
Toegang tot grond en een optimaal grondgebruik worden alsmaar belangrijker voor de landbouw. Ook 
de ecosysteemdiensten staan onder druk. Naast een daling van biodiversiteit uit zich dit onder andere 
in uitdagingen rond waterbevoorrading, water- en bodemkwaliteit, duurzame voedselvoorziening, de 
regulatie van het overstromingsrisico en van het klimaat. Zowel het voortraject in het kader van de 
herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan (2016/2017) als de regionale ruimtelijke visie 
voor Leie en Schelde (2018/2019) die de inspiratie vormt voor dit samenwerkingsverband, duidt op het 
belang van een proactief maar geïntegreerd beleid voor de open ruimte. 

Regionale 
actie

Activeren van productieve landschappen waarbij gezocht wordt naar de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw met inbegrip van synergieën, 
verwevenheid en meervoudig ruimtegebruik in de open ruimte

Trekker Provincie West-Vlaanderen met kerngroep, m.n. de projectcoördinator 
strategisch project ZeroRegio en de betrokken Vlaamse departementen en 
agentschappen

Proces/
Procedure

Opmaak visie en meerjarenprogramma met realisatie van concrete acties

Fase Scherpstellen doelstelling door afstemming van visie-elementen voor 
toetsingskader (groene kolom in schema)

Grondgebied De open ruimte van het arrondissement Kortrijk en de stad Wervik

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 productieve landschappen

Onder de noemer ‘Productieve Landschappen’ worden bijgevolg beleidsinitiatieven gevat die gericht 
zijn op de versterking van de meerwaardecreatie in en van de open ruimte. Dit resulteert in een 
gebiedsgericht programma dat zich richt op ontwikkelingen die een impact hebben op de kwaliteit of 
kwantiteit van die open ruimte. Meer waardering voor openruimtefuncties moet ervoor zorgen dat de 
open ruimte niet langer beschouwd wordt als een restruimte voor verdere verstedelijking, maar als 
een ruimte die een eigen complementaire ontwikkelingsdynamiek kent.



Op de gepaste ruimtelijke schaal beschouwen 
we daarbij het fysisch systeem en de 
ecosysteemdiensten als structurerend voor de 
ontwikkeling van de openruimtefuncties. We 
streven multifunctionele verweving en synergieën 
na zonder evenwel de hoofdbestemming in het 
gedrang te brengen. 
In lijn met de opdracht focussen we ons bijgevolg 
expliciet op:

• ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw 
• synergieën, verwevenheid en meervoudig 

ruimtegebruik in de open ruimte met het oog 
op versterken van de ecosysteemdiensten 

Na een trechtering van deze doelstellingen via 
een toetsing aan kwantiteits- (monitoring) en 
kwaliteitscriteria (ecosysteemdienstenbenadering) 
bundelen we onze focus op een aantal specifieke 
uitdagingen in onze open ruimte.

Aan de hand van deze uitdagingen en van bestaande 
beleidskaders (Vlaamse regering & beleidsnota’s 
ministers, Strategisch Meerjarenplan Provincie en 
Agentschappen, SMJP steden en gemeenten) 
wordt een visie opgemaakt. Vervolgens stellen 
we in een programma concrete werkpakketten op 
waarvoor we het noodzakelijke maatschappelijke 
draagvlak creëren. Beleidsinstrumenten worden 

gekoppeld aan mensen en middelen om een 
operationeel programma te kunnen uitvoeren 
onder regionale regie.

Afstemming met andere regionale acties. 
Volgende andere acties hebben overlap met het 
gebiedsprogramma ‘Productieve Landschappen’ en 
vragen om afstemming met het oog op coherentie 
en optimalisering:

• Geïntegreerde aanpak van de Leievallei van 
Wervik tot Deinze

• Het onderzoek naar de potenties en de 
draagkracht van de omgeving van de luchthaven 
Kortrijk-Wevelgem (deel open ruimte)

• Het planproces K-R8 en het complex project 
Kanaal Bossuit-Kortrijk (deel ‘open ruimte’ inname). 

Afstemming kan, na heldere operationele 
scope van dit gebiedsprogramma, operationeel 
georganiseerd worden in het kader van dit 
samenwerkingsverband.


