
Projectfiche productieve landschappen 

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

Trekker Provincie West-Vlaanderen met kerngroep, Leiedal en de betrokken Vlaamse departementen en 

agentschappen 

Proces/Procedure Opmaak gebiedsprogramma’s met realisatie van concrete acties 

Fase Scherpstellen scope en doelstelling door afstemming van visie-elementen en terreinacties 

Volgende stap Bespreking en verdere uitwerking conceptnota met de gebiedsactoren 

Grondgebied De 13 steden en gemeenten in de regio Zuid-West-Vlaanderen 

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 

Website In voorbereiding 

 
’ Productieve Landschappen’ gaat uit van een multisectorale en geïntegreerde kijk op de ontwikkeling van de open 
ruimte: het is dus geen landbouwbeleid, noch natuurbeleid, noch water- of ander sectoraal beleid.  Onder de 
noemer ‘Productieve Landschappen’ worden wel gebiedsgerichte acties gevat die gericht zijn op een geïntegreerde  
versterking van de meerwaardecreatie in en van de open ruimte. Als Vlaamse landbouwprovincie speelt deze open 
ruimte een cruciale rol als omgevingsfactor voor een toekomstgerichte duurzame landbouw. Dit resulteert in een 
gebiedsgericht programma dat focust op ontwikkelingen die een impact hebben op de kwaliteit of kwantiteit van die 
open ruimte. Meer waardering voor het 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.  
 
Het plan van aanpak zal werken op drie sporen:  
 

Regionale analyse & evaluatie 
 
De ambitie van ‘productieve landschappen’ is om concrete terreinacties te ondernemen. Vanuit een desktop analyse 
en evaluatie in de regio komen interessante open-ruimtekamers naar boven die potenties bieden voor een 
duurzaam en multisectoraal transitietraject. 
 
Volgende desktop oefeningen worden opgenomen: 

• Inzicht verwerven over de geïntegreerde meerwaardepotenties van de geselecteerde open-ruimtekamers, 
bijvoorbeeld aan de hand van een analyse van de ecosysteemdiensten (trekker: Leiedal) of op andere wijze. 

 



• Het in kaart brengen van (semi-)publieke eigendommen in de open ruimte van Zuid-West-Vlaanderen 
(trekker: Provincie W-Vl). Door kennis over deze grondposities op het terrein kunnen gerichte 
partnerschappen worden opgezet om tot effectieve terreinacties te komen (opgeleverd). 

• De groenmonitor Zuid-West-Vlaanderen (trekker: Leiedal) met kartering van alle bestaande terreinen met 
‘groene’ invulling in de regio. De gebieden worden gecategoriseerd en geanalyseerd via verscheidene 
parameters (zoals beheerder, functie, toegankelijkheid, gepland/gerealiseerd, etc.). 

 

Werkpakketten voor multifunctionele en duurzame transitie 
 
Naargelang de kenmerken van de locaties die uit de hogervermelde desktop analyse naar boven komen zullen, 
samen met de belanghebbende stakeholders, specifieke werkpakketten samengesteld worden. Op basis van het 
reeds gevoerde traject worden alvast volgende werkpakketten gezien: 

• Initiatieven die ontwikkelingsmogelijkheden voor een toekomstgerichte duurzame landbouw in de open 
ruimte versterken 

• synergiën, verwevenheid en meervoudig ruimtegebruik in de open ruimte met het oog op versterken van de 
ecosysteemdiensten: landbouw, waterhuishouding, bodem, erfgoed, recreatie, energie, bos- en 
natuurontwikkeling, biodiversiteit 

• beleidsonderbouwing voor ruimtelijke afwegingen vanuit het fysisch systeem: versterken van de koppeling 
tussen onderbouw (water en bodem) en bovenbouw (functies) 

 
Specifieke sectorale doelstellingen, bij voorbeeld natuurontwikkeling of bosontwikkeling spelen zich 
vanzelfsprekend ook in de open ruimte af. Op het IBO van 29 mei 2020 werd gevraagd naar een regionale 
bosstrategie. Er wordt momenteel bekeken hoe bosuitbreiding in de regio opgenomen kan worden. 
 

Pilootgebieden 
 
Interessante gebieden in de regio die o.b.v. de cartografische analyse en evaluatie naar boven komen zijn op te 
nemen als pilootgebieden. In deze fase worden alvast twee pilootprojecten gedetecteerd: 

• Pilootproject provinciaal landbouwpark Deerlijk (trekker: Provincie W-Vl) 

• Pilootproject stedelijke landbouwpark Sint-Denijs (trekker: Leiedal), genaamd  “Tuin van Adem en Eten”,  

• Een derde mogelijk pilootproject wordt verkend (bv. rond de Gaverbeek, open ruimte tussen Kortrijk en 
Zwevegem, of het open ruimtegebied in de omgeving van de Internationale Luchthaven …). 

 
 

Afstemming opgaves: 
 

• Met andere regionale acties 
Andere acties, zoals de 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) en het 
planproces K-R8 en het complex project Kanaal Bossuit-Kortrijk (deel open ruimte) of initiatieven van bosuitbreiding 
hebben overlap met het gebiedsprogramma ‘Productieve Landschappen’ en vragen om afstemming met het oog op 
coherentie en optimalisering. 
 

• Tussen besturen 
De provincie werkt een horizontaal beleidsinitiatief uit met betrekking tot productieve landschappen voor heel 
West-Vlaanderen. Dit initiatief beoogt verschillende pilootgebieden in de verschillende regio’s van de provincie. 
Kennisdeling en ervaringsuitwisseling met deze andere initiatieven wordt georganiseerd. 

 
Vanuit het multisectorale perspectief van waaruit het kernteam de verschillende potenties (koppelkansen) van de 
regio kent, treedt het op als eerste aanspreekpunt voor de verschillende calls die uitgaan van onze centrale 
overheden. 
 
 
 


