
Regionale actie Geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze, in afstemming met Vlaamse (Seine-
Schelde, vervoerregio’s, AGNAS…) en lokale processen

Trekker Departement Omgeving

Proces/Procedure Vanuit een visievorming op de Leievallei naar een realisatiegericht actieplan

Fase Uitwerking conceptnota plan van aanpak

Volgende stap Bespreking en verdere uitwerking conceptnota met de gebiedsactoren

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

Projectfi che 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 specifi eke 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. De opmaak van een geïntegreerde aanpak 
zoekt specifi ek naar opportuniteiten om ruimtevragen op 
elkaar af te stemmen en ruimtelijke winst na te streven.

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. Daarnaast beweegt 
ook heel wat in de bebouwde context. Zo biedt het project Seine-Schelde heel wat kansen voor het aanpakken 
van de stedelijke waterfronten langs de Leie, zoals in Harelbeke, Kortrijk, Menen, ...

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.



Voor het deel van Leievallei tussen Kuurne (Bavikhove) en Deinze werd in april 2020 een verkennend studietraject 
opgeleverd ter inspiratie voor verdere acties in functie van de versterking van de Leievallei op een geïntegreerde 
manier. De studie benadert de vallei vanuit het achterliggende watersysteem, om zo tot een aantal potentiële 
ruimtelijke herstructureringen te komen. Deze studie werd niet formeel bekrachtigd, maar alle betrokken actoren 
uit beleid en middenveld konden een beleidsstandpunt formuleren over de conclusies van de studie.

Beide visies zullen in samenhang met alle overige processen en bestaande visies op (deelaspecten van) de Leievallei 
worden geëvalueerd om zo tot een operationele visie op de Leievallei van Wervik tot Deinze te komen. Deze visie 
zal in overleg met de verschillende beleidsniveaus en het middenveld worden uitgewerkt. De ruimtevragen die 
in dit visievormingstraject naar boven komen vanuit de verschillende projecten en sectoren zullen op hoofdlijnen 
worden gebundeld volgens de 3 ruimtelijke krachtlijnen uit de regiovisie. Dit resulteert in volgende geïntegreerd 
op te nemen doelstellingen: 

1. Kwalitatief ontwikkelen van het blauwgroen netwerk, zoals het project Seine-Schelde, Valys, …; 

2. Activeren van productieve landschappen, voornamelijk af te stemmen met de gelijknamige 
       regionale actie alsook het Vlaamse beleidsvoornemen voor bijkomende bosrealisatie;

3. Versterken van kernen en stedelijk netwerk, zoals herstructurering van de bebouwde ruimte en 
       bedrijventerreinen, … 

Het operationele aspect slaat op het feit dat de visie zal worden vertaald in 3 sporen, namelijk (1) een 
uitvoeringstraject met quick-wins, (2) een herbestemmingstraject door opmaak van een verruimd AGNAS-RUP, 
(3) een gebiedsprogramma waarin alle (overige) lopende acties en projecten maximaal op elkaar worden 



 De geïntegreerde aanpak omvat een aantal (delen van) autonome lopende processen, zoals Seine-Schelde 
(binnenvaart en Rivierherstel Leie), overlap met de mogelijke vereiste compensaties uit het complex project 
Kanaal Bossuit-Kortrijk, eNES … Deze processen beschikken over een eigen project- en processtructuur. De 
uitwerking van deze regionale actie bouwt bijgevolg voort op wat eerder werd beslist en gaat uit van voortgang 
van autonome processen zoals Seine-Schelde en Rivierherstel Leie. 

De Leievallei Wervik-Deinze strekt zich uit over 2 provincies en omvat meer gemeenten dan deze van het 
Zuidwestvlaamse samenwerkingsakkoord. Daarom zal een verruimde beleidsgroep vereist zijn ten opzichte van 
het IBO. 

Deze bovenstaande punten wordt samen met de procesmatige aanpak van de actie momenteel uitgewerkt 
in een conceptnota door Departement Omgeving in overleg met de projectpartners. Eenmaal de projectaanpak 
werd bepaald, wordt gestart met de inhoudelijke uitwerking met de hieraan gekoppelde beleidsvoering.


