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Vanuit een visievorming op de Leievallei naar een realisatiegericht actieplan

Fase Conceptvorming
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Grondgebied Wervik, Menen, Kortrijk, Wevelgem, Kuurne, Harelbeke, Waregem, Wielsbeke, 
Dentergem, Zulte, Deinze

Rol IBO Waarborgen van de doelgerichtheid, bewaken van de geïntegreerde 
aanpak en onderlinge wisselwerking tussen de acties binnen de ruimtelijke 
krachtlijnen van de regiovisie en instaan voor het voorbereiden van de 
besluitvorming

Projectfiche geïntegreerde aanpak Leievallei 
Wervik-Deinze

De regionale actie heeft als doel een procesmatig 
kader te creëren om een geïntegreerde ontwikkeling 
van de Leievallei als geheel van Wervik tot Deinze 
te realiseren. In de specifieke ruimtelijke context van 
de Leievallei is het van essentieel belang te werken 
vanuit een geïntegreerde benadering, waarbij o.m. de 
relatie wordt gelegd tussen rivier en water, landschap 
en open ruimte, natuur en bosontwikkeling, klimaat 
en energie, en stedelijkheid. Er zijn reeds heel wat 
werkingen opgezet om dit op het terrein uit te voeren 
(VALYS, strategisch project Groene Sporen, strategisch 
project ZeroRegio…), waarbij heel wat opgemaakte 
gebiedsvisies (Heerlijke Heulebeek, Geluwebeek, 
Gaverbeek, toegangspoort Brielmeersen...) in 
verschillende projecten worden gerealiseerd telkens 
met de bedoeling de natuur, het landschap en de 
open ruimte in de Leievallei te verbeteren.

Voor het deel van de Leievallei tussen Wervik en Kortrijk passen deze acties binnen een reeds 
bestaande, geïntegreerde gebiedsvisie met bijbehorend actieplan (2005). Het betreft een goed 
onderbouwd toekomstbeeld als stedelijke open ruimte, waar landbouw, natuurontwikkeling, recreatie en 
landschapsopbouw ten volle kunnen ontplooien. Het actieplan omvat 104 concrete acties, die de visie 
op een gefaseerde manier zichtbaar moeten maken op het terrein.

In dit deel van de Leievallei wordt uitvoeringsgericht gewerkt met de bestaande visie als kader. Verdere 
dynamiek wordt in dit deel van de Leievallei gestoken door de input en wisselwerking vanuit de andere 
regionale acties met doorstart (ENES, activering productieve landschappen, vervoerregio Kortrijk) en 
andere lopende onderzoeken en projecten (Seine Schelde project, AGNAS…).  



Voor het deel van de Leievallei van Kuurne tot 
Deinze ontbreekt een uitgewerkt ontwikkelingskader 
voor de uitvoering van verschillende regionale 
acties. Voorliggende regionale actie voorziet in 
een ruimtelijk verkenningstraject met nadruk op 
het versterken van het openruimtesysteem voor dit 
deel van de Leievallei, waarbij dat samengelegd 
wordt bij de al bestaande geïntegreerde 
visie voor het deel tussen Wervik en Kortrijk.  

Het ontwikkelingskader zal zich uitspreken over 
het gebied van de Leievallei tussen Kuurne en 
Deinze, uitgezonderd de deelgebieden opgenomen 
in het besluit van de Vlaamse Regering (2010) 
ter realisatie van natte natuur zoals omschreven 
in de plan-MER van het project Seine-Schelde, 
zie onderstaande afbeelding. Het studietraject 
werd gegund aan Cluster landschapsarchitecten 
i.s.m. UAntwerpen, geheten ‘Versterking 
openruimtesysteem Leievallei van Bavikhove tot 
Deinze’. De uitrol van acties o.b.v. dit  studietraject 
zal worden afgestemd met andere Vlaamse 
processen, waaronder het Seine-Scheldeproject 
(luik binnenvaart en luik rivierherstel) en de opmaak 
van het AGNAS GRUP van Bavikhove tot Deinze. 

De ruimere aanpak van de Leievallei moet als 
een breder verhaal de openruimte-partners en 
de economische partners in de Leievallei een 
ruimere kijk geven naar de toekomst toe. Door 
op een geïntegreerde manier te werken worden 
er vanuit verschillende sectoren zoveel mogelijk 
win-wins beoogd passend binnen een ruimtelijk 
coherent geheel. Een van de doelstellingen hierbij 
is om met dit bredere verhaal zicht te geven op 
de  interactie tussen het fysische systeem 

en het gebruik van de vallei met als doel een 
klimaatrobuust openruimtesysteem uit te 
bouwen. Hieraan worden verschillende werkpunten 
gekoppeld: b.v. waar we de onbebouwde ruimte 
niet meer willen bebouwen, uitspraak over nog niet 
bevestigde landbouwgebieden, waar inzetten op 
natuur… En dat in wisselwerking met acties m.b.t. het 
stedelijk systeem: clustering van (watergebonden) 
bedrijvigheid, performant mobiliteitssysteem 
uitbouwen en waar inzetten op kernversterking. 


