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1.

kader

Zuid-West-Vlaanderen klimaatneutraal in 2050: daar
wil Leiedal ambitieus naartoe. Maar hoe doe je dat concreet?
Eind 2016 keurde de Vlaamse regering het strategische project
ZeroRegio goed en met dat project wil Leiedal, samen met heel
wat partners, de regio ruimtelijk aanpassen aan de gevolgen
van de klimaatverandering, en de eigen bijdrage aan de
klimaatverandering meteen herleiden tot nul.

29 maart 2018. Aan de hand van deze acties kunnen de diverse
actoren samen met de nieuwe lokale besturen het klimaatbeleid in
de volgende legislatuur vormgeven.

KLIMAATVERANDERING
IN vlaanderen in EEN
NOTENDOP
• de gemiddelde januaritemperatuur zal met 1,5 tot 4,2 °C
stijgen
• de gemiddelde
augustustemperatuur zal met
2,4 tot 8,9 °C stijgen

In het verleden waren grote infrastructuren (water-, spoor-,
steen- en snelwegen) de motor voor de ontwikkeling van onze
regio. Nu willen we het klimaat als motor zien voor een omslag
naar een aantrekkelijke, klimaatbestendige en leefbare regio.
In 2015 werd het Burgemeestersconvenant uitgebreid naar
het Covenant of Mayors for Climate and Energy. Net zoals het
Covenant omvat ook ons manifest zowel mitigatie (beperken van
de klimaatverandering) als adaptatie (aanpassen aan de (gevolgen
van) klimaatverandering). Hiermee zetten we de eerste stap
naar een vernieuwd mitigatie- en adaptatieplan voor Zuid-WestVlaanderen.

• piekbuien in de zomer zullen 2,5
keer intenser zijn
• buien die vroeger maar om de
100 jaar voorkwamen, zullen
om de 10 jaar voorkomen
• tijdens de wintermaanden zal
de windsnelheid aanzienlijk
toenemen
• langere droge periodes zorgen
voor schade aan gewassen en
biodiversiteit

Door een ‘klimaatbril’ werden de drie krachtlijnen van onze
ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde opnieuw
bekeken. Wat is vanuit die krachtlijnen specifiek voor het klimaat in
onze regio? Waar liggen de uitdagingen en de kansen?

• WARMER GRONDWATER LEIDT TOT
meer biologische activiteit EN
DUS slechtere waterkwaliteit

Als we met Zuid-West-Vlaanderen willen evolueren naar een
klimaatneutrale, veerkrachtige en adaptieve regio, moeten we de
wortels aanpakken. Hoewel het klimaatverhaal heel complex is
en niet alle oplossingen even eenduidig zijn, proberen we met dit
manifest een leidraad neer te schrijven voor de lokale besturen.
Per subthema formuleren we een aantal concrete, exemplarische
en gedragen acties, op basis van wetenschappelijk onderzoek,
referenties uit binnen- en buitenland en het Klimaatatelier van
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2.

kwalitatief ontwikkelen van het blauw-groene netwerk

2.1.

ruimte voor water

Zuid-West-Vlaanderen is een streek van beken en rivieren.
De Leie, de Schelde, het Kanaal Bossuit-Kortrijk, de Gaverbeek,
Heulebeek, Markebeek, Spierebeken, Geluwebeek... Ze stromen
door ons landschap en ons collectieve geheugen. De grote rivieren
en kanalen stuwen ook vandaag nog de ontwikkeling voort.
De Leiewerken (Seine-Schelde) brengen in hun kielzog kansen
met zich mee voor watergebonden bedrijvigheid en stedelijke
waterfrontontwikkelingen. De Schelde(meersen) omvatten het
grootste aaneengesloten natuurgebied in de regio. Met het
strategische project Kanaal Bossuit-Kortrijk willen we het kanaal
dan weer beter ontsluiten voor hedendaagse scheepvaart.
Deze waterlopen en projecten bieden ook kansen om de regio
klimaatbestendig te maken. De Leie stroomt door heel wat
verstedelijkte kernen en kan de oververhitting in de zomer,
die in onze regio al net zo aanwezig is als in de grote steden in
Vlaanderen, onder controle houden. Als er bij de ontwikkeling van
waterlopen voldoende aandacht naar groene, zachte oevers gaat,
gaan ook het biologische waterleven en de biodiversiteit erop
vooruit. Dit ‘natuurherstel’ hoort steeds op de agenda te staan bij
grootschalige waterwegprojecten.

Ook de vele beken en grachten zijn verweven in het DNA
van onze regio. Aan deze kleinere waterlopen palen heel wat
overstromingsgevoelige gebieden: niet minder dan 10% van onze
oppervlakte valt hieronder. In de toekomst zal de neerslag een pak
heviger worden. Daarom moeten we dringend ruimte maken voor
water in deze gebieden, soms permanent, soms in uitzonderlijke
situaties. Werken aan de beken en grachten in ons landschap zou
prioritair moeten zijn, met winst op allerlei vlakken: recreatieve
wandel- en fietspaden langs de beken, natte natuurontwikkeling,
bufferbekkens die water kunnen sparen voor hergebruik, de
grondwatertafels die worden gevoed, de oppervlaktewaterlopen
die worden hersteld door bv. hermeandering, de oevers die
landschappelijk worden ingericht zodat ecologische corridors
ontstaan en ook de waterkwaliteit blijft een aandachtspunt. We
moeten de riolering dringend gaan ontdubbelen, maar dat kost
geld en gaat traag. Overstorten zijn een probleem, zeker met het
toenemende aantal piekbuien, en waterlopen kanaliseren en
inbuizen haalt de waterkwaliteit en het bergend vermogen naar
beneden. De waterkwaliteit moet dus worden aangepakt.

WAT KAN De GEMEENTE
DOEN?
1.

WATERLOPEN EN grachten
herwaarderen: opnieuw
openleggen en herstellen
waar verdwenen met
aandacht voor biodiversiteit

2. WATER OPHOUDEN IN HET
LANDSCHAP op plaatsen waar
de regen valt en inzetten op
meervoudig gebruik
3. water van grootgebruikers
hergebruiken voor landbouw
4. proactief beleid inzake
vrijwaren van bebouwing
en ophogingen in
overstromingsgevoelige
gebieden
5. begeleiden van
gemeenten omtrent
kennis over individuele
behandelingsinstallatieS van
afvalwater (iba)
6. sensibiliseren burgers en
ambtenaren over het belang
van en de urgentie aangaande
ruimte voor water

de sch elde me ersen in avelgem en Spiere-hel kijn
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2.2.

WAT KAN DE GEMEENTE
DOEN?
1.

MEER DIVERS GROEN

Slechts 1,22% van de bodem in onze regio is bestemd
als bos. Dat is bijzonder weinig ten aanzien van West-Vlaanderen
(2,52%), Vlaanderen (11%) of Europa (30%). Bovendien zijn nog
niet alle bestemde bosgebieden effectief gerealiseerd. Dat zou een
prioriteit moeten zijn.

bestaand groen behouden en
uitbreiden

2. groenstrategie eindelijk in
uitvoering brengen

Bos en bij uitbreiding groen zijn van groot belang voor het klimaat.
Ze nemen CO2 op, bieden verkoeling in de zomer, laten meer
water door en zorgen voor meer biodiversiteit. Maar ook voor onze
gezondheid is groen belangrijk. We willen allemaal schone lucht
inademen en ook mentaal is het gezonder en aangenamer wonen
en werken in een groene omgeving.

3. burgers bewustmaken van de
waarde van verwilderd groen
waardoor parken en tuinen
natuur kunnen worden
4. burgers ontzorgen en laten
samenwerken bij stadsgroen
en landschapselementen
5. beekvalleien en
landschapselementen
INRICHTEN als ecologische
corridors

Een aantal gebieden in onze regio leent zich bij uitstek voor
natuurontwikkeling, historisch gezien en typisch voor onze
regio: kleikoppen, voormalige ontginningsgebieden, tijdelijk
onderbenutte sites, bermen van infrastructuur...
Groen en water gaan samen, net omdat het groen de
waterproblematiek kan verzachten. Het maakt de bodem
infiltreerbaarder, de bomen houden zelf ook water op, de bladeren
verdampen water... Een logische keuze dus om natuurontwikkeling
te voorzien langs de waterlopen.
Maar niet alle planten- en boomsoorten zijn even goed bestand
tegen droge of natte periodes. We moeten onze plantenkeuze
daarom hoognodig aanpassen aan de wijzigingen die op til
zijn, zodat er geen kaalslag optreedt in de al beperkt aanwezige
groenstructuren.

6. meer groen voorzien op
straat-, buurt- en wijkniveau,
zoals regentuinen,
geveltuinen, bomen
langs straten en andere
infrastructuren, tijdelijk
groen...

b l auw - g roen d o or ader de wo onomg evi ng en zijn b estan d t eg en
h et st edelijk e h i t t e- ei l an def f ec t
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2.3.

slim ontharden

20% van de bodem in onze regio is verhard of bebouwd.
In Vlaanderen is dat slechts 12%. 25.000 woningen in de regio
zijn bovendien gebouwd in potentieel overstromingsgebied. De
maatschappelijke kost bij overstromingen is enorm. Ruimte voor
water, wateropname in de bodem en waterberging is met name in
onze regio een opgave.
We moeten niet alleen voorkomen dat de bodem verder wordt
dichtgemaakt. We moeten er ook werk van maken om bestaande
situaties te ontharden. Een aantal zaken lijkt relatief makkelijk te
realiseren:
•
•
•
•

parkeervakken, voet- en wandelpaden, pleinen... bij (her)
aanleg voorzien van waterdoorlatende materialen
straatprofielen van landelijke, plaatselijke wegen versmallen
en voorzien van waterdoorlatende materialen
groendaken steeds meer ingeburgerd maken
grachten voorzien van stuwen om het water op te houden en
de grondwatertafels te voeden in droge periodes

Op schaal van de hele regio vormen de nakende
klimaatveranderingen de aanleiding tot een (noodzakelijke)
transformatie in het landschap. Dat landschap moet op
verschillende manieren meer water ophouden, maar daardoor kan
het net ook zeer aantrekkelijk worden. Een evolutief landschap
afhankelijk van het neerslagregime kan ontstaan met een
nieuwsoortige beeldkwaliteit en recreatief medegebruik. Onze
specifieke bodemgesteldheid, waar infiltratie vaak niet evident is,
vraagt om een andere benadering dan elders in Vlaanderen.

WAT KAN DE GEMEENTE
DOEN?
1.

inventaris opstellen van
‘nutteloze’ verhardingen

2. sense of urgency creëren via
doelgerichte communicatie
en participatie
3. facts & figures uitwerken
van groendaken en
waterdoorlatende
verharding in private en
publieke ruimte

Onze regio, ten slotte, is kwetsbaar op het vlak van drinkwater.
We hebben twee beperkte waterwingebieden in de Scheldevallei,
maar ons drinkwater wordt vooral gezuiverd uit Scheldewater.
Het gebied De Gavers speelt hierin een belangrijke rol. Een precair
evenwicht waarvan de regio heel sterk afhankelijk en zeker de
nodige aandacht verdient.

4. 10% tot 25% wegoppervlak
infiltreerbaar MAKEN bij de
heraanleg van wegen
5. footprint van gebouwen
beperken door o.a.
gemeenschappelijke
parkeerruimte bij bestaande
en nieuwe verkavelingen,
opleggen van compensatie met
groene ruimte, etc.
6. wedstrijd uitschrijven voor
mooiste ontharding
7. peilgestuurde drainage

ontharde n van l andel ijke wegen

ve rt r a agde af voe r i n gr acht e n
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3.

versterken van kernen en stedelijk netwerk

3.1.

transformatie van het
woonpatrimonium

In Zuid-West-Vlaanderen staan ongeveer 130.000
woningen. Al die woningen moeten verwarmd worden en
vooral daardoor zijn ze goed voor een derde van het totale
energieverbruik. Vlaanderen wil tegen 2050 alle woningen
BENOveren: beter renoveren tot E60. Dat betekent een
noodzakelijke renovatiedynamiek van 8 woningen per dag in een
zeer individuele markt (75% is particulier eigenaar). Bovendien is
13% van onze woningen structureel slecht en is vervangbouw aan
de orde. In die context lanceerde Intercommunale Leiedal in maart
2017 de RenovatieCoach, die mensen professioneel begeleidt
tijdens hun renovatiewerken.
Een aantal doelgroepen vormt hierbij een specifieke uitdaging
en is daarom in het bijzonder een taak voor de overheid: private
huurwoningen, sociale woningen, appartementen, mensen in
(energie)armoede, erfgoed...

kunnen in bepaalde situaties een oplossing bieden. Verkavelingen
uit de jaren 60 en 70 transformeren, is een belangrijke uitdaging.
Het gaat dan over selectief verdichten, gekoppeld aan het
energievraagstuk en de omgang met water en groen.
Bijkomende woningen in onze regio zijn op zich geen doel:
er is weinig behoefte vanuit de demografische inschattingen.
Woonprojecten kunnen echter een middel zijn om op diverse
vlakken meer kwaliteit te ontwikkelen en om het ruimtelijke
rendement te verhogen. Vanaf 2030 wordt daarom enkel nog
aan nieuwbouw gedaan als vervangingsbouw of door het
hergebruiken/herorganiseren van bestaande sites. Dergelijke
projecten zijn minstens energie- en waterneutraal.

WAT KAN DE GEMEENTE
DOEN?
1.

2. dubbel en tijdelijk gebruik
van alle gebouwen stimuleren:
publieke, semi-publieke en
private
3. renteloze leningen en
renovatiebegeleiding voor
alle doelgroepen, vooral in
de kernen

Tot slot moeten we ook de onderbenutting van openbare
gebouwen aanpakken. Bepaalde gebouwen staan na een bepaald
uur leeg, scholen, bibliotheken, gemeentehuizen... Die panden
kunnen we dus dubbel gaan gebruiken. Een beter en efficiënter
gebruik komt niet alleen het ruimtelijke rendement ten goede,
maar kan ook financieel interessanter zijn voor de steden en
gemeenten.

4. hoge kwaliteitseisen stellen
voor woonprojecten
en renovaties i.f.v.
maatschappelijke meerwaarde
5. toekennen van getrapte
subsidies afhankelijk van de
levenscyclusanalyse van
de gebruikte materialen bij
renovaties

Elk gebouw kan de doelstelling halen. Het is dan wel belangrijk om
de juiste maatregelen op verschillende schaalniveaus te bekijken:
gebouw, wijk of stadsdeel. Verwarmingssystemen op wijkniveau

6. struikelblokken voor
alternatieve woonvormen
wegnemen: juridisch,
organisatorisch,
brandveiligheid...

Landbouw
2%
Mobiliteit over
lokale wegen en
gewestwegen
18%

Industrie
27%
a ande el C O2- uitsto ot p er sector

verdichtingsstrategie voor
bestaande verkavelingen en
oude stadsdelen uitwerken
met aandacht voor
kwalitatieve woonomgeving

Handel en diensten
19%

7. compact bouwen en
deelsystemen voor berging
invoeren
8. collectieve
renovatiestrategieën
uitwerken

Woningen
34%
R e novat i eC oach ove rs cho u w t we r ke n i n Har elb ek e
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3.2.

WAT KAN DE GEMEENTE
DOEN?
1.

toekomstbestendig KMOlandschap

Sinds 2003 gaat de economische groei niet langer
gepaard met een toenemend gebruik van fossiele brandstoffen.
Ook in de economische sector is dus een omslag mogelijk.

kmo’s ontzorgen bij het
nemen van klimaatvriendelijke
en energiepositieve
maatregelen

Ook al is er weinig echt energie-intensieve industrie in de regio,
toch ligt het totale energieverbruik in Zuid-West-Vlaanderen
relatief hoog ten opzichte van de rest van Vlaanderen. De oorzaak?
De vele kmo’s, weliswaar vaak gevestigd op bedrijventerreinen.
In onze regio moeten we bijzondere inspanningen leveren om de
bedrijven samen te brengen met het oog op energiemanagement.
De omschakeling naar hernieuwbare energie creëert ook
opportuniteiten voor de tewerkstelling in de regio: fabricage,
installatie, onderhoud, recyclage.

2. ondernemen in de kern beter
ondersteunen en waar nodig
herlocaliseren
3. innovatiemanagers in het
leven roepen om omslag
naar circulaire economie te
ondersteunen
4. optimaliseren van de locatie
van bedrijventerreinen om
duurzame mobiliteit mogelijk
te maken

Hernieuwbare energie produceren op bedrijven(terreinen) d.m.v.
windmolens, zonnepanelen en warmtepompen is belangrijk,
maar we moeten net zozeer inzetten op energiezuinigere
bedrijfsgebouwen, energie-efficiëntere bedrijfsprocessen en
restwarmterecuperatie. Collectieve grondstoffenketens komen
niet makkelijk van de grond. De actoren binnen die ketens zijn te
afhankelijk van elkaar. Met het oog op efficiëntere en duurzame
bedrijfsprocessen ligt daar een opportuniteit om in te zetten op
het interne productieproces en de lineaire economie om te buigen
naar een circulair alternatief. Zulke initiatieven zijn in de regio al
schaars aanwezig (bv. Papilio in Kuurne, dat tapijten maakt uit
fietsbanden).

5. beoordelingskader
(klimaattoets) voor
vergunningen uitwerken
6. inzetten op sensibiliseren
van bedrijven inzake
samenwerkingsverbanden,
innovatie en afvalbeheer
7. biodiversiteit op
bedrijventerreinen
maximaliseren
8. bedrijventerreinen
ontwikkelen tot hubs van
duurzame energie, onder
meer via windenergie en
restwarmterecuperatie

Bij het revitaliseren van bestaande bedrijventerreinen focussen we
vandaag vooral op het optimaliseren van openbaar domein, maar
in de toekomst moeten we ook aandacht hebben voor energie,
water en groen. Samenwerkingsverbanden in parkmanagement,
‘ken je buren’ enzovoort bieden kansen om collectieve
energieprojecten op te zetten. Tegen 2040 willen we het aanbod
voor kmo’s volledig uit reconversie halen.
Op het vlak van zuinig ruimtegebruik lijken er nog veel
mogelijkheden te liggen in het bouwen in de hoogte (technieken
voor magazijnen zijn hier al op afgestemd), het parkeren onder, op
of in een gebouw, en het verweven/stapelen van functies (serres
op een bedrijfsgebouw?). Groenbuffers, ten slotte, bieden nog heel
wat kansen op multifunctioneel gebruik: natuur, zachte recreatie,
landbouwgerelateerd gebruik... Dat moeten we verder exploreren.
De Leiewerken maken meer transport over water mogelijk.
Deze werken moeten gepaard gaan met een locatiebeleid voor
watergebonden activiteiten en het verkennen van mogelijkheden
voor stadsdistributie of personenvervoer over het water. Bedrijven
die bereid zijn hun vrachtverkeer (gedeeltelijk) van de weg te
halen, kunnen hiervoor financieel vergoed worden.

b uf f er b ek k en en wi n dmolen s op b edr ij ven t er r ei n evoli s
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3.3.

sterke alternatieven voor de
auto

Onze regio wordt gekenmerkt door een heel dicht
wegennet: de R8, E17, E403, A19 en vele gewestwegen. De CO2uitstoot door transport en mobiliteit neemt nog steeds toe. Slechte
luchtkwaliteit en lichtpollutie gaan hiermee hand in hand.
Pasklare oplossingen zijn er vandaag niet. Toch kunnen we in de
eerste plaats werken aan een kwalitatief alternatief voor de auto.
Op korte termijn moeten we voor 100% de kaart van de fietser en
het openbaar vervoer trekken.
In onze regio vormen (voormalige) spoorwegen en waterlopen een
groot potentieel voor snelle fietsverbindingen over lange afstand.
Missing links moeten we dan wel aanpakken. De overheid heeft de
verantwoordelijkheid om infrastructuurwerken op te zetten en uit
te voeren, en dient daarbij telkens prioriteit te geven aan maximaal
comfort, veiligheid en beleving voor voetgangers en fietsers.

uitbouwen van mobipunten: verknopingen van verschillende
alternatieve vervoersmodi op aantrekkelijke plaatsen. Collectief
vervoer en deelsystemen vormen hier een goede aanvulling op.

WAT KAN DE GEMEENTE
Doen?
1.

Verder kunnen we de CO2-uitstoot beperken met alternatieven
voor benzine en diesel: CNG (Compressed Natural Gas), elektriciteit,
waterstof, enzovoort. De interesse voor zulke voertuigen is de
laatste jaren al sterk gestegen, maar we kunnen ze zeker nog
verder promoten. Dat kan door voldoende laadpalen, CNG- en
waterstoftankstations te voorzien.
Tot slot moeten we het transport via de binnenvaart en het spoor
verder bevorderen als alternatieven voor vrachtverkeer, toelevering
in stadscentra (city depot) en personenvervoer (watertaxi). Met
de Leiewerken wil de Vlaamse Waterweg tot 100 miljoen ton
vrachtverkeer op het water krijgen.

Weginfrastructuren moeten we herinrichten met het oog op
maximaal comfort, veiligheid en beleving voor voetganger en
fietser. Overdekte, afsluitbare staanplaatsen dicht bij toegangen
nodigen uit om de fiets te nemen.
Openbaar vervoer is bij ruimtelijke ontwikkelingen vandaag
veeleer volgend en degressief dan sturend. Om de individuele
autoverplaatsingen terug te dringen is een performant
openbaarvervoersnetwerk nochtans onmisbaar. Door slim te
verdichten, kunnen we de stationsomgevingen en het openbaar
vervoer aantrekkelijker maken. Een logische volgende stap is het

2. mobipunten aanleggen op
strategische plaatsen op maat
van de gemeente
3.

deelmobiliteit blijven
stimuleren, inclusief het delen
van eigen, private auto’s

4.

comfortabele,
aantrekkelijke en aangepaste
fietsenstallingen bij publieke
functies en in het straatbeeld
VOORZIEN in plaats van enkele
parkeerplaatsen voor auto’s

5.

goederenvervoer over water
bevorderen door middel van
systemen als city depot

6.

voldoende publiek
toegankelijke, slimme
laadinfrastructuur voorzien

7.

bovenlokaal
fietssnelwegennet uitbouwen,
gelinkt aan een comfortabel
en veilig lokaal fietsnet

N e t al s i n kope n hage n moe t vo or r ang gege ven wor den a an de
f i e ts
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het stop-principe toepassen
en de fietsinfrastructuur
en het straatbeeld daaraan
aanpassen

13

4.

activeren van productieve landschappen

4.1.

NAAR EEN CO2-ARM
ENERGIESYSTEEM

Lokale besturen speelden een belangrijke rol in de
uitbouw van het huidige energiesysteem (stroomproductie en
distributie, van stadsgas tot aardgasdistributie). Ook nu moeten
ze opnieuw de lijnen uitzetten voor de omschakeling naar een
CO2-arm en betaalbaar energiesysteem, waarbij ze uitgaan van het
specifieke energieprofiel van de regio.
In 2015 was 8% van de energie uit de regio hernieuwbaar. Om in
2050 klimaatneutraal te worden, moeten we dus sneller schakelen.
Er is vooral potentieel voor zonnepanelen op de vele daken in
onze dichtbebouwde regio. Door die dichte bebouwing liggen
windmolens daarentegen zeer moeilijk. Op de heuveltoppen
van het interfluvium, waar de minste bebouwing is, zijn die dan
weer vanuit het Vlaamse beleid (voorlopig) niet toegestaan. Het
vergt nog heel wat innovatie om woningen en andere gebouwen
CO2-neutraal te verwarmen (i.p.v. met aardgas en stookolie). De
potenties voor lokale biomassa zijn heel beperkt. Dat ligt vooral
aan het intensieve grondgebruik in onze regio. Blijven over?
Verwarming via ‘all electric’ (bv. warmtepompen), warmtenetten
(restwarmte, solar) en beperkte hoeveelheden biogas of
synthetisch gas.

randvoorwaarden maar kloppen. Je kunt er perfect energie mee
opslaan: bovengronds, ondergronds en in de thermische inertie
van gebouwen. Een wijkgerichte aanpak dringt zich wel op: welke
energieoplossing is de beste voor welke wijk?

WAT KAN DE GEMEENTE
DOEN?
1.

Overheden hebben een voorbeeldrol te vervullen in het
energieneutraal maken van hun patrimonium, om te tonen dat het
kan. Openbare verlichting moet bijvoorbeeld niet alleen vervangen
worden door duurzamere verlichting, ze moet ook (verder) worden
gedoofd. De introductie van slimme verlichting is een volgende
stap.

participatie bij nieuwe
projecten over hernieuwbare
energie verplichten in
gemeenteraadsbesluit

2. wijkgerichte plannen voor
groene warmte ontwikkelen
3. openbare gebouwen en
openbare verlichting slimmer
maken en slimmer beheren
4. gebouwen voorbereiden
op aansluiting op het
toekomstige warmtenet, via
engagementen van publieke
gebouwen en sociale
huisvesting
5. verordening voor centrale
stookruimtes voor
appartementsgebouwen
6. strategie uitwerken voor
uitrol van warmtenetten in de
regio
7. energiesnoei-ambtenaar en
(rollend) investeringsbudget
voor energiereductie in
openbare gebouwen

Het huidige landschap wordt gekenmerkt door grote
energie-infrastructuren: van historische windmolens tot
hoogspanningsleidingen vanuit Zwevegem en Ruien. Een
vernieuwd energiesysteem leidt tot een nieuw energielandschap,
met elementen zoals hernieuwbare energieproductie,
energieopslag, smart grids en warmtenetten. Warmtenetten
van de vierde generatie vormen een match met onze regio. Ze
kunnen warmte op lagere temperaturen capteren uit verschillende
bronnen (koelwarmte, afvalwarmte uit industriële processen en
stroomproductie, zonnewarmte…). Er is ruimte voor klein- of
grootschalige systemen, zolang de ruimtelijke en energetische

8. installeren van
beloningssysteem voor
diensten / verenigingen die
energie besparen

of f ici ë l e start van de b urge rc o öpe r at i e : zon n epan elen op
ge m e e nt e l ijke dake n i n ku ur n e
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4.2.

WAT KAN DE GEMEENTE
DOEN?
1.

landbouw in evolutie

De landbouwsector staat in heel Vlaanderen onder druk,
onder meer door ruimtevragen vanuit andere functies. Toch is
de vruchtbare bodem in onze regio een troef voor duurzame en
grondgebonden landbouw. Op termijn is dit een troef voor de
voedselproductie in de omgeving van een grote afzetmarkt.

investeren in korte keten
en biolandbouw, ook voor
eigen gebruik, en goeie lokale
initiatieven uitbreiden

2. open ruimte vrijwaren
voor duurzame en agroecologische landbouw

Belangrijk voor een leefbare landbouw is de garantie dat agrarisch
bestemde ruimte gereserveerd wordt voor beroepslandbouw.
Bijkomende maatschappelijke diensten zoals landschapszorg
vereisen een billijke vergoeding. Specifieke aandacht dient te
gaan naar de zwerfvuilproblematiek in landbouwpercelen die een
nefaste impact heeft op de gezondheid van runderen.

3. analyse maken van de
landbouwsector voor een
beter begrip
4. erosiebestrijdingsmaatregelen NEMEN zoals
grasstroken, houtkanten,
behoud permanent grasland,
ploegloos boeren...

Ook de landbouw wordt geconfronteerd met de
klimaatverandering. Erosie en wisselende neerslag, zoals de
droogte in het voorjaar van 2017, stellen de landbouw voor
grote uitdagingen. Dat zal op lange termijn een aanpassing in
teeltkeuzes en -methodes vragen. We moeten een nieuw agrarisch
landschap vormgeven waarbij we water kunnen bijhouden en de
ondiepe grondwatertafels kunnen aanvullen. Landbouwgebieden

5. verhogen van het
organisch stofgehalte in de
akkerlanden voor een betere
bodemvruchtbaarheid
6. pilootproject opzetten rond
boslandbouwsystemen (agro
forestry)

kunnen we inzetten als tijdelijke berging bij uitzonderlijke
piekbuien, zolang er goede afspraken worden gemaakt qua
vergoeding.
Erosie kunnen we tegengaan door grasstroken of kleine
landschapselementen op perceelsgrenzen aan te planten en door
de ploegrichtingen aan te passen. Belangrijke elementen zijn het
behoud van permanent grasland op de steile hellingen, ondanks
de druk door nieuwe bedrijfsvoering, en de aanleg van houtkanten.
Oeverstroken langs beken en grachten kunnen ook het
oppervlaktewater vrijwaren tegen de gevolgen van het uitspoelen
van meststoffen.
Tot slot is het noodzakelijk dat de blik op landbouw wordt
verruimd en zicht biedt op vormen van landbouwverbreding,
zoals stadsnabije landbouw met vormen van korte keten. De
gemeente kan hierin mede-initiatiefnemer zijn en het belang van
een regionale voedselstrategie bij de bevolking kenbaar maken.
Voornamelijk in onze regio ligt er tussen steden en dorpen veel
ruimte met historisch landbouwgebied, waar volop ingezet kan
worden op stadslandbouw.

7. voedselverlies tegengaan
e.g. markt voor misvormde
groenten en fruit
8. ondersteunen en
waarderen van een
ecosysteemdienstbenadering
waarbij landbouw, energie,
erfgoed, water... verweven
worden

ope ni ng vol kst ui npar k s cho onve l de n i n we rvi k
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4.3.

ecosysteemdiensten herstellen

Ecosysteemdiensten zijn allerlei natuurlijke processen
zoals water- en luchtzuivering of het behoud van een vruchtbare
bodem. Ze vinden plaats overal waar natuur voldoende kansen
krijgt. Als die ecosysteemdiensten afnemen, moet de samenleving
zelf opdraaien voor bijkomende kosten, onder andere voor
gezondheidszorg of natuurherstel.

Het inzetten op biodiversiteit en ecosysteemdiensten speelt zich af
op verschillende schaalniveaus:
•
•
•
•

Het verhaal van de uitstervende bijen waardoor de
voedselproductie wereldwijd onder druk komt, is een bekend en
illustratief voorbeeld. Biodiversiteit gaat immers over een precair
evenwicht in de natuur dat door menselijk ingrijpen kan worden
verstoord. Een aantal soorten zijn hierin ‘symboolsoorten’ die een
heel ecosysteem vertegenwoordigen: bijen, maar ook vleermuizen,
uilen, salamanders… Werken aan het herstel van de biotopen van
deze soorten heeft daarom een positieve invloed op een volledig
ecosysteem met een grote groep van planten en dieren.

•
•

WAT KAN DE GEMEENTE
DOEN?

creatie van grote aaneengesloten zones in natuurbeheer
ontwikkeling van corridors, verbindingen en stapstenen voor
planten en dieren tussen natuurterreinen
natuurlijke inrichting van oevers van waterlopen (principes
van natuurtechnische milieubouw)
uitbouw van groene infrastructuur, zoals natuurgericht
bermbeheer
aandacht voor meer natuur op private terreinen, zoals tuinen
en bedrijventerreinen
meer natuur in een stedelijke omgeving, inclusief wilde natuur
en speelnatuur voor de jeugd

1.

GEMEENTELIJK GROENPLAN EN
BOMEN(beheers)plan opstellen

2. burgers sensibiliseren en
gemeentelijke ambtenaren
begeleiden
3. tijdelijk groen voorzien
op leegstaande of
braakliggende terreinen
4. natuurinclusieve maatregelen
bij bouwprojecten stimuleren
5. biodiversiteit bevorderen bij
beheer van wegbermen, parken,
straatbomen en plantsoenen
6. gebiedsgerichte aanpak
bij de uitvoering van
maatregelen voor specifieke
symboolsoorten
7. samenwerken met lokale
initiatieven, verenigingen en
burgers

b est uivi ng d o or i n s ec t e n i s e e n vo or b e e l d van een
ec o syst e e m di e nst e n i s no odzake l ijk vo or 75 % van de
voe di ngs ge was s e n. i n 2 01 3 ha al de 34% van alle b ijenvolk en i n
europa de l e nt e ni e t
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