tuurpunt en de Stad Blankenberge aan na tuu ron tw ik 

keling gedaan in de U itkerkse Polder. Maar ook m et landbouwers w ord t gew erkt aan landschaps- 

opbouw. Voor landbouwbedrijven worden de zogenaamde landschapsbedrijfsp lannen opgem aakt en 

ook daadw erke lijk  uitgevoerd. Op die m an ie r w ord t samen m et de landbouwers een plan opgem aakt 

om nieuwe -  vaak storende en streekvreem de - bedrijfsgebouwen in te kaderen in het open land 

schap. De gem eenten en de provincie brengen de m iddelen samen om het plan ook uit te voeren. Op 

die m an ie r werd m et n iet m inde r dan 40 landbouwers sam engewerkt.

Aan de randen van het gebied werd gestart m et de opm aak van enkele landschapsplannen. Zo is 

voor de omgeving van het Zeebos en voor de zone ten westen van de haven van Zeebrugge een land 

schapsplan in u itvoering. Op die m an ie r kan de invloed van de haven in frastructuur op een duurza

me m an ie r ingekaderd worden in het landschap. Daarbij w ord t n iet gew erkt m et een plan voor in d i

viduele bedrijven of bedrijventerre inen -  trouw ens een even noodzakelijke actie -  m aar m et een plan
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voor een geheel gebied w aarb ij alle m ogelijkheden voor 'cou lissevorm ing ' of landschapsopbouw 

worden onderzocht. Deze plannen bieden tevens kansen om ook een secto raa l na tuurbele id op het 

v lak  van natuurverb ind ing vorm  te geven en te v isualiseren. Op k le inere schaal -  doch niet m inder 

be langrijk  - heeft de Vlaamse Landm aatschappij ook een grond- en groenbuffer voorzien tussen de 

U itkerkse Polder en de campingzone Harendijke (Wenduine) en de bebouwing en de verkavelingen 

van U itkerke (B lankenbergei.

Voor de recreatieve on tw ikke ling  werd een conceptstudie uitgevoerd voor het fie tsnetw erk. In 2006 

werd het volledige ne tw erk bewegwijzerd en gerealiseerd door W esttoer, m et steun van Toerisme 

Vlaanderen. Daarbij werd in eerste instantie gebru ik  gem aakt van bestaande polderwegen en werd 

een bewegwijzering m et knooppuntnum m ers voorzien. Dit ne tw erk vo rm t de basis om in de toe

kom st ook andere recreatieve producten aan te koppelen (belevingspunten, educatieve poelen...).

Voor de uitbouw  van een aanbod op het v lak van wandelen werd gestart m et een proefpro ject 'Trage 

Wegen'. Voor het volledige grondgebied van de drie gem eenten werd een m oderne en actuele d ig i

tale kaart gem aakt van de A tlas  der Buurtwegen (1841). Deze kaa rt en de gevoerde terre in inven ta - 

risa tie  vo rm t een stevige basis voor verdere v isievorm ing en p ro jectontw ikke ling  voor recreatieve 

wandelvoorzieningen. A l sne l werd du ide lijk  dat voor deze wegen, binnen een oud w e tte lijk  kader, 

een nieuw draagvlak m oest worden gezocht. Deze draagvlakoefening m et versch illende doelgroe

pen en betrokkenen werd in 2005 uitgevoerd voor een deel van de gem eente De Haan (K lem skerke 

en Vlissegem). H iervoor werd deskundigheid van de vzw Trage Wegen ingehuurd en werd een afzon

de rlijke  'gem eente lijke ' w erkgroep opgericht. Dit proces w ord t nu verder vertaa ld in een uitvoe- 

ringsprogram m a om een 'gedragen' ne tw erk op het te rre in  te herwaarderen. Dit houdt onderm eer 

ook in dat bepaalde buurtwegen (polderwegen) au to luw  worden gem aakt om een a lte rna tie f te 

creëren voor paden en wegen doorheen akkers en weiden. Ondertussen nam ook de stad 

Blankenberge het in itia tie f voor de uitbouw  van een trage w egennetwerk.

Op het v lak  van knooppunten en on thaa lpunten werden enkele p iloo tprojecten uitgevoerd in 

M eetkerke en bij de U itkerkse Polder (Harendijke). De bedoeling ervan was te voorzien in een goed 

onthaa l van bezoekers. In sam enw erk ing m et N a tuurpunt werd het bezoekerscentrum  voor de 

U itkerkse Polder educatief he ringerich t. Er liggen nog kansen voor het uitbouwen van on thaa lin fra - 

s tru c tu u r in de andere dorpen of bij a ttrac ties  zoals de histo rische molen bij de Moere van 

M eetkerke of de oude w a te rto ren van W enduine.

I n s t r u m e n t e n  e n  f i n a n c i ë l e  h e f b o m e n

Bij aanvang werd voora l ingezet vanuit het provinciaa l gebiedsgericht m ilieube le id . Er werden 

m iddelen vrijgem aakt voor de rea lisa tie  van landschapsbedrijfsp lannen bij landbouwers en voor de 

rea lisa tie  van poelen. Vanuit toe ris tisch-recreatieve hoek werd ingezet op de rea lisa tie  van de fie ts - 

netwerken.
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Naast afstem m ing m et de projecten van de Vlaamse Overheid in de Meetkerkse Moeren en de U it

kerkse po lder en het L ife -pro ject van N atuurpunt in de U itkerkse Polder, werd ook een geïntegreerd 

gebiedsgericht project uitgeschreven in het kader van de sam enw erkingsovereenkom st "M ilieu ais 

opstap voor Duurzame O ntw ikke ling" m et het V laams Gewest. Via dit project werd 395.000 EUR v r ij

gem aakt. Voor de rea lisatie van andere dossiers werd vanuit de provincie gezocht naar Europese 

m iddelen. Zo werd samen m et N a tuurpunt een dossier voorbereid in het Doelste lling 2-program m a 

Kust 2001-2008. In het Zeebos werd eveneens m et Doelste lling 2-m iddeten een avon tuu rlijk  jeugd- 

speetterre in  en een natuurontw ikke lingspro ject gerealiseerd. En in het kader van het "S trategisch 

plan voor de haven van Zeebrugge" worden flankerende m aatregelen en acties opgezet te r ve rs te r

king van de Leefbaarheid in de directe omgeving. Voor de gem eenten Zuienkerke werd een PDPO-dos- 

s ie r sam engesteld voor de rea lisatie van een onthaatparking aan de rand van het dorp in Meetkerke.

Binnen het Leader+-program m a werden in de Oudtandpotder enkete p itootpro jecten uitgevoerd voor 

w a terzu ivering op Landbouwbedrijven en voor agrarische arch itectuur. Ook de rea lisa tie  van houten 

veekraten (ter vervanging van veekraten m et vangra ils) w o rd t vanuit de Leader+-werking ge finan

cierd. Vanuit de w erk ing  tandbouwverbreding werden ook enkete bedrijven begeleid inzake hoeve

toerism e.

Op die m an ie r groeide het sam enw erkingsverband stitaan u it to t een m eer gedragen s tructuur. Het 

sam enw erken genereert daarbij niet atteen gem akke tijke r 'producten ' op het te rre in , het m o b ili

see rt ook m iddelen die de partners a fzonderlijk  niet zouden binnenhaten. De gebiedsvisie en 

sam enw erk ingss truc tuu r s tim u le ren  tokate besturen om m eer toegevoegde waarde te realiseren, 

net doordat projecten passen in een ru im e r kader.

A a n d a c h t s p u n t e n  v o o r  d e  t o e k o m s t

Vanuit de provincie werd een vrij concreet actieplan uitgevoerd voor het gebied samen m et de 

gem eenten en andere partners. In de p ra k tijk  is gebleken dat deze eerder u itvoeringsgerichte aan

pak (het opmaken van Landschapsplannen, het herw aarderingspro ject Trage Wegen) een bijzonder 

arbeidsintensieve aangelegenheid is die s te rk  begrensd w ord t door de personele- en financiële 

capacite it die in een bepaalde tijdsperiode kan worden ingezet. Het optitten van het am bitieniveau 

to t een m eer s truc tu re rende  aanpak op vtak van openruim tebeteid, Leefbaarheid, trage m ob ilite it en 

toeris tisch-recreatieve on tw ikke ling  zat noodzake lijkerw ijs  moeten Leiden to t een herdefin ië ring van 

verantw oorde lijkheden tussen de pa rtners  en to t een verhoogde inzet van m iddelen, zeker m et het 

oog op een m ogetijke u itb re id ing van het gebied.

N iet onbe langrijk  is ook de rot die de Vtaamse Overheid verder zat speten in het gebied. Op m id de l

lange te rm ijn  kan atvast verw acht worden dat de 'fo ra ' in het kader van de na tuurin rich tingspro jec- 

ten van de VLM zutten wegvatten. Dit m aakt dat e r 'bes tuu rlijke  ru im te ' v rijko m t in de U itkerkse
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Polder en M eetkerkse Moeren (en bij u itb re id ing van het sam enw erkingsverband ook een deel van 

het na tuu rin rich tingsp ro jec t Oostends krekengebied) v rijkom t die op een andere m an ie r kan worden 

ingevuld. De vraag s te lt zich welke ro l de lokale besturen en de provincie toebedeeld krijgen in deze 

gebieden die s tr ik t genomen onder de sectora le bevoegdheden vallen van de Vlaamse Overheid. Een 

vern ieuwend m odel van in te rbes tuu rlijke  sam enw erking zou h ie r w e llich t kansen bieden voor een 

verdere in tegra tie  en afstem m ing van beleid voor het hele poldergebied ...
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Strategisch projectgebied

Nieuwpoort
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I n l e i d i n g

Aanleiding van het project en beleidsmatige situering

Aanle iding to t het stra teg isch pro ject te r hoogte van de IJzerm onding te N ieuw poort is de vraag tot 

u itb re id ing van de jachthaven en het voorzien van bijkom ende aanlegplaatsen en bootsta llingen. Met 

deze am bities kwam en de potenties van deze plek in het geheel van het toe ris tisch -recrea tie f p ro

duct van de kust du ide lijk  naar voor. De ligging aan de m onding van de IJzer, de nabijheid van de 

stadskern, de ru im te lijke  m ogelijkheden en de goede bereikbaarheid over het land en de re latie over 

het w a te r naar het h in terland (kanalen) maken het een vrij unieke toe ris tisch-recreatieve locatie.

Het gebied zelf gaf ech ter een te geringe u its tra ling  aan de toe ris tisch-recreatieve ro l van 

N ieuwpoort. De eerder chaotische bestaande ru im te lijke  ordening van het gebied, de geringe beeld

kw a lite it van het openbaar dom ein en jachthaven en de geringe leesbaarheid van het omgevende 

open ru im te landschap zijn hieraan niet vreem d. Het on tbrak ook aan coördinatie tussen ve rsch il

lende ideeën en projecten om voor het gebied een kaderende visie te ontw ikke len.

Met de selectie ais 's tra teg isch projectgebied voor de on tw ikke ling  van toerism e en recreatie langs 

de Vlaamse Kust' in het Provinciaal R u im te lijk  S tructuu rp lan  W est-V laanderen (PRS-WV) werd het 

gebied op de kaart gezet. De Dienst Ru im telijke P lanning en M ob ilite it (DRuM) van het provincie

bestuur form uleerde hierm ee een kader voor de bovenlokale hefboom functie van N ieuw poort ais 

toe ris tisch -recrea tie f product in het ne tw erk van de Vlaamse Kust.



GEÏNTEGREERDE GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN, MEER DAN EEN EXPERIMENT

De concrete vraag to t u itb re id ing van de jachthaven en de erkenning van de unieke plaats van dit 

gebied in de toeris tische badstad N ieuw poort brachten in 2001 diverse actoren samen. Het 'pro ject 

IJzerm onding N ieuw poort' werd door de stad en W esttoer gekaderd binnen het Kustactieptan van de 

Vlaamse Regering^. Het project had aandacht voor een gebied dat grosso modo overeenkom t m et 

de noordelijke he lft van de gemeente, m et u its lu iting  van N ieuw poort-Bad, de Lenspolder en de 

zone ten zuiden van de A18. Het is een zone die het m eest in teressant is voor de on tw ikke ling  van 

hoogdynam ische toeris tisch-recreatieve projecten.

Dit gebied is dus ru im e r dan de jachthavenzone. De jachthavens zijn wet een s leu te l- en voorbeeld- 

pro ject in het geheet, m aar ook ru im tebehoeften naar wonen en economie toe werden m eegenomen 

in deze oefening. Daarnaast zijn e r andere acties in het kader van het Kustactieptan: de opm aak van 

een s tra teg isch  beetdbepatend actiep lan, het p rov inc iaa l ru im te lijk  u itvoeringsp lan  Veurne 

Am bachtvaart, het in rich ten van de Nautische Site, het m asterptan Krom m e Hoek, ...

De opm aak van drie provinciate ru im te tijke  uitvoeringsptannen werd opgestart. Het provinciaat RUP 

m aakt de u itb re id ing en een betere on ts lu iting  van de oude jachthaven m ogetijk  naast de on tw ikke 

ling van een w a te rfro n t en de opwaardering van de openbare ru im te . Dit provinciaat RUP^ geeft een 

concrete ins trum en te le  verta ling  aan een be langrijk  onderdeel van het geïntegreerd gebiedsgericht 

project. De overige be langrijke recreatieve program m a-etem enten werden vanaf het voorjaar 2004 

u itgew erkt in het provinciaat RUP 'Rechteroever N ieuw poort'. Dit provinciaat RUP voorzie t de u it

bre id ing van de jachthaven Novus Portus m et circa 800 Ligplaatsen, de on tw ikke ling  van woon- en 

com m erciëte projecten en een betere on ts lu iting  en verb inding m et de stad. Deze procedure w ord t 

om w itte van de com plexite it in de komende ja ren verder afgerond.

Sporen naar een geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak

Bij aanvang van het pro ject werd onder diverse partijen een am bte tijke en bestuurlijke  overeen

s tem m ing bere ik t over een gefaseerde en in tegrerende aanpak. Deze brengt de verschittende 

invalshoeken samen en verankert de p ro jectontw ikke ling  in de gebiedsvisie.

In het stra teg isch projectgebied N ieuw poort komen im m ers twee werksporen samen, respectieve

lijk  vanuit een ru im te tijke  en een toeris tisch-recreatieve invalshoek:

• enerzijds de u itw erk ing van het 's tra tegisch pro ject' in het kader van het Provinciaat R u im te lijk  

S tructuu rp lan  West-VLaanderen;

• anderzijds het project 'IJzerm onding N ieuw poort' in het kader van het Kustactieptan.

1 Het p r o j e c tm a n a g e m e n t  I J z e rm o n d in g  N ie u w p o o r t  1° Fase w e rd  g o e d g e k e u rd  bij m in i s te r ie e l  b e s lu i t  van 

14 n o v e m b e r  2001 in het k a d e r  van het K u s ta c t ie p ta n  2 00 0 -2 00 4  van de V la a m s e  m in i s t e r  bevoegd v o o r  to e 

r i s m e .

2 Het p rov in c ia a l  r u im t e l i j k  u i t v o e r in g s p la n  L in k e ro e v e r  J a c h th a v e n  N ie u w p o o r t  w e rd  op 29 a u g u s tu s  2005 

g o e d g e k e u rd  d o o r  de V la a m s e  re g e r in g .
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De opgave bestond erin om beide processen goed op e lkaa r af te s tem m en. Een eerste stap hierb ij 

was het kaderen van de on tw ikke ling  van projecten in het stra teg isch projectgebied N ieuw poort 

binnen een gewenste ru im te tijke  context, passend in een breder ru im te lijk  be le idskader (PRS-WV). 

In deze nam de DRuM haar rot ais tre kke r op. Overleg werd opgestart m et de provinciale diensten 

en externe openbare inste llingen (Vlaams beleidsniveau, ...). H ierbij werd ook de pro jectm anager 

van het pro ject IJzerm onding betrokken.

Dit pro jectm anagem ent zette vervolgens een tweede stap m et de inventaris van alle reeds bestaan

de en geplande projecten en in itiatieven. Doei was de lopende en zich aandienende kle inschalige 

projecten te toetsen aan het ru im ere beleidskader.

Op deze w ijze kom t ook de gefaseerde aanpak van het stra teg isch project naar voor. Doet was op 

deze wijze een optim ate afstem m ing te bereiken tussen beleidsvoering en pro jectontw ikketing . De 

synergie tussen beide w erksporen bracht atte betrokkenen samen vanaf 1 januari 2002. Er werd 

gew erkt aan een integrate gebiedsvisie ats kader voor concrete ru im te tijke  on tw ikke lingsperspec

tieven van diverse projecten. Deze s tructuu rv is ie  werd de fin itie f goedgekeurd door de deputatie op 

20 novem ber 2003^. De on tw ikke ling  van de jachthavens op de Linker- en rechteroever werd 

geplaatst naast andere projecten zoats de he rin rich ting  van de doortocht N34/Kaai in N ieuw poort- 

stad, de rea lisa tie  van de nautische site bij de S in t-Jo riss tu is  en toe ris tisch-recreatieve on tw ikke 

lingen in de achterhaven, ...

Samengevat viet de eerste fase van de u itw erk ing  van het stra teg isch projectgebied samen m et de 

eerste fase van het Kustactieptan. Op niveau van de noordetijke ru im te  van de stad N ieuw poort werd 

in overteg en sam enw erking m et atte betrokkenen een gebiedsvisie u itgew erkt.

In een volgende fase werden voor deetprojecten concrete ru im te tijke  ontw ikke lingsperspectieven 

u itgew erkt. Ook deze kwam en to t stand op een geïntegreerde wijze. Betanghebbende actoren (ook 

deze betrokken bij de uitvoering) gaven e r op een intensieve w ijze mee vorm  aan. De procedures van 

de provinciate ru im te tijke  u itvoeringsplannen voor de Linker en de rech te r IJzeroever zijn het in s tru 

m entele resu ltaa t voor specifieke onderdelen van het project.

1 A fb a k e n in g  van het S t r a te g is c h  P ro je c tg e b ie d  N ie u w p o o r t  m e t  a an geven  van r u im t e l i j k e  o n t w i k k e l i n g s 

p e rsp e c t ie ven ,  e in d d o c u m e n t  - g o e d g e k e u rd  d o o r  de d e p u ta t ie  op 20 n o v e m b e r  2003.
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Het plangebied van het provinciaal RUP Linkeroever Jachthaven Nieuwpoort

Het plangebied is gelegen binnen de stad Nieuwpoort, tussen de badplaats, de stadskern en de 

IJzermonding, langs de linkeroever van de havengeul. Centraal in het plangebied ligt de vlotkom  

van de oude jachthaven, deze wordt omarmd door een schiereiland in de havengeul, de Kromme 

Hoek genoemd. Op het schiereiland bevindt zich in hoofdzaak de Koninklijke Yacht Club 

Nieuwpoort (KYCN) en een open gebied aan de kop. Tussen de vlotkom en de Albert l-laan ligt een 

langwerpig versnipperd gebied. In het noordelijke deel ervan ligt een open akkerland dat groten

deels bestemd is ais parkgebied, langs de Albert l-laan treffen we een gedifferentieerde bebou- 

wingsstrook aan en in het zuiden, aan het Kattesas, zien we activiteiten en bebouwing voorname

lijk ten dienste van de jachthaven. Daartussen bevindt zich een recent aangelegde parking met de 

nieuwe toegang tot het gebied.

Situering

Indicatieve afbakening 

ru im te lijk  u itvoeringsplan. 

Linkeroever jachthaven 

N ieuwpoort.
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I n h o u d e l i j k e  k e n m e r k e n  v a n  

H E T  P R O J E C T

Doelstellingen

Doelste llingen van het stra teg isch projectgebied N ieuw poort werden reeds aangereikt vanuit het 

P rovinciaal R u im te lijk  S tructuu rp lan  W est-Vlaanderen (PRS-WV). De bindende bepalingen van het 

PRS-WV ste llen  dat de provincie voor N ieuw poort een stra teg isch projectgebied zal afbakenen.

Binnen een stra teg isch projectgebied w ord t in het PRS-WV een geïntegreerde beleidsvoering voo r

gesteld w aarb ij de provincie, samen m et de betrokken beleidsniveaus, de ru im te lijke  on tw ikke 

lingsperspectieven, m aatregelen en acties u itw erk t. Het voorwerp van de ru im te lijke  on tw ikke lings

perspectieven van stra teg ische projectgebieden in de kus tru im te  zijn de bovenlokale toe ris tisch - 

recreatieve in fra s tru c tuu r, woningen en dienstenzones.

Het stra teg isch projectgebied in N ieuw poort werd geselecteerd om w ille  van de jach thavenactiv ite i

ten. N ieuw poort is de enige plaats aan de kust w aar de binding tussen zee en h in terland op een 

na tuu rlijke  wijze w ord t gevormd door een stroom  (de IJzer). N ieuw poort onderscheidt zich hierm ee 

ten aanzien van andere kustgem eenten. Deze w aterlopen zijn structuurbepa lend , ook historisch.

Het stra teg isch projectgebied N ieuw poort heeft een ro l in de on tw ikke ling  van toe ris tisch -re c re a 

tieve activ ite iten, geënt op en langs het water, op basis van na tuu rlijke  dragers. Deze activ ite iten 

kunnen zowel hoog- ais laagdynam isch zijn. Het belang van de w atere lem enten in het gebied is du i

de lijk , m aar de ontw ikke lingsperspectieven dienen verder verfijnd  te worden, zowel naar aard van 

de activ ite it a is naar keuze van de locatie.

Krachtlijnen van de gebiedsvisie

De globale gebiedsvisie binnen het projectgebied is gebaseerd op 4 concepten:

• Het bundelen van hoogdynamische en/of watergebonden functies en activiteiten:

Hoogdynamische elem enten in het kader van toerism e, bedrijvigheid en wonen worden gebundeld 

w aar al een concentratie van activ ite iten aanwezig is of w aar de ru im te lijke  draagkracht d it toelaat. 

H ierbij w o rd t de selectie van kernen (PRS-WV) gerespecteerd voor N ieuw poort-Bad, N ieuw poort- 

Stad, jachthaven en Lom bardsijde. Deze bundeling heeft naast het s truc tu re ren  van activ ite iten ook 

het v rijw aren van de open ru im te  to t doei.
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• Het versterken van de relatie tussen de drie polen Nieuwpoort-Bad, Nieuwpoort-stad en 

Lombardsijde met de jachthaven ais scharnierpunt:

De re la tie  w ord t enerzijds ve rs te rk t door de polen 

com p lem enta ir te on tw ikke len m et e lk  hun eigen 

pro fie l en anderzijds door fysieke barriè res tussen de 

polen weg te w erken. N ieuw poort-Bad heeft een 

eigen voorzieningenniveau en is voo rnam elijk  gerich t 

op toerism e m et dijk, strand en zee. Lom bardsijde 

heeft eerder een w oonpro fie l en is voo rnam elijk  

ge rich t op cam pingtoerism e. Uit de kne lpunten is 

gebleken dat v o o rn a m e lijk  N ieuw poort-S tad  het 

m oe ilijk  heeft om een degelijke aan trekk ingsro l te 

spelen. N ieuw poort-S tad kan zich toeleggen op een 

com p lem enta ir toe ris tisch  p ro fie l m et a ll-w e a the r- 

activ ite iten geënt op cu ltuur, h isto rie  en arch itectuur. 

De jachthaven kan in dit concept een fundam entele 

ro l spelen. De jachthaven m oet in sam enhang gezien 

worden m et de stad. Samen vorm en ze door hun 

on de rlin ge  nab ijhe id  één s te rke  pool. De stad 

N ieuw poort en de jachthaven fungeren dan ais een 

scha rn ie rpun t tussen de badplaats en Lom bardsijde 

w aarb ij het ook van belang is dat deze laatste een 

v lo tte  verb inding kent m et de jachthaven en de stad.

• Beeldbepalende elementen versterken en opwaarderen:

Beeldbepalende elem enten kenm erken de leesbaarheid en de iden tite it van het gebied. De a ttra c 

tie - en oriën ta tiewaarde van bestaande elem enten moeten dan ook opgewaardeerd worden. Het 

gaat zowel om bestaande historische elem enten zoals bijvoorbeeld het slu izencom plex m et het 

A lb e rt l-m onum ent, verdwenen elem enten zoals bijvoorbeeld 'de V ierboete' (vuurtoren), ais om 

nieuwe elem enten zoals de w indtu rb ines.

• Aanpakken verkeer- en parkeeroverdruk en barrièrevorming door de lijninfrastructuren:

Wegenis en w ate rlopen hebben een beeldbepalende waarde. Maar hun voorkom en en de aanwezi

ge verkeersdrukte  brengen ook een barriè revorm ing m et zich mee. De beleving en de a ttrac tiv ite it 

van het gebied kan verhoogd worden door: het bundelen en organiseren van verkeersstrom en m et 

veilige oversteken, het voorzien van parkeervoorzieningen, p rio rite it geven aan het openbaar vervoer 

en oplossingen om de fysieke barriè re  van de w aterlopen te verm ijden. Specifieke aandacht d ient te 

gaan naar de re la tieversterk ing  N ieuw poort-stad-jachthaven. Binnen het concept van de re la tiever- 

s te rk ing  vo rm t de Kaai m et de vism ijns ite , de te brede K on inklijke Baan en de tram bedding een aan

zienlijke ba rrière tussen de stad en jachthaven.
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M e t h o d i s c h e  a a n p a k  v a n  h e t  

G E B I E D S G E R I C H T  G E Ï N T E G R E E R D  P R O J E C T

Projectmatige aanpak

Van bij de aanvang was het du ide lijk  dat voor het gebied en de omgeving versch illende actoren reeds 

heet wat in itia tieven en am bities op de p lank hadden liggen:

• de bestaande jachthaven wenste u it te breiden;

• de toenm alige A fde ling W aterwegen Kust van het M in isterie van de Vlaamse Gemeenschap was 

gestart m et de derde fase van de heraanleg van de havengeulprom enade, inc lus ie f de he rp ro file 

ring van de bestaande weg, het voorzien van een nieuwe toegangsweg naar de N34 (Koninklijke 

Baan), de aanleg van een w ande l- en fietspad en een randparking;

• de Vlaamse Landm aatschappij r ich tte  haar aandacht op een in rich tingsp lan voor de G root-Noord- 

N ieuw landpolder;

• de toenm alige  a fde ling  N a tuu r - W est-V laanderen (AMINAL, M in is te rie  van de Vlaam se 

Gemeenschap) w erk te  aan een verbetering van de toegankelijkheid  van het V laamse na tuu rre 

servaat De IJzerm onding;

• overige am b ities betroffen de restauratie  van de oude vuurto ren 'De V ierboete', de rea lisa tie  van 

een w a te rfron t, de opwaardering van de openbare ru im te  rond de bestaande jachthaven, de 

he rin rich ting  van de doortocht van de N34 doorheen N ieuw poort-S tad, de u itbouw  van een 

Nautische Site te r hoogte van de S in t-Jo riss lu is , de om vorm ing van het bestaande voetveer over 

de IJzerm onding, de renovatie van de kaai en de aanleg van nieuwe recreatieve assen naar het 

h in terland.

Deze veelheid aan pro jectvoorste llen en actoren vergde een aanpak waarb ij een geïntegreerd con

cept, ais stra teg isch kader, werd voorbereid. Dit was geen eenvoudige opgave w ant toekom stige 

ontw ikke lingsperspectieven dienden afgewogen m et bestaande am bities en projecten. Dit hield een 

voortdurende aandacht in voor de inbedding van deze projecten in het grotere verhaa l en een pe r

m anente in form atieve ondersteuning en begeleiding van private in itia tie fnem ers en pro jec ton tw ik 

ke laars die de rea lisa tie  financieren.
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Procesmatige aanpak

Om de weergegeven doe lste llingen to t stand te brengen werd een stevig procesm anagem ent geïn

sta lleerd. W esttoer nam hiervan de ondersteuning op. Deze projectaanpak werd gekenm erkt door:

• Hoge zichtbaarheid van de projectmanager en duidelijke communicatie

De pro jectm anager was het centra le en perm anente aanspreekpunt, zowel voor beleidsvoerders, 

adm in is tra ties  ais de bevolking. Op regelm atige basis werd via versch illende kanalen in fo rm atie  

ve rs trek t (persconferenties, in form atievergadering , in fokrant).

• Overleg en samenwerking ais draagvlak voor visievorming

Vele overlegm om enten m et bele idsvoerders op versch illende bestuursniveaus, m et ve rtegenw oor

digers van diverse adm in is tra ties  en pa rticu lie re  betrokkenen werden georganiseerd. Een pro ject- 

s tuurgroep, een coördinatiegroep en een stuurgroep ru im te lijke  context gaven d it overleg s tru c tu 

ree l vorm . Contacten m et de N ieuwpoortse gem eenteraad, de bevoegde com m issie van de provin

cieraad, lokale adviesraden en lokale verenigingen verstevigden het draagvlak.

• Inzet op procesbegeleiding

De veelheid aan com m unicatie en overleg werd een kritische succesfactor van het proces. 

Betrokkenen m aakten kennis, w ederzijds begrip groeide, projecten en visies werden vanuit v e r

sch illende invalshoeken onder de loep genomen. Het kaderend verm ogen van deze w erk ing  mag 

niet onderschat worden. Aangestuurd door een inhoude lijk  onderzoek- en ontwerpproces werden 

projectideeën nu gekaderd in en getoetst aan een ru im ere  visie.

• Inhoudelijke betrokkenheid van de projectmanager

Bij de u itw erk ing  van concrete projecten in het gebied speelde de pro jectm anager een niet onbe

lang rijke  rol. Hij werd betrokken bij de u itw erk ing (en uitvoering) van diverse projecten en schreef 

mee aan een aantal v isienota 's en actieplannen. Op deze w ijze nam hij een s le u te l- en kru ispun tpo- 

s itie  in van w aaru it hij de inzet van com m unicatie  en het overleg over de inhoudelijke voortgang kon 

bewaken.
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Communicatie

Op stra teg ische m om enten werd voorzien in externe com m unica tie. Persberichten werden rege l

m atig verspreid en de opties van de ru im te tijke  s truc tuu rv is ie  en de opvolging van het pro ject van de 

jachthaven werden teruggekoppeld naar de betrokken actoren. Eind februari 2003 werd een over

legvergadering georganiseerd m et alle rechtstreekse betrokkenen en de be langrijkste grondeige

naars. Op 6 m aart 2003 werden de plannen voorgelegd aan 400 toehoorders. In 2003 werd tevens 

een 'In fokran t Kustactieptan N ieuw poort' verspreid bij de p laatse lijke bevolking. De bewoners 

m aakten e r kennis m et de nieuwe visie en projecten. De boodschap werd 'netjes verdeeld ' en aan

gebracht door de po litieke tenoren van de drie betrokken bestuursniveaus.

Hoewel op de linkeroever de acceptatie over de rot van de (inzake beschikbare m iddelen gulle) over

heid bij de gebiedsontw ikketing vrij hoog lag, heeft de open aanpak inzake overteg en com m unica

tie ook veet m ogetijk  gem aakt. Een open com m unicatie toont. In d it verband heeft men veet geteerd 

u it de vroegere en m inde r succesvotte ervaringen m et de gewestptanw ijzigingen op het rechteroe- 

vergebied. In de jaren negentig werd reeds op Vtaams niveau een pro jectvoorstet voor d it gebied u it

gew erkt. Het zogenaamde 'Ftanders New Port 2002 '-pro ject voorzag in een forse uitb re id ing w a a r

voor een gewestptanw ijzig ing noodzaketijk was. Het in itia tie f Liep toen vast door onder m eer de vrij 

gestoten aanpak. De argwaan die deze toenm atige weinig transparante bestuitvorm ing veroorzaak

te, heeft nog tang nagewerkt. Het heropstarten van de gebiedsontw ikketing op de rechteroever vergt 

to t op vandaag een moeizaam en in tensief overteg m et atte betrokkenen.



GEÏNTEGREERDE GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN, MEER DAN EEN EXPERIMENT

C o n c r e t e  r e s u l t a t e n  e n  v e r d e r e  

S T A P P E N  I N H E T  P R O J E C T

De gebiedsgerichte en geïntegreerde pro jectaanpak heeft het m oge lijk  gem aakt dat een gedragen 

en expliciete ontw ikketingsvis ie  werd uitgesproken. Dit was niet vanzelfsprekend. Het betro f im m ers 

een com plex gebied, m et een veelheid aan probtem en en m ogelijkheden, en w aar verschittende p r i

vate en publieke speters betrokken partij waren.

Het provinciebestuur heeft door de keuze om geconcentreerd m iddelen in te zetten op dit p ro jec t

gebied en de 'beweging' in het proces cen traa l te organiseren (pro jectm anagem ent) een s te rk  s tu 

rend effect gehad op de diverse projecten. Het Vtaamse Gewest en de stad N ieuw poort waren in dit 

verhaat be langrijke bondgenoten. De centra le aansturing bteef evenwet niet op afstand. De aanwe

zigheid op het vetd van een pro jectm anager m et te rre inkenn is  die de taat sp rak van vete van de 

betrokkenen en voldoende tijd kon vrijm aken, is hieraan niet vreem d. Vanuit deze positie kon de p ro

jec tm anager de inhoude lijke doorw erking verzekeren en sam enhang m et andere projecten bewa

ken. Hij was verder onder m eer betrokken bij de renovatie van de Kaai, de he rin rich ting  van de N34, 

de opm aak van een in rich tingsp lan  voor het Vtaams na tuurreservaa t De IJzerm onding, het opzetten 

van ontw erpw edstrijden voor een nieuwe voetveer en voor de Krom m e Hoek.

Samen m et een s truc tu re le  organisatie van overteg en com m unica tie was het m ogetijk  een gebieds

gerich te stra teg ie  u it te tekenen die kaderend w e rk t naar de invutting van diverse deetprojecten, 

sam enhang brengt in deze in itia tieven en actoren to t handelen aanzet.

De pro ject- en procesm atige benadering stond garant voor een blijvende voortgang. De in fo rm a tie 

ve ondersteuning en de inhoudelijke begeleiding van de verschittende pro jectin itia tieven vanuit het 

pro jectm anagem ent waren h ierb ij van groot betang. Ook de snelheid waarm ee resu lta ten werden 

geboekt op het terre in , m eer bepaatd op de Linkeroever, is te verm elden. Overheidspartijen en p r i

vate partijen waren e r in staat om door m iddet van overteg, in een gebied zonder te harde con flic te 

rende ru im tecta im s, het pro ject vorm  te geven. Ook de d ru k  vanwege de vraagzijde, de private 

on tw ikke laars, is hieraan niet vreem d. Dit attes bteek een goede voorbereid ing voor een vtot proce

duree l vertoop van het provinciaat RUP.

Terugkijkend Lag bij de s ta rt een project, waarvan een Lange en dus in vete gevatten onzekere p ro

cestijd m oest ingeschat worden. De s truc tu re le  betrokkenheid van diverse besturen gaf evenwet s ta 

b ilite it aan het proces. Concreet werd deze zekerheid procedureet ingebouwd door het engagem ent 

van de besturen om voor het projectgebied ru im te tijke  uitvoeringsp lannen op te maken. Daarnaast 

werden ook overeenkom sten gestoten m et pro jectontw ikketaars.

De pro jectm anager nam ook een positie in w aar hij van op enige afstand ondersteuning kon bieden. 

Hij was im m ers ook de interface naar achterliggende besturen (Brugge en Brusset) en hij kon de tijd
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nemen om bijkom ende fondsen te werven. N iettem in werd na 3 ja a r de pro jectw erk ing niet verder 

gezet. De behoefte van geïntegreerde s tu ring  bleek grotendeels ingevuld. Voor de stad was de buit 

binnen en de k r ijtlijn e n  voldoende uitgezet om de regie verder ze lf in handen te nemen.

E e n  v o o r l o p i g  b e s l u i t

De in tegrerende en gefaseerde aanpak van het s tra teg isch projectgebied N ieuw poort illu s tre e rt niet 

enkel de sam enhang tussen de bredere bele idsvorm ing (het s tra teg isch project) en de u itw erk ing  op 

het te rre in  van deelprojecten (de jachthaven ais voorbeeld), m aar ook de sam enw erking tussen v e r

sch illende betrokkenen binnen het provinciale beleid.

Op schaalniveau van het om vattende 'stra tegisch projectgebied' werd het proces gecoacht door een 

vo ltijds  pro jectm anager bij Westtoer. Bij de u itw erk ing  van de provinciale ru im te lijke  u itvoerings

plannen nam de DRuM haar ontwerpende bevoegdheid op. Samen vonden ze e lkaa r in de opm aak 

van de ru im te lijke  ontw ikke lingsvis ie  voor het projectgebied.

Het succes van het stra teg isch pro ject N ieuw poort heeft te maken m et het sam enkom en van twee 

kritische  succesfactoren, m et name de lokale inbedding enerzijds en de bovenlokale aansturing 

anderzijds.

De basisingrediënten voor een van onderu it gedragen succesvolle gebiedsontw ikke ling waren van 

bij aanvang in het s tra teg isch project N ieuw poort du ide lijk  aanwezig:

• een concreet program m a en du ide lijke am bities van lokale private en publieke actoren;

• een plek m et vraag to t vern ieuw ing en onaangeroerde potenties;

• een vraag to t a fstem m ing tussen versch illende in itiatieven.

De erkenning, door de V laamse en provinciale overheden, van het stra teg isch belang van deze plek 

ais hefboom in het kader van de vern ieuw ing van de toeris tisch-recreatieve (in fra-) s tru c tu u r van de 

kust gaf het proces de nodige organisatorische, ins trum en te le  en financië le ondersteuning. Deze 

'fo rm e le ' agendering ais een stra teg isch project in het Provinciaal R u im te lijk  S truc tuu rp lan  West- 

Vlaanderen (PRS WV) is zonder het effectieve gevolg op het te rre in  w e lisw aar geen garantie op suc

ces. Wel werden m et deze agendering ook 'm ethodische ' aanwijzingen meegegeven. Achte ra f bleek 

d it de kiem  van een succesvolle aanpak. In de bindende bepalingen van het PRS WV (blz. 306) w ord t 

van de u itw erk ing van de ru im te lijke  ontw ikke lingsperspectieven van een stra teg isch pro ject v e r

w acht dat m aatregelen en acties door de betrokken beleidsniveaus w orden u itgew erkt. S trateg ische 

projectgebieden zijn im m ers die afgebakende zones w aar een geïntegreerd beleid w ord t gevoerd. De 

verw achting voor een 'coproductie ' werd zo op de agenda geplaatst.
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Een niet onbe langrijke succesfactor was tevens de consensus waarm ee de po litieke actoren van de 

drie betrokken bestuursn iveaus e lkaar vonden in een project dat ru im te  gaf voor de pro fite ring van 

etkeen. De bestuurtijke en po litieke am bities gaven ongetw ijfe ld de nodige zuursto f aan het verhaat, 

m aar de m otor van het pro jectm anagem ent was ook de inzet van de am bte tijke ondersteuning. Het 

pro ject kon gedurende enkete jaren rekenen op een m edew erker van W esttoer die vo ltijds  voor het 

pro ject w erk te  en werd over m eerdere jaren heen in tensie f gestuurd door de provinciate dienst 

Ruim tetijke planning en M obitite it (DRuM). Dit gaf een com fortabete positie inzake de m oge lijkhe 

den to t s tu ring  en opvolging. Gecombineerd m et een hoge mate van aanspreekbaarheid voor ande

re actoren en voor het ru im ere pubtiek verk laarde d it het succes van het project.
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I n l e i d i n g

De provincie W est-V laanderen nam een tien ta l ja a r terug de optie om m eer gebiedsgericht te gaan 

w erken. Vastgesteld werd dat bij stedelijke of p la tte landson tw ikke ling  het ru im te lijke , economische 

en sociale beleid sne l in e lkaa r grijpen. Het provinciaa l omgevingsbeleid, dat ais eerder generiek en 

secto raa l ervaren werd, kon h ier n iet a ltijd  een bevredigend antwoord bieden. Dit aanvoelen werd 

nog ve rs te rk t door de frequentie waarm ee vanuit het V laamse niveau (sectorale) gebiedsbeelden 

werden geprojecteerd.

Dit a lles m aakte de roep voor een m eer in tegrerende aanpak m et aandacht voor regionale v e r

scheidenheid lu ider, net ais in andere gebieden in Vlaanderen. Een inspirerend voorbeeld is het 

zogenaamde ROM-project. H ierm ee ging de provincie Oost-Vlaanderen de com plexite it van de 

Gentse Kanaalzone te lijf. Buiten de plat getreden paden zochten deze gebiedsgerichte ge ïn tegreer

de projecten naar een m eer op ru im te lijke  kw a lite it gerich te in tegrerende vis ievorm ing. Ze verken 

den stra teg ieën die de geringe u itvoeringsgerichthe id  van form ele ru im te lijke  planningsprocessen 

poogden te verbeteren. De aanpak m aakte school en inspireerde bijvoorbeeld ook de Vlaamse over

heid to t een ge lijkaard ige aanpak voor het zeehavengebied Brugge-Zeebrugge.

Deze voorbeelden s itueren zich a llen op een bovenlokale schaal. Ook voor de provincie West- 

Vlaanderen beantwoordt het 's treekniveau' aan een w erkbare schaal om coördinatie en in tegra tie 

van het om gevingsbeleid beheersbaar te houden. Daarom werd destijds gekozen voor een gedecon- 

centreerde organisatievorm . In de diverse streken van de provincie werd een groep gebiedsgerichte 

w e rke rs  ingezet. In 2000 werd vervo lgens het streekhuisconcept geïntroduceerd waarb ij de s tru c tu 

rele sam enw erk ing m et andere s treekpartne rs  werd verankerd. De beschikbaarheid van gebieds

ge rich t werkend personeel en de bele idsm atige ondersteuning ervan maakte het m ogelijk  om in 

diverse (deel)gebieden zogenaamde geïntegreerde gebiedsgerichte projecten op te zetten. Daarbij 

w o rd t op het niveau van het gebied een globale visie geform uleerd ais kader voor de u itw erk ing van 

beter op e lkaa r afgestem de stra teg ieën en projecten.

Sam enw erking op gebiedsniveau con fron tee rt het provinciebestuur m et een veranderende ro lde fi- 

nitie, w aarin  begrippen zoals fac ilite ren en in te rm ed iëren cen traa l staan. Deze nieuwe m an ie r van 

w erken vraagt een intensieve sam enw erking tussen overheden onderling en tussen overheden en 

m aatschappelijke organisaties, burgers en ondernem ers. Kortom  een m ethodische aanpak waarvan 

veel verw acht w ordt. Vanuit een aangescherpte ro l heeft het provinciebestuur deze am bitie opgeno

men.
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E v a l u a t i e k a d e r  v o o r  h e t  

G E B I E D S G E R I C H T  B E L E I D

Na tien ja a r werken in diverse projecten en program m a's is binnen het provinciebestuur de vraag 

naar reflectie en evaluatie van deze gebiedsgerichte processen terecht. Het terend verm ogen in de 

context van deze gebiedsgerichte aanpak kan im m ers best gevaloriseerd worden.

Om een kader te schetsen voor deze evaluatie toetsen we de p ra k tijk  aan de uitgangspunten van het 

gebiedsgericht beleid. Van bij de aanvang ve rtrok  d it beleid in Vlaanderen en Nederland^ vanuit de 

problem en die een geïntegreerde gebiedsontw ikketing bem oeilijken:

• s te rk  uiteenlopende belangen en visies die conflic terende gebiedsbeetden opteveren;

• sectora le aanpak die e r n iet in staagt om de probtem en sam enhangend aan te pakken;

• verspreide bestuurlijke  verantw oorde lijkheden die coördinatie bem oeilijken;

• gebrek aan overteg en sam enw erk ing tussen publieke en private partijen en overheidsdiensten 

onderling;

• te rr ito ria le  opgaven die de grenzen van het lokale bestuur overstijgen.

Kortom, onduidelijkheden die het uitzetten van de on tw ikke lingskoers  voor gebieden verh inderen. 

De antwoorden van het gebiedsgericht beleid op deze vragen vorm en m eteen de kw a lite itsc rite ria  

van deze methode:

• sam enhangende benadering van probleem velden ais basis voor een verru im ende vis ievorm ing;

• u itgesproken procesm atige aanpak m et afstem m ing van diverse beslu itvorm ers;

• op innovatie gerich te oplossingen die streven naar het verhogen van de om gevingskw alite it;

• draagvlakverwerving door open com m unicatie  en het versterken van de betrokkenheid van s take

holders.

D e v i e r  p r o j e c t e n  i n  v o g e l v l u c h t

Tegen de achtergrond van deze principes maken we een verkenning van de v ie r gebiedsgerichte p ro

jecten, respectieve lijk  in de Leievallei, de Kanaalzone Roeselare-Leie, de O udlandpolder en de 

IJzerm onding te N ieuwpoort. We gaan na of in deze v ie r experim enten aan de hierboven ge fo rm u

leerde kenm erken is voldaan. De benadering is n iet s tr ik t analytisch of system atisch, m aar zoekt 

eerder naar de grote verbanden of tegenste llingen.

De am bitie is n iet een vernieuwde m ethodologie uit te werken. Wel zoeken we aanbevelingen die 

kunnen strekken to t de verbetering van de organisatie van het provinciebestuur, de procesm atige 

aanpak van haar beleidsvoering en de verdieping van haar kerntaken.

1 A lb re c h ts ,  J., Van d e n B ro e k ,  J., V e ra c h te r t ,  K., Leroy, P. en Van Ta tenhove, J., G e b ie d s g e r ic h t  be le id  in de s t e i 

ge rs .  In: R u im te  en P lan n ing ,  20, 1999, 1.
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Overstijgen van sectorale ambities

De v ie r projecten hebben de ondu ide lijkhe id over de in te zetten on tw ikke tingskoers ais gem een

schappe lijk  kenm erk. Besturen hielden e r m eesta l een afw ijkende (sectorale) k ijk  op na. Conflicten 

over bevoegdheden en gebrek aan engagem ent remden de zoektocht naar oplossingen.

In de Leievattei en de kanaalzone Roesetare-Leie bteek een du ide lijk  'gat' in de bestuurlijke aandacht 

voor een vrij ru im  en complex gebied. In deze cases heeft de provincie, samen m et de respectieve

lijke in tercom m unales Leiedat en wvi, haar verantwoorde lijkhe id genomen. In de Leievattei was de 

provincie een belangrijke katatysator. Ze nam de draad op daar w aar de afzonderlijke gemeenten er 

niet in gestaagd waren een gem eenschappelijk gebiedsbeetd te bepaten. De tokate beleidsvoerders 

aarzelden im m ers om conflicterende visies en ru im tecta im s van antwoord te dienen. De provincie kon 

ook een uitweg bieden in de bevoegdheidsconcurrentie tussen het Vtaamse Gewest en de gemeenten 

m et betrekking to t de invutting van het buitengebied- en stedetijk  gebiedenbeteid. De resu ltaten van 

deze gebiedsvisies zijn niet onopgem erkt gebleven. Zówet naar boven ats naar onder op de beleid - 

s ladder w erken deten van de Ínhoud door, bijvoorbeeld in de (voorbereiding) van gewestetijke uitvoe

ringsplannen voor de Leievattei en in de gem eentelijke ru im te tijke  s tructuurp lannen.

Ook in de Oudtandpotder bteven vete actoren tang de kat (en etkaar) u it de boom kijken. Het provin

ciate in itia tie f tiet h ie r u ite inde lijk  het getoof in de slaagkansen van een gem eenschappelijke aanpak 

in positieve zin kanteten. Het stra teg ische pro ject in N ieuw poort maakte bij de diverse private en 

publieke partijen hun ob jectie f bondgenootschap du ide lijk . Het rea liseren van de private investe rin 

gen had e r nood aan du ide lijkhe id  en rechtszekerheid. De overheid kon hiervoor haar instrum enten 

van ru im te tijke  ordening aanbieden. Anderzijds was de wens van de overheid om een vernieuwend 

gebiedsbeetd op de kaa rt te zetten kansloos zonder een invutting m et econom isch haalbare p ro

gram m a's. Gebiedsontw ikketing is im m ers geen Lege doos.

Betekenis en kader scheppen ais zingeving van het project

De case van de Oudtandpotder illu s tre e rt de 'aansporing ' waarm ee boventokate instanties beweging 

kunnen brengen in dergelijke gebiedsprocessen. Het toekennen van een identite it, betekenis van 

een gebied en daarm ee het defin iëren van een ru im te tijke  e n tite it is h ierb ij van betang. Voor de 

Oudtandpotder werd tang gezocht naar een gem eenschappelijke visie voor een gebied w aar naast 

Landbouw en waterbeheersing, nu ook natuur, tandschap en recreatie een ptaats opeisten. De sec

tora le  conflic ten werden deets overstegen door het identificeren van gem eenschappelijke m ee r

waarden. Partners ontdekten dat tandbouwverbreding en toeris tische on tw ikke ling  hand in hand 

kunnen gaan. Het vrijw aren van het open gebied tegen de ru im te tijke  d ruk van de haven en de v e r

s tede lijk ing  van de kustzone werd ats een gezam enlijke doetstetting ervaren. Het toekennen van 

betekenis, het vorm en van een gebiedsbeetd, bteek ook h ier een gem eenschappelijk  kader voor de 

procesvoering en het m utti-actorhandeten.
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Dat het vinden van een gedeelde betekenis niet a ltijd  voor de hand lig t, is ook waar. In de beeldvor

m ing is het kanaal Roesetare-Leie een sprekend voorbeeld van een 'b indm idde l', een gem een

schappe lijk  'he rkenn ingspunt'. Maar het is n iet evident om d it te verta len in een gem eenschappelijk  

gedragen on tw ikke lingskader, voorat niet w anneer concrete afwegingen moeten gem aakt worden. 

De w at academische benadering van Canai tink m aakte e r de vertaa ls lag naar actoren op het te r 

rein niet m akke lijke r op.

Stuwend program m a of ontwerpend onderzoek ais drijfveer

Een concreet program m a is de brandstof bij u itstek die het proces gaande houdt. Het strategische pro

jectgebied N ieuwpoort is daarvoor het meest sprekende voorbeetd en ontleedt ongetw ijfeld zijn dyna

m iek aan het stuwende program m a en de Lonkende investeringen. De duidelijke beleidskaders voor 

het gebied en de stevige bestuurlijke om kadering maakten het m ogetijk om de samenhang in ve r

schittende program m a's en opties te bewaken en zetfs nog te versterken. Het ru im te lijk  on tw ikke

lingskader dat in N ieuwpoort geboden w ordt door de uitspraken van het Provinciaat Ru im te lijk  S truc

tuurp lan en de concrete private program m a's vorm en e r samen de kritische succesfactoren. In N ieuw

poort kom t het gebiedsgericht beteid in een atypische m aar m isschien wet steviger vorm  te voorschijn, 

ats concrete gebiedsontwikketing waarbij pro jectontw ikke ling ingekaderd w ordt in een breder ve r

band. Waakzaamheid is wet vereist om de investeringsprogram m a's niet de bovenhand te Laten haten. 

Oog voor het bredere verhaat is het w eerw erk dat van het provinciate in itia tie f mag verwacht worden.

Per de fin itie  hoeft het concrete program m a bij aanvang niet (vottedig) gekend te zijn. Canat tink koos 

voor een aanpak m et een accent op het ontwerpend onderzoek. Dit tie t toe nieuwe kansen te v e r

kennen. Een ontwerpende vrijhe id  is zo een be langrijke krach t die kan uitgaan van gebiedsgerichte 

processen. Buiten de procedurete paden - w aarb innen actoren vaak fórm ete posities innem en - kan 

gezocht worden naar voorheen ongekende m ogelijkheden. Het v e rr ijk t de agenda en bevordert het 

streekdebat.

Procesmatige capaciteit en bestuurlijke dichtheid

Het s tra teg ische project in N ieuw poort teert ons ook dat het succes overeenkom stig is m et de 

'robuusthe id en con tinu ïte it van het proces'. De boog bteef e r gespannen om witte van de noodzaak 

om fórm ete ru im te tijke  instrum enten uit te w erken. De procedure voor de opm aak van het provin

ciaat ru im te lijk  u itvoeringsp lan gaf de nodige cadans aan het procesvertoop. Op geregelde tijd s tip 

pen werden producten opgeteverd en werd van actoren een u itsp raak verw acht. Dergetijke fórm ete 

procedures vatten veet betrokken, adviserende en uitvoerende besturen. Dit creëert een kritische 

mate van bestuurlijke  d ichthe id rond gebiedsgerichte processen.

In de vorige paragraaf bestem pelden we de vrijhe idsgraad van gebiedsgerichte projecten ats een 

ve rrijk in g  voor het u itdenken van gebiedsbeetden. H ieru it bteek dat het investeren in ontw erpm atige



71

en visievorm ende activ ite iten toont. Maar w anneer deze vrijhe id  om slaat in een te v rijb lijvend ka rak

te r en de verwachte resu lta ten vaag of niet ge form uleerd worden, kan het raderw erk  ook stitvatten.

De agenda van het proces mag dus niet opdrogen. Procesm atige capacite it en bestuurlijke  dichtheid 

hetpen om dit te ondervangen. In de v ie r cases was het de taak van het pro jectm anagem ent om de 

inhoude lijke aandachtspunten op de agenda te houden. In het stra teg ische project N ieuw poort 

m aakten de centra le positie en de toevertrouwde functies van de pro jectm anager hem tot zówet de 

procesbewaker ats penhouder van steutetdocum enten. Deze kritische succesfactor du id t ook op de 

kwetsbaarheid van gebiedsgerichte processen, daar w aar n iet of onvoldoende ingezet w ord t op pe r

soneel en w erk ingsm idde len . Het pro jectm anagem ent d ient daarenboven gedragen te worden door 

de overige actoren en Laveert m eestat tussen een behoedzame neutrale positie en wervende inhou

delijke au torite it.

Sam enwerking en overleg: een bestuurlijk succesverhaal

Aandacht voor sam enw erk ing en overteg, in fo rm atie  en com m unicatie  is een gezam enlijk  kenm erk 

van de v ie r cases. Doetstetting is voldoende m aatschappe lijk  draagvlak te werven, de haalbaarheid 

van voorstetten af te toetsen en po litieke beslu itvorm ing voor te bereiden. Case per case kom t een 

specifieke p rocesarch itectuur naar voor die een geordend procesvertoop koppett aan een overteg

en sam enw erk ingsm odel. Actoren betreden daardoor een overzich te tijk  parcours. Doorgaans werd 

ingezet op am btetijke en bestuurlijke  overteggroepen. Het eerste forum  verzorgt het beteidsvoorbe- 

reidende tra jec t ten behoeve van het tweede, eerder beslissende orgaan. Deze organ isatievorm  is, 

m eestat vooraf, n iet attijd d ich tge tim m erd m aar eerder open en organisch. A fhanke lijk  van de 

inhoude lijke  prob tem atiek  of voortgang van het proces kan het overteg ve rru im d  worden. 

Toepasbare w erkvorm en zijn het openstetten van w erkgroepen voor sectordeskundigen, bevraging 

van m aatschappelijke doetgroepen of andere vorm en van bita teraat overteg. Dit attes geeft, wanneer 

n iet te veet van het beoogde pad w ord t afgeweken, de beste resultaten.

Op het tokate en provinciate niveau staan 'am bte tijke  deskundigen' d icht bij de 'gekozen bes lu itvo r

m ers'. De vlo theid van het proces is erm ee gebaat. De haalbaarheid van een voorste l is vtug getoetst, 

de be le idsm atige s tu ring  is g ro te r en het engagem ent van een 'po litieke trekke r' kan snet verzilverd 

worden. Opnieuw is het s tra teg ische project N ieuw poort h iervoor zeer sprekend.

Bij sam enw erking m et het Vtaamse niveau is de nabijheid tussen de am bte tijke en de po litieke 

dim ensie van een gebiedsgericht proces, of het gebrek hieraan, som s een p ijnpunt. De onzich tbaar

heid of afwezigheid van het Vtaamse po litieke niveau m aakt de u itkom st van de beteidsbestissing 

onzeker, zoats in het gevat van de case van de Leievattei. Daarenboven is de verspreide sectorale 

s lagorde waarm ee de Vtaamse overheid haar departem enten en agentschappen aan de tafet zet niet 

bevorderlijk  voor de in tegrerende aanpak.
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Draagvlak en betrokkenheid: van aarzelend tot overtuigend

De v ie r voorbeeldpro jecten hebben terdege inspanningen geleverd om het project buiten de 

bestuurlijke  kringen te brengen. Overteg m et m aatschappelijke doelgroepen en sectororganisa ties 

werd voorzien. Lokale adviesraden zoals de G em eentelijke Com m issies voor R uim tetijke Ordening 

werden aangesproken. De bandbreedte in deze benadering is ru im : d it gaat van voorzichtig secto

raa l b ila te raa l overteg (zoals m et de landbouwers in de Oudtandpotder) to t ru im  opgevatte bevol- 

k ingsvergaderingen w aarin  voorste llen te r toetsing werden voorgelegd (zoals in N ieuwpoort), p u b li

catie van het s tud iew erk  of in fo rm atiebrochures en in fokranten. Kort door de bocht genomen ken

m erk t deze aanpak zich voorat ats een pragm atisch streven naar m aatschappelijke acceptatie van 

een be s tuu rlijk  project.

Deze vaststetting mag ech ter geen afbreuk doen aan de waarde van de interactieve en pa rtic ip a tie 

ve m om enten in deze cases. Ze getuigen im m ers van interessante vorm en van co-productie van 

stra teg ische visies en actieprogram m a's betreffende te rrito ria le  ordening en ontw ikke ling.

D e d i e p e r e  b e t e k e n i s  v a n  h e t  

G E B I E D S G E R I C H T  B E L E I D

Spiegelprocessen in het gebiedsgericht beleid kunnen e lkaar 
versterken

In het vetd van om gevingsbeleid zijn e r m eer en m eer twee w erke lijkheden aanwezig. De ene w e r

ke lijkhe id  votgt binnen de eigen ptanningsstetsets de fórm ete procedures, speett zich af binnen de 

fórm ete ptannen, ze beweegt zich votgens de eigen vertrouw de cycti. Voorbeetden zijn de ru im te tijke  

s truc tuu rp lannen  en ru im te tijke  u itvoeringsplannen die, op een sam enhangende wijze, de ru im te 

tijke organisatie van een plangebied dienen te vatten. De ru im te tijke  s truc tuu rp lann ing  op ve rsch it

tende bestuursn iveaus vind t ptaats naast het m itieubeteid, de planning van na tuur en tandschap, het 

waterbe le id , ... De andere w erke lijkhe id  is het gebiedsgericht beteid, experim entee l van aard en niet 

gedragen door fórm ete procedures en ptannen en veetat ontstaan om dat deze procedures on toere i

kend bteken voor de gestelde opgave.

Maar ru im te tijke  p lanningsprocessen hebben veet voor op hun gebiedsgerichte spiegetprocessen, 

m et name hun m achtsm iddelen. R uim tetijke planning btijft, om witte van de beschikbaarheid van 

fórm ete instrum enten, de poortw achter van beslissingen over het bodem gebruik. Deze processen 

trekken bij voorbaat aterte actoren aan. Veetat dw ingt de eis om een 'ptan' te produceren de in it ia 

tie fnem er to t een veitige aanpak, w aar in tegra tie  beperkt w ord t to t het aftoetsen van de haa lbaar

heid in de begeleidende am bte lijke werkgroep of s tuurgroep. In het beste geval le id t d it to t een bete

re technische coördinatie tussen sectora le besturen.
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M aar ge b iedsg e rich t en in teg re rend  w e rken  is m ee r dan eens over het m u u rtje  k ijken. 

Gebiedsgerichte experim enten dienen dan ook in te zetten op beide w erke lijkheden. De m eest v e r

regaande vorm  van in tegra tie  vinden we in het stra teg isch pro ject N ieuwpoort. Opvattend is dat dit 

laatste project een zeldzaam voorbeeld is w aar provinciale gebiedsgerichte beteidsprojecten en e r

zijds en de provinciale ru im te tijke  p lanningsprocessen anderzijds e lkaar vinden en versterken.

Een planningsstelsel ais een kaas m et gaten

De ru im te tijke  s truc tuu rp lann ing  is bij u its tek een m ethode die sam enhang en lange term ijnv is ie  ais 

kenm erken heeft. Het 'u itro lle n ' van het R u im te lijk  S tructuu rp lan  V laanderen kent een lange en 

m oeizame weg en praktische bezwaren dw ingen to t fasering. N iettem in heerst een aanvoeten dat 

de aanpak som s versn ipperd is. Processen werken en naast etkaar, k risk ras  doorheen de provincie. 

Bele idsm akers en andere actoren zien som s door het bos de bomen niet meer.

Het ru im te tijke  ptanningsstetset Laat gaten in de eigen am bities. De afstem m ing van de vete afbake- 

ningsprocessen van enerzijds stedetijke gebieden en anderzijds deten van het buitengebied illu s tre 

ren dat coördinatie en in tegra tie  probtem atisch btijven. Canat tink, Leievattei en Oudtandpotder du i

den bij u its tek  deze nood aan. Hoewet ingebed in of om ringd door ptanentite iten, zoats stedetijke of 

econom ische gebieden, is de procesintegra tie beperkt of zetfs vottedig afwezig.

Maar precies daar w aar het Vtaamse niveau steken Laat vatten, liggen kansen voor het provinciale 

gebiedsgericht beleid. Meer experim entele processen krijgen dan ru im te  en zijn aan trekke lijk  voor 

vele actoren. Het proces is im m ers m inder aan form ele regels gebonden, te rw ijl d it geen afbreuk 

doet aan de kw a lite it van het resu ltaat. Het ru im te lijke  p lanningsste lse l laat dus voldoende ru im te, 

om het desnoods (even) te negeren in een gebiedsgericht proces. Naderhand kunnen de resultaten 

im m ers ingebracht worden in de instrum enten van de ru im te lijke  ordening. Het pad is dan voorbe

reid om de procedures te doorlopen. Op deze wijze aan de s ta rt komen is gunstig. Want vele proce

dures van ru im te lijke  ordening rijden zich nogal eens vast in conflic ten en slepen daardoor jaren aan.

Deze vastste lling  heeft nog een keerzijde. Het geeft ook aan dat deze cases niet op z ichzelf staan of 

kunnen bestaan. Het gebiedsgericht beleid zal vroeg of laat k leu r moeten bekennen. Het proces 

heeft een u itkom st nodig en m et be le idsbeslissingen, die vee la l consequenties hebben voor het 

gebru iksrech t van gronden, m oet naar buiten getreden worden.

Het ju iste (?) schaalniveau

De toevallige m ix van de v ie r cases is een dankbaar gegeven om de kwestie van het ju is te  (?) schaa l

niveau, het streven naar een gebiedenbeleid, onder de loep te nemen. In drie cases beslaat de opga

ve een gebied, een ru im te lijke  en tite it, waarop gemeenzaam het labe l 's treek' kan gekleefd worden 

(Canai link, Leievallei en O udlandpolder). Eén case sp ring t daar opvallend u it om dat het een beperkt 

te rr ito r iu m  betreft, een gedeelte van de IJzerm onding in N ieuwpoort. Maar ook h ier zijn prob lem a
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tiek  en ontw ikke lingskansen verbonden m et een gro te r geheel, N ieuw poort ais toe ris tisch -re c re a 

tie f knooppunt in het w e s te lijk  deel van de Vlaamse Kust. De case is dus evenzeer van bovenlokale 

aard.

De grootte van het gebied doet e r e igen lijk  niet toe. Gebiedsgerichte processen illus tre ren  de 

sam envallende schalen waarop beleidsprocessen zich afspelen. Omgekeerd betekent d it dat suc

cesvolle gebiedsontw ikke ling staat of va lt m et het goed 'beheersen ' van verschuivende schalen. De 

fe ite lijke  re ikw ijd te  van de gebiedsprob lem atiek overstijg t de lokale schaal en de eraan verbonden 

ontw ikke lingsopgaven vatten versch illende bevoegdheden. Het m anagem ent van deze com plexite it 

is de ro l die het provinciebestuur naar behoren heeft ingevuld.

S u c c e s f a c t o r e n  v o o r  h e t  g e b i e d s 
g e r i c h t  B E L E I D

In deze uitle idende paragraaf fo rm uleren we, te rugkijkend op de v ie r cases, enkele kritische suc

cesfactoren voor een doeltre ffend gebiedsgericht beleid.

De provincie faciliteert

In de v ie r cases kon de provincie, ais in te rm ed ia ir bestuur, een faciliterende en coördinerende ro l 

opnemen om aspecten die versch illende bevoegdheden en schaalniveaus doorsnijden, te beheren 

en te beheersen. De aanvaardbaarheid van deze ro l door andere actoren kan deels verk laard w o r

den door het eerder 'neu tra le ' ka rak te r van het provinciebestuur. Haar eigen m achtsbronnen zijn 

eerder beperkt. Maar w aar nodig zette het provinciebestuur ook haar ru im te lijke  instrum enten in. 

In bepaalde gevallen kon ze toegang geven to t bijvoorbeeld Europese m iddelen.

De Vlaamse Overheid b lijf t ech ter bij u its tek de poortw achter van sectora le m iddelen en in s tru m en 

ten van ru im te lijke  ordening, n iet in het m inst in het buitengebied. De betrokkenheid van de lokale 

besturen en hun verbondenheid m et (lokale) belanghebbenden is een niet te onderschatten factor 

van invloed in beleidsprocessen, op ge lijk  w e lk  niveau. De provincie gaf aan deze evenw ichtsoefe

ning een actieve invu lling en bleek een be langrijke kata lysator voor beleidsprocessen. Dit was het 

geval daar w aar het V laamse niveau eerder afwezig was of w aar de a fzonderlijke gem eenten niet 

slaagden in de broodnodige overeenstem m ing. Een gebiedsgerichte aanpak lie t de andere actoren 

in een gebied vervolgens niet onberoerd. De provincie bood im m ers ook een uitweg in de bevoegd- 

he idsconcurrentie  tussen het Vlaamse Gewest en de gem eenten. Haar neutra le positie in een land- 

schap m et veel 'bestuursgew e ld ' gaf u itz ich t op een rustgevend procesverloop.

Een dergelijke stabiele omgeving biedt kansen voor een optim ale afstem m ing tussen actoren. De 

koudwatervrees waarm ee lokale besturen aankijken tegen conflic terende visies en ru im tec la im s in
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een gebied kan dan geneutra liseerd worden. Meestal groeide, door voldoende procestijd te reserve

ren, de bereidheid tussen de betrokken actoren om sam en vorm  te geven aan het beleid. Dit s lu it 

u iteraard niet u it dat som m ige doe lste llingen w at uit e lkaar blijven liggen en het is ook w aar dat er 

bij som m ige lokale actoren afw ijkende gebiedsbeelden blijven.

Strategisch van aard

De e ffectiv ite it van het gebiedsgericht beleid neem t toe naarm ate de them atiek  goed is afgebakend 

en de opgave oplosbaar is in een beheersbare geografische en bestuurlijke  om schrijv ing . Te veel 

doorlopende verbanden m et problem en buiten een regio of m et hogere schaalniveaus zetten een 

rem  op het proces. 'Geïntegreerd ' betekent dus ook niet a llesom vattend. Het is ondoenbaar om 

binnen een 's treek' a lles op de schop te nemen. De bestuurlijke  s lagkrach t is te beperkt en het vee l

voud aan m ogelijke conflic ten som s onoverbrugbaar. Een du ide lijke invalshoek is s tim u lerend en het 

proces opladen m et concrete haalbare acties kan aansteke lijk  w erken. In alle cases hadden zorg

vuld ig gekozen en geaccepteerde them a's een m obiliserende krach t naar andere actoren.

In die zin zijn gebiedsgerichte processen stra teg isch van aard. Ze kaderen vele sam enhangende 

beslissingen en selecteren p rio rita ire  acties: concrete rea lisa ties m et een sterke voorbeeld- en hef- 

boom functie.

De s lagkrach t van gebiedsgerichte processen verhoudt zich to t de form ele en ins titu tione le  daad

krach t van de betrokken bele idsm akers. Op een bepaald ogenblik is e r nood aan bijvoorbeeld plan- 

instrum enten om een verandering in bodem gebru ik m ogelijk  te maken. Het engagem ent van een 

ins titu tione le  pa rtner kan het nodige budget aanreiken om bijvoorbeeld een recreatieve fie tsbrug 

aan te leggen. Soms is gewoon een forse po litieke u itsp raak van doen om du idelijkhe id  te scheppen 

over de aan te houden koers.

Het in fo rm ele ka rak te r is een ste rk te  van deze projecten, het s tim u le e rt to t een som s onbevangen 

sam enw erking tussen wantrouw ige actoren. Maar het is tevens een zwakte. Zonder een goede 

bewegwijzering naar resu ltaa t en beslissingen belanden derge lijke experim enten sne l in een dood

lopend straatje . Het is weinig zinvol om gebiedsgerichte processen te doorlopen die losstaan van 

concrete problem en of reële on tw ikke lingskansen. Er worden dan teveel p lann ing- en beslu itvor- 

m ingskosten gem aakt die niet vertaa ld worden in daadw erke lijke in terventies en veranderingen in 

de (fysieke en m aatschappelijke) omgeving.

Open ka rak te r en coproductie

Uit de cases leren we dat de program m atorische dichtheid en de zichtbare am b ities van (lokale) p r i

vate en publieke actoren succesfactoren zijn. W anneer du ide lijke doelen worden gesteld en be le ids

verantw oorde lijken engagementen opnemen, kom t e r schot in de zaak. Openheid van de 'agenda'
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s lu it hierop aan. Gebiedsgerichte processen moeten doen w aar open planningsprocessen voor 

staan: actoren uitnodigen to t k ritische vraagste lling  en constructieve partic ipatie , kortom  coproduc

tie in de beleidsvoering.

Uit de v ie r cases b lijk t dat het toekennen van een gem eenschappelijke iden tite it aan het gebied het 

cem ent is voor een goede sam enw erking. Het defin iëren van de betekenis van een gebied, het fo r

m uleren van een gebiedsbeeld, brengt actoren samen. Knelpunt is het gevaar voor bestuurlijke  ze lf

perceptie of het gesloten ka rak te r van het s tud iew erk. Gebiedsgerichte processen dienen voora l uit 

z ichzelf te breken. Dit organiseren op een bovenlokale schaal is ech ter niet eenvoudig.

Bovenlokaal ais insteek

De bovenlokale opgave is een m eerwaarde om tot constructie  van bestuurlijke  afspraken te komen 

betreffende de te rr ito r ia le  ordening en on tw ikke ling . Precies om dat het aspecten be tre ft die het 

lokale overstijgen appelleren ze aan m eer belanghebbende actoren en vatten ze bevoegdheden van 

m eerdere besturen sam en. De 'streek' is voor het provinciebestuur hét venster op de complexe 

soc iaa l-ru im te lijke  organisatie. Het inzicht verhogen in deze com plexite it kan door het on tra fe len 

van de opgave in tastbare problem en en m ogelijkheden. De com petentie om deze vervolgens in 

praktische w erkvorm en te gieten, is de grootste uitdaging van gebiedsgerichte projecten.

Rendement op lange term ijn

Gebiedsgerichte projecten dienen resu ltaa tgerich t te zijn m aar mogen niet afgerekend worden op 

on m id de llijk  resu ltaa t. Het doei van deze bijdrage was een evaluatie te maken van v ie r gebiedsge

rich te projecten. Het is du ide lijk  geworden dat het gebiedsgericht beleid ook resu ltee rt in op het 

eerste zicht onzichtbare producten.

Het belang van 'open groepsprocessen' die bij het om gevingsbeleid to t stand komen is een de rge lijk  

resu ltaa t. Het leerverm ogen zit im m ers in het verhogen van het inzicht in de te rr ito r ia le  prob lem a

tiek, het scheppen van onderlinge betrokkenheid bij de noden en wensen van diverse actoren en sec

toren, bouwen aan gedeeld begrip. Dit a lles le id t som s to t de vorm ing van succesvolle coa lities bij 

gebiedsontw ikkeling die ech ter m aar to t uiting komen in een la te r verhaal. De experim enten v e rr ij

ken im m ers de m ethodische kennis van experten en bestuurders betreffende de a rch itec tuu r en 

organisatie van stra teg ische beleidsprocessen. Ook m eer zichtbare resu lta ten zoals u itvoeringspro- 

gram m a's vinden hun weg naar beslu itvorm ing in het natra ject.

Dat d it a lles niet a ltijd  of on m idde llijk  doorw erk t en partners ach tera f op genomen beslissingen 

terugkom en is niet (altijd) te voorkom en. In alle experim enten is veel leergeld betaald. Maar deze 

investering is lonend en de opgaven betreffende gebiedsontw ikke ling zijn bij lange niet opgedroogd.
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I n l e i d i n g

De v ie r projecten (Canai link, Oudlandpolder, Leievallei, S trateg isch Projectgebied N ieuwpoort) in 

d it cah ier zijn een uitstekend staat van de bestuurlijke  crea tiv ite it die vandaag de dag noodzakelijk 

li jk t  om bepaalde uitdagingen in het kle ine Vlaanderen aan te gaan. In het groeiende gamma 

gebiedsgerichte in itiatieven dat vandaag in Vlaanderen te vinden is, hebben deze v ie r projecten 

naast hun W est-V laam se omgeving en een sterke inbreng van het provinciebestuur gemeen dat ze 

een du ide lijk  gebiedsgericht ka rak te r hebben. In het vorige deel reflecteerde Rik Houthaeve over de 

v ie r projecten vanuit de invalshoek van het geïntegreerd gebiedsgericht beleid. In d it deel w ord t wat 

ru im e r gereflecteerd vanuit een bestuurskund ig oogpunt, zówet over d it type van projecten ats de 

context w aarin  ze zich moeten voortbewegen.

A c h t e r g r o n d : w e l k o m  i n  d e  w o n d e r e  

W E R E L D  D I E  V L A A N D E R E N  H E E T

De Vtaamse subregionate arena w aarin  deze v ie r projecten opereren is op het eerste zicht een cha

otische omgeving: e r is een w irw a r aan overheidsspeters, private organisaties en individuele bewo

ners en gebru ikers  aanwezig, etk m et hun betang, hun eigen Logica, hun eigen beetden en cu ltu ren. 

De verschittende soorten gebru ik, de vaak conflic terende cta im s en de daaru it voortvloeiende strijd  

tussen actoren zetten zo een zware d ruk op de kw a lite it van een gebied, een d ruk die, indien niet t i j 

dig gekanaliseerd, ook nadetig kan zijn voor de actoren zetf.

Deze subregionate m icrokosm os creëert tege lijke rtijd  ook kansen om de beslu itvorm ing en be le ids

voering in functie van een gebied positie f te richten, te organiseren, te managen. Deze omgeving is 

im m ers een context w aarin  een gebiedsgerichte netw erkaanpak kan gedijen: niemand heeft een 

m onopolie op het gebied, iedereen heeft een ktein of groot s tuk je  macht, de ene om actie f bij te d ra 

gen to t het produceren van oplossingen (zoats een budget voor in richtingsw erken), de andere om in 

zijn of haar ogen ongewenste zaken te blokkeren (bijvoorbeetd vanuit een vergunningsbevoegdheid).

Het fe it dat de meeste speters ook een Langdurige retatie hebben m.b.t. het gebied in kwestie, m aakt 

dat ze hoe dan ook geconfronteerd worden m et de anderen in het gebied. Indien hun gezam enlijke 

geschiedenis goed is, kan sam enw erking zich at w a t sne tte r on tw ikke len. Het om gekeerde getdt 

ech ter ook, begin m aar eens aan een cottaboratie f pro ject indien e r at een trad itie  van onderlinge 

conflic ten bestaat.

Ats e r zich toch projecten ontw ikke len in een gebied kunnen actoren daarm ee hefbom en creëren om 

eigen am bities beter, sne tte r of überhaupt ooit te rea liseren. De projecten ontstaan dan om dat iets 

of iemand kansen ziet, u it een sub jectie f gevoet van noodzaak, vaak in com binatie m et een vonk van 

at dan niet toevattige opportun ite iten  (er is nog w at EU-getd beschikbaar, een s tuk  grond kom t
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onverw acht vrij) of onder (al dan niet zachte) dwang (zoals in het kader van de verp lich te  opm aak 

van een in rich tingsp lan of een m itieueffectenrapport).

Ook deze projecten zijn im m ers zetden een vo tuntaris tisch  verhaat m et publieke en private actoren 

die naarstig sam enw erken vanuit een positieve ingesteldheid ten aanzien van een gebied. Etke actor 

heeft zijn kernbetangen en redeneert in functie hiervan. In een projectgebied dat hoofdzaketijk ag ra 

risch gebru ik t wordt, kan je bijvoorbeeld niet verwachten dat Landbouwers om w itte van zo'n proces 

m et ptezier andere belangen of ctaim s meenem en of Laten voorgaan op hun eigen belangen, enket 

om dat e r een onderhandelde en kwatite itsvotte gebiedsvisie w ord t u itgew erkt.

Samengevat zien we een subregionate omgeving die op het eerste zicht rede lijk  chaotisch is en 

daarom  zutke projecten ats een vorm  van s tu ring  in een gebied vereist, m aar die omgekeerd 

bestuurlijke  crea tiv ite it m ogetijk  m aakt w ant kansen biedt om op een innoverende en onderhande l

de m an ie r de on tw ikke lingen in gebieden te richten. In die omgeving moet e r dan wet iets of iemand 

zijn die een aanleiding ziet, een aanzet geeft, en vervo lgens dat proces ook actie f opneemt.

G e b i e d s g e r i c h t e  p r o j e c t e n  o n t l e e d

Het traject

Etk gebied w ord t gekenm erkt door een w aa ie r aan actoren die attem aat dingen doen of Laten: de ene 

rich t een natuurgebied in, de ander is bezig m et een kanaat, een riv ier, of de tandschappetijke of e rf- 

goedwaarde van een heuvet, nog een ander droom t van een industrië le  on tw ikke ling  in het gebied in 

kwestie, w eer een ander boert e r at eeuwen en w it dat voorat ongestoord btijven doen. Vaak du ik t er 

dan nog een ander op die at die ru im tec la im s wet eens even denkt te verzoenen m et een s tru c tu u r

plan. In bepaalde gebieden ontstaat dan ats bij w onder iets sam enw erkingsachtigs, dat zich in de 

v ie r praktijken in d it cah ier on tw ikke lde to t een gebiedsgericht en geïntegreerd project.

Soms vertrekken deze projecten vanuit het in itia tie f van de provincie zetf, zoats Canat L ink op in it i

a tie f van de provinciate gebiedsw erking en S trateg isch Projectgebied N ieuw poort vanuit de DRuM. 

Beiden hadden een sterke ptanotogische dim ensie, Canat L ink m et een vrije  oefening to t v is ieon t- 

w ikketing , de N ieuw poort-case m et een du ide lijk  doet voor ogen om tot een aantat provinciate RUP's 

te komen. Andere projecten ontw ikke lden zich m eer increm enteet vanuit praktische probteem pjes 

(zoats de Oudtandpotder) of hebben een gemengde s ta rtpos itie  (zoats Leievattei).

Terw ijt het gros van pro jectm atige en s truc tu re le  sam enw erkingsvorm en in de subregionate arena 

zich Louter rich ten op w ederzijds in form eren ('overteg') en /of het afstem m en van etkaars acties en 

in itia tieven ('coörd inatie '), on tw ikke len gebiedsgerichte geïntegreerde projecten een hoger am b itie 

niveau. Deze projecten w erken gem eenschappelijke v isies uit, on tw ikke len gebiedsprogram m a's
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en /o f streven naar de uitvoering ervan ('co llabora tie '). De v ie r projecten in dit cahier zitten zeker 

gedurende één of m eerdere periodes in het derde type: na verloop van tijd bundelen ze alle relevante 

actoren, m et de am bitie  om sam en te werken aan het u itz ich t en de toekom stige on tw ikke ling  van 

een gebied, op een geïntegreerde manier. Eigen aan de v ie r praktijken is de am bitie om te ve rtre k 

ken en te handelen vanuit problem en en m ogelijkheden in een gebied, en niet omgekeerd, wanneer 

gemeente, provincie of V laamse Overheid de eigen logica's in een gebied proberen op te leggen.

Dit type van projecten is vaak m eer proces dan project. H ierm ee bedoelen we dat ze geen afgeba

kend geheel zijn van du ide lijke doelste llingen, chronologische stappen m et du idelijke budgetten, die 

via een goed pro jectm anagem ent te rea liseren zijn. A lle v ie r de p raktijken kennen eerder een p ro

cesm atige on tw ikke ling  m et een eigen dynamiek, die n iet op voorhand vast te leggen was, m et vele 

onbekendheden, waarb ij u ite inde lijk  het geheel m et horten en stoten in een bepaalde rich ting  voo r

u itgaat. Enkel de voortgang in het verhaa l van het S trateg isch Projectgebied N ieuw poort had een 

m eer procedureel karakte r, om dat de explic iete doe lste lling  het maken en goedkeuren van een aan

ta l provinciale RUP's betrof.

Doorheen deze projecten zijn e r dan periodes van verdieping en verbreding, van versne lling  en v e r

traging, m aar ook s tils tand of achteru itgang. Een sectora le stud ie creëert een opportun ite it, e r w o r

den wagonnetjes van andere actoren aangehangen, them a's worden uitgebreid, bijkom ende in s tru 

m enten worden ingeschakeld, voor je het w eet du ik t het begrip 'in teg raa l' op, m aar dan is som s ook 

het noorden zoek. Het proces botst bij m om enten ook hard m et de rea lite it: e r is geen geld, een sec

to r heeft ondertussen toch al zijn eigen am bities buiten het pro ject gerealiseerd en va lt uit, e r zijn 

verkiezingen geweest en de nieuwe burgem eester m oet n iks m eer weten van dat pro ject van zijn 

voorganger, enz.

De delicate oefening is e r een van het voortdurend zoeken naar een evenw icht tussen verdieping en 

verbreding van het project, zowel inhoude lijk  ais operationeel. Inhoudelijk  zijn e r periodes w aarin  de 

vragen 'w aar w illen  we naar toe?' en 'hoe kunnen we onze plannen rijm en m et on tw ikke lingen in 

andere bele idsdom einen?' m eer aandacht vragen. Operationeel zijn e r periodes w aarin  bepaalde 

acties ook op het te rre in  gerealiseerd moeten worden, som s binnen één domein, som s verspreid 

over versch illende them a's. Deze evolutie van krim pen en uitzetten heeft een eigen dynamiek, m aar 

m oet voortdurend bewaakt worden. Het verhaa l van de v ie r projecten is net ais in vergelijkbare v e r

halen steeds hetzelfde: w aar ze nu staan hadden ze niet zo 'gepland ', de huidige situa tie  was niet op 

voorhand 'gekend'. Zelfs m et heldere doelste llingen van de provincie in het N ieuw poort-verhaal, 

oversteeg de Ínhoud van het gevoerde proces d it ru im schoots.

De bezetting

De verhalen van de v ie r projecten illus tre ren  het groot aantal ro llen dat steeds in d it soo rt proces

sen aanwezig b lijk t: e r is sprake van aanjagers, trekkers, netwerkkam pioenen, visiebewakers, p ro

jectm anagers, fac ilita toren, regulatoren, coördinatoren. Deze ro llen zijn niet exclusie f aan één actor
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gebonden, worden vaak gecom bineerd, of veranderen doorheen de tijd . In het ene verhaa l tre k t een 

burgem eeste r in com binatie m et een gedeputeerde, in het andere speelt een tandem  van een sche

pen en een am btenaar een trekke rs ro l, dan w eer b lijk t een private organisatie een s le u te lro l te v e r

vu llen of zijn het enkele po litieke zwaargewichten u it de regio die 'he t spe i in gang steken'.

Er zijn voorts  versch illende soorten le iderschap in het spei, le iderschap dat flexibel, ad hoe, naar

gelang de nood van het m om ent, moet worden ingevuld. Dit le iderschap va riee rt op versch illende 

lagen in het proces: som m igen bewaken de hoofdlijnen, anderen 'le iden ' de m eer operationele 

acties, op het ene m om ent gaat het m eer om het po litieke leiderschap, op het andere is e r een m eer 

organ isatorische 'drive ' nodig. Tenslotte is de aard van het le iderschap variabel: hoewel d it soort 

pro jecten typisch netw erkachtig  is en dus over onderhandeld le iderschap gaat, zijn e r evenzeer 

m om enten van hiërarch isch le iderschap (een burgem eester of schepen d ru k t een beslissing door 

vanuit eigen bevoegdheden, een adm in is tra tie  laat de w e tte lijke  procedures du ide lijk  gelden) of een 

afwezigheid van le iderschap die een fe ite lijke  m ark tw e rk ing  toelaat. Om te kunnen functioneren in 

d it soo rt processen, moeten actoren alvast voldoende m et onzekerheid kunnen omgaan en in staat 

zijn om ook buiten de eigen organisatie te denken, lie fs t nog vanuit de problem en en kansen van het 

gebied. Vaak is de rea lite it ech ter anders: de b lik  van som m ige lokale bestuurders overschrijd t 

geenszins de eigen gem eentegrenzen, de eigen secto r is voor som m ige am btenaren of be langen

groepen de enige die bestaat.

De pro jectcoörd inator heeft dan de benijdenswaardige positie om te proberen hierover het overzicht 

te bewaren, gunstige coa lities te verkennen en te helpen smeden, ongunstige te voorkom en en te 

helpen afstoppen. Hij of zij m oet het hele project blijven overzien, de opvolging van afspraken en 

stappen bewaken, de in terne en externe com m unica tiestra teg ie  (helpen) u itw erken. Tege lijkertijd  

ook voortdurend brandjes blussen, het te rre in  verkennen, enz. Het is du ide lijk  dat e r geen eendui

dig p ro fie l van zulke mensen bestaat en dat het geen eenvoudig aan te leren s tie l is. Desaln ie ttem in 

vertonen de v ie r pro jectcoördinatoren w e l een aanta l gem eenschappelijke kenm erken: ze kunnen 

omgaan m et mensen, hebben een 'po litie k ' oog voor versch illende belangen in het proces, zijn in 

s taat om een genera listische k ijk  op een gebied te hanteren (i.p.v. een te enge sectora le blik), ze 

kennen het gebied grondig, ze weten hoe overheden functioneren, weten hoe, wanneer en m et wie 

te com m uniceren. In de v ie r projecten in d it cah ier zijn het provinciale am btenaren die de pro jectco

örd inatie voor hun rekening nemen. A l doen ze a l het voorgaande in de rea lite it vaak niet alleen en 

hebben ze m edestanders bij andere actoren, hun ro l kan m oe ilijk  overschat worden.

De prestaties

Over de waarde en de presta ties van d it soo rt pro jecten w ord t vaak fe l getw ist. Een antwoord op de 

vraag naar de relevantie van zulke projecten zal steeds gemengd zijn en hangt af van hoe men de 

zaken de fin ieert: w a t is een resu ltaa t? Voor wie is er een m eerwaarde? Wat zou de toestand in het 

gebied zijn zonder het project? Wat waren de alte rnatieven? Wat levert het op? W anneer is een
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pro ject m eer dan een (dure) praatbarak? Is het m eer dan een leuke hobby voor am btenaren en p o li

tic i die graag vergaderen en plannen maken te rw ijl de 'echte ' wereld verder draait? Of zou het a lle 

m aal nog e rger geweest zijn zonder die club van mensen die probeert een aantal on tw ikke lingen bij 

e lkaa r te brengen en te sturen?

Wat zeker is, is dat de m aakbaarheid en voorspelbaarheid van deze projecten re la tie f is. Ten eerste 

zijn een aantat randvoorwaarden niet of nauw elijks s tuu rbaa r (bv. resu lta ten van verkiezingen). Ten 

tweede draaien naast het e igenlijke pro ject tientatten andere processen. Ten derde doet etke actor 

in het kader van zijn of haar eigen functioneren ook dage lijks dingen, tos van het project, die een 

som s voorspetbare m aar vaak onvoorspetbare im pact op het proces kunnen hebben (bv. het m ee r

ja renprog ram m a van de w egenadm in istra tie  m aakt dat een weg he ringerich t w ord t voora leer de 

bredere visie k taar is). Het gevotg is ook dat in tegenstetting to t hetder afgebakende projecten, de 

presta ties h ie r m oe ilijk  op voorhand te defin iëren zijn. Het defin iëren van presta ties m aakt im m ers 

vaak onderdeel uit van het proces zetf, of deze de fin ities veranderen doorheen het tra ject.

Toch zijn e r du ide lijke pluspunten aan deze projecten. Het zijn bestuurlijke  Laboratoria, ze vergroten 

de bestuurlijke  capaciteit, ze Leiden to t betere producten, ze creëren m eer draagvlak, ze zijn een 

dem ocratische w ins t en ze dragen bij to t het ze lfsturend verm ogen van het gebied.

Laboratoriumfunctie. Deze projecten vervutten een Laboratorium functie. Ze testen' im m ers hoe er 

m et bestuurlijke  uitdagingen in een m u tti-a c to r- en m utti-tevetcontext kan worden omgegaan. Dit is 

be langrijk , om dat ze de m ogetijkheid geven om te teren hoe een gebiedsgerichte aanpak m ogetijk  

is. Ze hebben de ru im te  om bes tuu rlijk  te innoveren, waarb ij tos van de u itkom sten op het te rre in  

dat innovatief ka rak te r zetf ook een m eerwaarde betekent. Er kunnen nieuwe m anieren van werken 

en denken u itge test worden, iets w aarvoor bijvoorbeetd Canat L ink een bijzondere verm e ld ing kreeg 

van de ju ry  van de Vtaamse Ruim te lijke P tanningsprijs  2006.

Die Laboratorium functie im p ticee rt n iet dat hetgeen in deze projecten tukt zom aar kopieerbaar of 

overzetbaar is naar andere gebieden, m aar wet dat er ideeën, instrum enten, ervaringen e.d. u it kun 

nen voortvloeien die nu ttig  zijn in andere gebieden. Het gaat om 'teren ', zówet voor de actoren zetf 

ats voor de bredere bestuurlijke  p raktijk . Daarom is d it cah ie r bijvoorbeetd be langrijk : het hetpt re le 

vante kennis, ervaringen en inzichten te verspreiden.

Meer bestuurlijke capaciteit. De vastste lling  dat in de v ie r projectgebieden weinig actoren alleen 

hun ding kunnen doen, neem t n iet weg dat e r grote en kle ine spe le rs zijn, dat e r m achtige en m in 

der m achtige actoren zijn, dat e r m et andere woorden du ide lijk  ongelijkhe id bestaat in het gebied: 

een natuurbeweging m et drie m iljoen euro aan Europese m iddelen is fe ite lijk  van een andere orde 

dan een lokale recreatieve vereniging die pakweg graag een fietspad w il. Maar ook voor de som s 

grote spe lers lijk t te gelden dat ze a fhanke lijk  zijn van anderen: in het kader van w e tte lijke  proce

dures, e igendom ssituaties, p lanningsprocessen in een gebied, enz.
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De confrontatie tussen at deze belangen kan n a tu u rlijk  aanleiding geven to t het opzoeken van de 

kle inste gemene de ler ais com prom is, m aar een bundeling ervan kan m eer m ogetijk  maken dan de 

respectievelijke actoren zetf op eigen kracht zouden kunnen reatiseren. Zo ontstaat e r bijvoorbeetd 

in de Leievattei een gezam enlijke ptanningscapacite it die e r w a a rsch ijn lijk  nooit zou zijn ats etke 

actor apart zijn of haar ptannen zou maken. In de Oudtandpotder zien we een gebundelde capacite it 

die m aakt dat het Zeebos w ord t inge rich t m et onder m eer een herbestem m ing van een hoeve, iets 

dat de stad Btankenberge op zichzelf w e ttich t nooit zou gerealiseerd hebben. Het fe it dat een aantat 

gem eenten naar aanleiding van Canat L ink m et e tkaar ook andere projecten beginnen u it te werken, 

toont hoe de bestuurlijke  capacite it buiten het pro ject zetf kan beginnen groeien. Het S trateg isch 

Projectgebied N ieuw poort bracht het Provinciaat R u im te lijk  S truc tuu rp lan  en het Vtaams kustactie- 

ptan samen m et de am bities van de stad N ieuw poort en een aantat private actoren en heeft atvast 

op Linkeroever to t een mooi resu ltaa t geteid.

We moeten ech ter ook kritisch  btijven. Een overdosis sam enw erk ing in dit soo rt projecten kan de 

bestuurlijke  capacite it evenzeer verm inderen. Ze storpen veet m enskrach t op -  de optelsom  van atte 

m an- en vrouwuren die in het kader van deze projecten gepresteerd werden, zou w a a rsch ijn lijk  tot 

een indrukw ekkend getat Leiden -  en e r zijn toch ook aanzienlijke financië le m iddelen in het spet 

voor studies, com m unicatie, enz. Het ris ico bestaat ook dat projecten actoren eerder gaan be- dan 

ontlasten, verstorend gaan werken, of gaan concurreren m et het w e rk  van andere s truc tu ren  of de 

actoren zetf. In deze v ie r projecten Lijkt dat atteszins n iet het gevat.

Betere producten. Naast het verhogen van bestuurlijke  capacite it verbeteren een aantat be le idspro- 

ducten dankzij de gebiedsgerichte geïntegreerde aanpak. Canat tink is een mooi voorbeeld hoe v e r

schiffende invalshoeken bij e tkaar gebracht worden to t een soo rt re ferentiekader waartegen o.m. 

sectora le  en individuele in itiatieven tegen het lich t gehouden kunnen worden: een aanleg van een 

s lu is  of kades w aarb ij ook rekening gehouden w ord t m et een visie op de fie tsm ob ilite it in de regio, 

of w aarb ij een groene zone de om gevingskw alite it vers terk t, enz. Op deze m an ie r w ord t een ingreep 

vanuit één doe ls te lling  verru im d en verbeterd om bij te dragen to t andere doelste llingen. Toch b lijft 

de vraag in welke mate d it soo rt projecten echt im pact heeft op grote beslissingen die het beeld of 

de toekom stige on tw ikke ling  van een gebied bepalen. In het ene pro ject blijken grote opties (zoals 

de kom st van een Conta inerterm ina l of de aanleg van een bepaalde weg of rotonde) reeds genomen 

zonder dat e r vanuit het pro ject vat op was, in het andere pro ject b lijk t het m oe ilijk  om de acties die 

versch illende actoren zelfstandig aan het rea liseren zijn (zoals de in rich ting  en uitb re id ing van een 

natuurreservaat) te beïnvloeden. Toch kan de aanwezigheid van grote belangen of grote bes liss in 

gen ook net een s tim u lans  zijn, zoals de po litieke interesse in en de beschikbare m iddelen voor de 

jachthaven- en kadeontw ikke ling op de linkeroever in het S trateg isch Projectgebied N ieuwpoort.

Meer draagvlak. In een gebied w aarin  fe ite lijke  afhanke lijkheden bestaan en eenzijdig optreden 

vaak to t problem en leidt, bieden projecten ais deze ook een basis voor draagvlakontw ikke ling. 

A lleen al door te praten over plannen en te lu isteren naar doe lste llingen en am bities van anderen
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kan de to le ran tie  ten aanzien van anderen in het gebied vergroten w aardoor bijvoorbeeld een 

gem eente lijk  advies positie f i.p.v. negatief wordt, een landbouwer een trage wege l openhoudt i.p.v. 

a fs lu it om w ille  van het belang ervan voor recreatie f gebru ik.

M eer draagvlak gaat m et andere woorden niet noodzakelijk over een allesom vattend g e be dsp ro 

gram m a w aar iedereen zich ach ter schaart, m aar evenzeer om de wederzijdse aanvaarding of 

begrip voor 'k le ine ' dingen en acties in een gebied. Idea lite r on tstaat zo alvast een cu ltu u r van het 

m eer rekening houden m et anderen. Anderzijds, ais het in een project fout gaat, kan het draagvak 

evenzeer verkle inen. Een vertrouw ensbreuk tussen actoren naar aanleiding van een incident tijdens 

een project, in itiatieven die te zwaar tegen de kernbelangen van een acto r ingaan, enz. kunnen 

maken dat het draagvlak zelfs verdw ijn t gedurende jaren, m et een ongecoördineerde reeks van 

acties in het gebied to t gevolg, of s im pelweg een patsituatie w aarb ij het gebied voor een aantal jaren 

le tte r lijk  s tils taa t. Hoewel de v ie r projecten in d it cah ier het draagvlak eerder vergroten dan ve rk le i

nen, b lijf t dat een voortdurend aandachtspunt.

Meer democratisch. Een andere ste rk te  van deze projecten en hun aanpak is er vanuit dem ocratisch 

oogpunt. Theoretisch gezien is een eenzijdig optreden van een gemeente, provincie of V laamse over

heid perfect ge leg itim eerd vanuit de representatieve dem ocratie. Maar in zulke drukbezette gebie

den, w aar iedereen iets te betekenen heeft, neem t het dem ocra tisch gehalte toe door de con fronta

tie van al deze belangen in een overlegproces. Daarbij is e r de terechte bekom m ernis dat private 

belangen niet dom inant mogen worden, m aar we s te llen  vast dat in de v ie r projecten, zeker op grote 

lijnen, de publieke actoren steeds bepalend zijn. In onze Vlaamse representatieve dem ocratie 

bespelen burgers, bedrijven, a lle rle i belangenorganisaties overigens ook de kanalen van de po litie 

ke beslu itvorm ing, of er een pro ject is of niet. Los van de in trins ieke dem ocra tische waarde van 

m eer open partic ipatieve processen, is er in deze projecten zelfs een grotere contro le m ogelijk  op 

dat soo rt eenzijdige be langenbehartig ing.

Kortom, hoewel e r k ritische bedenkingen te plaatsen zijn bij de beslu itvorm ing in en ais gevolg van 

zulke projecten, li jk t het dem ocratisch potentiee l alvast groter, ze vu llen de representatieve dem o

cratie  fe ite lijk  aan. Deze projecten functioneren im m ers steeds binnen het w e tte lijk  kader van de 

representatieve dem ocratie, en de geëigende organen van gemeenten, provincies, V laamse overheid 

nemen nog a ltijd  de u ite inde lijke  beslissingen. Idea lite r geven bestuurders en po litieke partijen dan 

een volwassen invulling aan het prim aat van de po litiek, nam elijk  m et inachtnem ing van de waarde 

en uitkom sten van zulke projecten. Samengevat beschikken d it soo rt projecten over m eer dem o

cratisch potentiee l dan risico's.

Ontwikkelen van een gebiedsbesef. Een m eerwaarde is e r eveneens op het v lak van beeldvorm ing. 

De vie r processen, die e lk een sterke planologische of ontwerpende dim ensie omvatten, s tim uleren 

actoren om de eigen oogkleppen af te werpen en op een andere m an ie r naar het gebied te kijken. Zo 

kan een soort s treek- of gebiedsidentite it of -bee ld  ontstaan, die actoren vervolgens ais re fe ren tie 
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kader voor hun eigen denken en handelen gaan gebruiken. Centraal staat h ie r dus het proces van 

're fram ing ' dat de eigen houding of positionering van actoren positie f beïnvloedt en hen naar het 

gebied rich t. Eventueel kan zulke beeldvorm ing ook leiden to t een betere aanvaarding dat e r ande

ren in het gebied functioneren of dat actoren hun kernbelangen anders gaan definiëren. Deze vie r 

projecten werken du ide lijk  aan het on tw ikke len van zo'n gebiedsbesef. De mate w aarin  zulke re fra 

m ing duurzaam  is, moet ech ter blijken, w ant het is een kwetsbaar en s te rk  persoonsgebonden iets.

Self-governance. Er gaat tenslo tte  ook een soo rt coördinerende activ ite it u it van d it soo rt proces

sen. Dit effect is m oe ilijk  meetbaar, m aar deze projecten vorm en b ijw ijlen een ze lfsturend geheel, 

w aarb ij de versch illende actoren samen in het gebied bepalen w at e r moet gebeuren, een soo rt fe i

te lijke  subs id ia rite it gestalte geven. Deze gebieden hebben im m ers geen eigen te rr ito r ia a l bestuur, 

w aardoor acties e r zonder fo rm u les ais deze projecten ongecoördineerd dreigen te gebeuren. Ze 

brengen al die individuele spe lers sam en en lijken in staat ervoor te zorgen dat e r m instens overleg 

en afstem m ing gebeurt. In som m ige periodes vo rm t zich zelfs een soo rt 'geb iedsreg im e ' dat in staat 

is om het gebied kw a lite itsvo l in te rich ten en uit te bouwen. Deze m eerwaarde hangt s te rk  samen 

m et het ontw ikke len van een gebiedsbesef.

De Vlaamse overheid is op veel dom einen de be langrijkste  spe le r en beslisser, m aar de fe ite lijke  

s itua tie  op het te rre in  m aakt het m its  een collaboratieve opste lling van de actoren m ogelijk  om toch 

ais een m aatgerich t 'gebiedsbesturingssysteem ' te functioneren, m et voldoende input van onderuit. 

Die 'self-governance' in het gebied heeft ook coördinerende effecten voor de betrokken organisaties 

zelf: het ve rw ijt van een versn ipperd V laam s optreden w ord t bij m om enten alvast deels ge rem edi

eerd door het fe it dat een aanta l Vlaamse diensten in zo'n gebied in het kader van een pro ject m et 

e lkaa r aan ta fe l zitten. Hetzelfde ge ld t voor de provincie of zelfs voor gemeenten.

Van een zelfsturende capacite it is ech ter m aar sprake ais het pro ject ook echt coördinatie to t stand 

brengt. Indien het pro ject enkel een alib i is w aarach te r iedereen zijn gang gaat, of w anneer het p ro

je c t het individuele handelen van actoren vooral bem oeilijk t, is het een slechte investering. We m oe

ten im m ers n iet naïef zijn: actoren handelen het lie fs t autonoom , volgens eigen inzichten, zonder 

'inm eng ing ' van anderen. Maar in deze v ie r projecten lijk t er, m instens tijde lijk , sprake van een re la 

tie f succesvolle p la tfo rm functie , die s te rke r sturend w e rk t in functie van het gebied dan voordien het 

geval was.

A l deze m eerwaarden zijn ech ter nooit gegarandeerd, ook niet perm anent en vaak frag ie l. En 

wegens een gebrek aan goed m eetbare indicatoren voor dit soo rt processen, hangt de inschatting 

van deze m eerwaarden ook s te rk  af van de perceptie van deelnem ers en buitenstaanders. Daarbij is 

het psychologisch proces van cognitieve dissonantie, w aarb ij deelnem ers hun deelnam e 'ra tio n a li

seren' door er positieve effecten aan toe te schrijven, zeker niet onbe langrijk . Toch li jk t  het aanvoe

len dat dankzij deze projecten bepaalde ontw ikke lingen in de gebieden beter zijn, zeker reëel en 

gerechtvaardigd.
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T o t  s l o t : E n k e l e  r e f l e c t i e s

In deze bijdrage werden de v ie r projecten gesitueerd in de V laamse context en kritisch  ontleed. Tot 

s lo t re flec tee rt d it deel over de toekom st van zulke projecten ais onderdeel van het be s tuu rlijk  

ins trum en ta rium .

De Vlaamse overheid is w a t bevoegdheden en m iddelen betre ft in e lk  project de be langrijkste speler: 

doet deze laatste niet mee, kan e r weinig gerealiseerd worden op het terre in . De ro l van de ve rsch il

lende Vlaamse actoren in het proces is s te rk  uiteenlopend: de ene dienst of het ene agentschap draait 

gem akke lijke r mee in deze projecten dan de andere, m aar zelfs voor eenzelfde dienst of agentschap 

versch ilt het verhaa l van project to t project. Het is vaak ook een s te rk  persoonsgebonden verhaal.

Wat w e l du ide lijk  is, is de m oe ilijkhe id  om van Vlaanderen 'beslissingen ' te krijgen : het mandaat van 

Vlaamse am btenaren is vaak beperkt (of ze laten dat aan de ta fe l zo u itsch ijnen) en het V laam s kab i

netsniveau staat vaak te ver en b lijk t m oe ilijk  te bespelen. Zelfs in deze re la tie f succesvolle pro jec

ten hoor je betrokkenen zeggen dat e r na een proces van overleg som s 'nog van alles verandert' op 

kabinetsniveau, en m eesta l n iet in de sch ijnb aa rsam e n  overeengekomen rich ting . Ofwel staat het 

V laamse po litieke niveau Ios van w at e r in die gebieden gebeurt en spelen daar andere logica's (zoals 

pa rtijpo litieke  afwegingen), ofw e l worden kabinetten door de lokale actoren niet zozeer bespeeld in 

functie  van de gebiedsconsensus van het project, m aar w e l voor de voor een individuele actor 'echt 

be langrijke dingen', zoals een brug, een weg, een industrie te rre in , enz. Op het eerste zicht zijn beide 

verk la ringen  aanwezig, w a t opnieuw w ijs t op de fra g ilite it van d it type projecten: enerzijds zijn ze 

a fhanke lijk  van de w ijze waarop betrokken actoren handelen ais het e r voor hun individuele kernbe- 

langen 'echt toe doet' en anderzijds is zelfs een consensus binnen het project geen garantie dat er 

op het centra le  niveau in de po litieke onderhandelingen echt rekening w ord t gehouden m et de w en

sen geform uleerd vanuit een overlegd proces m .b.t een gebied.

Het vaak vrijb lijvend ka rak te r van zulke projecten heeft dus voor- en nadelen. Het grootste voordeel 

is dat het een vrije  oefening is, dat de bind ingsangst van actoren klein gehouden wordt, dat c rea ti

v ite it ten volle kan spelen. Het grootste nadeel is ech ter dat er een m om ent kom t dat e r w e l enga

gem enten moeten genomen worden, bijvoorbeeld om bepaalde acties te rea liseren. Precies de v r i j

blijvendheid van deze m eesta l zich van onderu it on tw ikkelende processen m aakt ze dan zeer kw e ts

baar naar resu lta ten toe. Hoewel: w a t u ite inde lijk  de m eerwaarde zal zijn van een aantal decretaal 

opgezette projecten of procedures zoals de afbakeningsprocessen s tede lijk  gebied of de deelbek- 

kenbeheersplannen in een aanta l gebieden, is ook zeer de vraag. A is je  de onderstroom  in een 

gebied niet fundam entee l kan laten meebewegen, mag e r daarboven bes tuu rlijk  van alles aan het 

varen zijn, het zal geen s truc tu re le  im pact hebben.

Toch is het be langrijk  om voor d it soo rt pro jecten m eer ru im te  vrij te maken, zeker ais zware ing re 

pen zoals verschuivingen van m iddelen en bevoegdheden niet haalbaar of w ense lijk  zijn. We hebben
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im m ers nood aan de ru im te  om te experim enteren hoe we m et u itdagingen in een m u tti-a c to r- en 

m u lti- leve lcon text be s tuu rlijk  kunnen omgaan: tijde lijke  team s van am btenaren van versch illende 

diensten of zelfs van verschittende niveaus die een bepaalde periode sam enw erken of zetfs fysiek 

sam enzitten (zoats in streekhuizen voor een s tuk  at gebeurt), aparte financië le enveloppes of een 

apart begro tingsa rtike l voor d it soo rt projecten, enz. Dit soo rt projecten en de m an ie r van werken 

die erm ee gepaard gaat m oet m et andere woorden s te rke r op w at een pro jectcoörd ina tor het 'fu n c 

tionele ne tw erk ' noemde, ingebed worden. Het andere u ite rste m oet ech ter ook verm eden worden: 

een deet van het 'functionee l ne tw erk ' worden om vervo lgens 'geïntegreerd ' bezig te zijn in een 

eigen koker, op een eigen eitand, naast de anderen.

Dit is evenmin een pleidooi voor het opnemen van d it soo rt pro jecten in het rijtje  van decretaat 

bepaalde processen, zoats afbakeningen van s tedetijk  gebied, agrarische en na tuu rlijke  in fra s tru c 

tuur, in tegraa l w aterbe le id , e.d. of om gebiedsgericht geïntegreerd beteid ats ve rp lich te  m éthodo lo

gie te verankeren. Etk pro ject is anders, zetfs ats ze op grote Lijnen votgens dezelfde methodotogie 

worden aangepakt. En hoewet projecten zeker van etkaar kunnen teren, is kopiëren van een re la tie f 

succesvotte fo rm ule  in het ene gebied naar andere gebieden te m ijden: etk gebied en dus pro ject is 

een verhaat, m et een eigen geschiedenis, m et een aantat randvoorwaarden waarvan de meeste niet 

of m oe ilijk  te w ijz igen zijn. Vetes tussen twee gemeenten, spanningen tussen po litieke partijen op 

tokaat, provinciaa l en /of Vtaams niveau, gebrek aan goede w it bij een dienst of een be langrijke p r i

vate actor in het gebied, enz. zijn condities die maken dat iets in het ene gebied wet en in het ande

re gebied niet w e rk t.

De vonk of im puts kom t vaak uit een opportun ite it, die door een of m eerdere actoren opgepikt wordt, 

en die zich vervo lgens kan vertaten in een project. De overheid kan zutke s tim u li wet s te rke r inbou

wen in haar ins trum en ta rium . Het uitvoeren van een bepaalde sectora le stud ie in een gebied, die 

vervo lgens onder im puts van andere actoren in het gebied opengetrokken wordt, vage ideeën of 

am b ities die onder im puts van financiering  via Europese program m a's een u itw erk ing krijgen, enz. 

bieden in etk gevat kansen, w aar het dan afwachten is of actoren in het gebied deze kunnen en w it

ten opnemen. In feite kneden d it soo rt pro jecten zich dan doorheen de bestaande instrum enten, 

planningsprocessen en andere be le idsinitia tieven, en vutten ze, zoats tijdens een groepsgesprek m et 

betrokkenen bteek, 'de gaten in de kaas' op.

De vaststetting is dat e r nu noch op tokaat, provinciaa l of Vtaams niveau voldoende capacite it bestaat 

in de sectora le diensten en agentschappen om sterk, actie f en voor een Langere periode in veet van 

d it soo rt processen mee te draaien. Daarom moet e r sow ieso spaarzaam  ingezet w orden op d it soort 

pro jecten: ze vragen veet, zonder veet garantie op een bepaatd resu ltaat.

De rot van het provinciebestuur verd ient h ie r tenslotte  bijkom ende aandacht. Ze zat het graag horen 

en heeft 'geb iedsgerich t w erken ' at ats één van haar kerntaken gecla im d, m aar in deze v ie r p ro jec

ten bew ijst het provinciebestuur dat het een du ide lijke m eerwaarde kan Leveren. Ondanks het
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aanvoelen van som m igen dat de provincie geen of weinig vat heeft op een aantal Vlaamse gebieds- 

instrum enten en ondanks de in terne spanningen om tren t de gebiedsw erking die nu en dan de kop 

opsteken, s te llen we vast dat de provincie in deze v ie r projecten in staat is om actoren in een gebied 

bij e lkaa r te brengen, om ogen van lokale en private actoren te openen voor problem en en kansen 

buiten de eigen (gem eente-)grenzen en/of om Vlaamse actoren w at m eer aandacht te doen krijgen 

voor gebiedsspecifieke contexten.

In deze projecten ondersteunen ze de projecten professioneel, schakelen ze hun be le ids instrum en

ta rium  in en maken ze ook budgetten vrij om bijvoorbeeld stud ies en kle ine acties u it te voeren. Ze 

beschikten in deze v ie r projecten alvast over een team  van zeer com petente procesm anagers. We 

verm oeden dat d it succes niet alleen terug te brengen is to t de toevallige roeping of kw a lite it van een 

aantal personen, m aar dat de algem ene gebiedsgerichte weg die de provincie W est-Vlaanderen een 

tien ta l ja ren geleden heeft ingeslagen h ie r stilaan zijn vruchten afwerpt. Gebiedsgerichte projecten 

zijn m ensenwerk, m aar slagen enkel ais dat sam engaat m et een voldoende s truc tu re le  inbedding.
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