
Projectfiche geïntegreerde aanpak Leievallei Wervik-Deinze 
 

Regionale actie Geïntegreerde aanpak van de Leievallei van Wervik tot Deinze, in afstemming met Vlaamse en lokale 
processen 

Trekker Departement Omgeving 

Proces/Procedure Vanuit een gebiedsgerichte samenwerking in de Leievallei naar een realisatiegericht gebiedsprogramma 

Fase 
Uitwerking van beslissing Vlaamse Regering (september2021) inzake rivierherstel Leievallei, 

waaronder ook AGNAS-GRUP Leievallei Wielsbeke – Deine 

Ingediend programma van projecten voor een ‘Lokale Gebiedsdeal Droogte’ (Blue Deal) 

Volgende stap Voorleggen aan Vlaamse Regering van Startnota GRUP Leievallei Wielsbeke – Deinze   

Indien goedkeuring ingediend programma: start van Lokale Gebiedsdeal Droogte 

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 

De regionale actie wenst een kader te creëren in functie van een geïntegreerde ontwikkeling van de Leievallei als 
geheel. 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. De opmaak van een geïntegreerde aanpak zoekt 
specifiek naar opportuniteiten om ruimtevragen op een duurzame wijze op elkaar af te stemmen.  
Doelstelling is om de verschillende -afgelopen en lopende- trajecten in de Leievallei inhoudelijk en procesmatig te 
integreren tot een realisatiegericht gebiedsprogramma. Daarbij wordt ingegaan op huidige en toekomstige 
maatschappelijke uitdagingen, en in het bijzonder de consequenties daarvan op vlak van ruimtebehoeften en 
ruimtegebruik. Uitgangspunten is dat een meer geïntegreerde werking (koppeling van belangen, projecten, 
instrumenten en middelen van verschillende bestuursniveaus en sectoren) potentieel biedt voor talrijke win-win-
effecten en meer concrete realisaties. 

 

Er waren in het verleden reeds heel wat werkingen om een en ander op het terrein uit te voeren. VALYS, strategisch 
project Groene Sporen en strategisch project ZeroRegio zijn daarvan goede voorbeelden. Ook de lokale invulling van 
generieke programma’s zoals Blue Deal en Meer Bos in Vlaanderen zorgen voor terreinrealisaties die bijdragen aan 
de concretisering van een aantal opgemaakte gebiedsvisies. In de talrijke projecten vanuit diverse kanalen tracht men 
om natuur, landschap en 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. 

 

 
 
 
 



De geïntegreerde, gebieds- en realisatiegerichte samenwerking in de Leievallei bouwt voort op de bestaande visies, 
plannen, onderzoeken, genomen beslissingen en terreinrealisaties; deze bieden een voldoende sterke basis om tot 
een uitvoerbaar voorstel van geïntegreerd gebiedsprogramma te komen, met draagvlak en engagement.  
 
De ruimtevragen worden gebundeld volgens drie ruimtelijke krachtlijnen van de Regiovisie: 

1. Kwalitatief ontwikkelen van het blauwgroene netwerk (watersysteem, waterweg/binnenvaart, Seine 
Schelde - rivierherstel Leie, bosuitbreiding,…) 

2. Activeren van productieve landschappen vanuit een geïntegreerde benadering (duurzame landbouw, 
energie, landschap, recreatie, erfgoed, ecologie,…). 

3. Versterken van kernen en stedelijk netwerk (transformatieopgaves in de bebouwde ruimte: ontharding, 
energie, watergebonden bedrijvigheid, stedelijke waterfrontontwikkelingen, aanpak 
woonuitbreidingsgebieden, multifunctionele waterbuffering,…). 

 
De beoogde geïntegreerde aanpak vertrekt vanuit een aantal autonoom lopende processen, zoals Seine-Schelde (met 
de luiken binnenvaart en rivierherstel Leie), complex project kanaal Bossuit-Kortrijk, uitbouw van het Economisch 
netwerk Seine Schelde (eNES) … die elk beschikken over een eigen project- en processtructuur. Daarnaast wordt 
gewerkt aan het vormgeven van een meer gestructureerde samenwerking vanuit een ‘gebiedscoalitie Leievallei’. Deze 
laatste vindt momenteel zijn eerste concrete werking in het kader van de oproep Lokale Gebiedsdeals Droogte, maar 
ze draagt de ambitie om in de Leievallei en op langere termijn structureel samen te werken rond diverse thema’s. 

 
Twee concrete lijnen die momenteel centraal staan in het kader van deze regionale actie zijn deze van rivierherstel 
Leie en van de Gebiedsdeal Blue Deal. 
- Voor wat rivierherstel Leie betreft zorgde een Beslissing Vlaamse Regering (24/09/2021) voor een vernieuwde 

dynamiek: er zal door de bevoegde instanties (ANB, VLM, DVW, Departement Omgeving) en met medewerking 
van twee intendanten (de beide provinciegouverneurs) actief gewerkt worden aan de versnelde realisatie van 
de beoogde 500 ha natte terrestrische natuur in 15 deelgebieden. Om de nodige bestemmingswijzigingen door te 
voeren werd de opmaak het Gewestelijk RUP Leievallei Wielsbeke-Deinze opgestart. 

 

 

- De Leievallei Wervik-Deinze strekt zich uit over 2 provincies en omvat meer gemeenten dan deze 
vertegenwoordigd in het IBO Zuid-West-Vlaanderen, waardoor een verruimde beleidsgroep al langer wordt 
overwogen. De oefening om deze piste vorm te geven vertaalt zich momenteel in het traject waarin de 
‘gebiedscoalitie Leievallei’ een protocolovereenkomst tekende en waarvan de kandidatuur voor het indienen van 
een aanvraag voor een ‘Lokale Gebiedsdeal Droogte’ (Departement Omgeving) werd gehonoreerd. De beslissing 
over al dan niet goedkeuring door de Vlaamse Regering van het voorgestelde programma van concrete projecten 
(samen goed voor 1 miljoen subsidies) wordt nog in 2023 verwacht. Dezelfde gebiedscoalitie   bekijkt ook hoe op 
langere termijn meer structureel kan samengewerkt worden aan een geïntegreerd programma voor de Leievallei.  


