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Regionota
Midden-West-Vlaanderen
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Welkom
door Stephaan Barbery,
Diensthoofd Dienst ruimtelijke planning
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Het verder verloop van de avond
Deel I
- spoedcursus provinciaal ruimtelijk beleid
- korte situering ‘de Plaatsbepalers’

Deel II
- voorstelling regionota
- huistaak ter voorbereiding van de workshops

Deel III
- vragenronde

Het huidig Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

de basisprincipes
voor het ruimtelijk beleid

GLOBALE PRINCIPES
DEELSTRUCTUREN
DEELRUIMTEN

afstemmen

thematische visie op natuur, wonen,
landbouw, bedrijvigheid, …

optelsom van de thematische
visies per deelruimte

2

19/11/2015

Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

input door ‘de Plaatsbepalers’
formele overlegfora

GLOBALE PRINCIPES
DEELSTRUCTUREN
DEELRUIMTEN

afstemmen

input door ‘de Plaatsbepalers’
formele overlegfora

Herziening Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan

GLOBALE PRINCIPES

DEELSTRUCTUREN
DEELRUIMTEN

zes ruimtelijke principes
bijsturen, wijzigen, aanvullen, …

geïntegreerd benaderen met
regio-specifieke principes én
regio-specifieke acties
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Deelruimten en regio’s?
Ruimtelijk beleid uitwerken
voor 11 deelruimten

Overleg over ruimtelijk beleid
in 5 regio’s

Vergeet niet dat …
… het beslist beleid van kracht blijft
… extra onderzoek medebepalend kan zijn
… het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een belangrijke rol speelt
… de formele overlegfora zoals regiocommissies, PROCORO, MiNa-raad,
Provinciale Landbouwkamer, burgemeesters- en secretarissenoverleg, RESOC’s, overleg
stedenbouwkundige ambtenaren, … ook worden betrokken
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Over ‘de Plaatsbepalers’
door Danny Venus, participatiebegeleider O2

Het doel van ‘de Plaatsbepalers
'de Plaatsbepalers' is een communicatie- en participatietraject en neemt niet de plaats van
bestaande én wettelijk voorziene besluitvormingsprocessen in
Doelstellingen zijn:
(1) verhogen kwaliteit van het provinciaal ruimtelijk beleid door het verkrijgen van
waardevolle input van burgers, experten en politici
(2) verhogen draagvlak van het provinciaal ruimtelijk beleid, zowel intern (de provinciale
overheid) als extern (burgers, belangengroepen, lokale overheden, etc.)
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‘de Plaatsbepalers’ in een notendop
5 regio’s
- Noord-West-Vlaanderen
- Midden-West-Vlaanderen
- Zuid-West-Vlaanderen
- de Westhoek
- de Kust

3 doelgroepen
- de lokale politici
- de experten
- de burgers

4 samenkomsten
- 1 gezamenlijke informatiesessie
- 2 workshops per doelgroep
- 1 gezamenlijke terugkoppeling via
feedbackmoment

2 documenten
- de documentaire over de zes
ruimtelijke principes
- regio-specifieke vertaling
in de regionota

De aanpak tijdens de workshops
- Dezelfde aanpak voor politici, experten en burgers
- Zes ruimtelijke principes voor de provincie West-Vlaanderen
- Concretisering van ruimtelijke principes in vijf specifieke regionota’s
- Elke regionota bevat een reeks van concrete vragen
- Vragen zijn de basis voor het overleg in de twee workshops
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En wat gebeurt na ‘de Plaatsbepalers’?
input ‘de Plaatsbepalers’ &
formele overlegfora
provinciaal beleid maakt keuzes
terugkoppeling / aftoetsen

provinciaal beleid beslist voorlopig
officiële procedure

april 2016
najaar 2016
eind 2016 / begin 2017
voorjaar 2017

najaar 2017
openbaar onderzoek

provinciaal beleid beslist definitief

voorjaar 2018

Statuut van de regionota
Ideeën uit de regionota zijn …
… niet te nemen of te laten
… een opstap voor de dialoog
… de basis om uit te zoeken wat wenselijk én haalbaar is
… uitgewerkt door de medewerkers van de Dienst ruimtelijke planning, de provinciale
gebiedswerking en de intercommunales WVI en Leiedal
… niet het resultaat van een politieke besluitvorming binnen de provincie
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De regionota voor Midden-West-Vlaanderen
door Els Demeestere, regioverantwoordelijke Dienst ruimtelijke planning

Zes ruimtelijke principes voor de
volledige provincie

16
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1. Herkennen én erkennen van het fysisch systeem
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1. Herkennen én erkennen van het fysisch systeem
Het gaat over:
• de ruimtelijke ontwikkelingen die (mee)bepaald worden door de
bodemstructuur
• respect hebben voor de geomorfologie
• het inspelen op de bestaande fysische structuur van rivier- en beekvalleien
onder meer i.f.v. het zoeken naar extra ruimte voor water
• de fysische structuren inzetten in het ruimtelijk beleid
• het introduceren van het principe van ecosysteemdiensten in het ruimtelijk
beleid
• …
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2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen
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2. De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen
Het gaat over:
• het landschap dat bepaald is door haar fysisch systeem, maar ook door
menselijk ingrijpen (landbouw, economie, recreatie, …)
• de open ruimte als één van de bepalende elementen van dit landschap
• de open ruimte die ook een productieruimte is
• de grote verschillen in West-Vlaanderen door de diversiteit aan
landschappen
• de manier waarop we omgaan met die verscheidenheid aan landschappen
• het landschap dat steeds in evolutie is en dus geen star gegeven is
• …
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3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte
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3. Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte
Het gaat over:
• inbreiding
• het niet aansnijden van bijkomende ruimte
• voorwaarden stellen als er extra open ruimte wordt omgezet in bebouwde
ruimte
• de tekorten in de bestaande bebouwde ruimte in kaart brengen en oplossen
• het multifunctioneel gebruiken van gebouwen
• kleiner en flexibel wonen
• ontwikkelingen in de steden, maar ook in de dorpen
• …
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4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid
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4. Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid
Het gaat over:
• het zoeken naar manieren om de bestaande wegeninfrastructuur te
ontlasten
• het bundelen van functies waardoor een grotere collectieve massa wordt
bereikt om alternatieven voor het autoverkeer te ontwikkelen
• een gericht locatiebeleid van wonen en werken i.f.v. de organisatie van de
mobiliteit
• het maximaal benutten van de bestaande infrastructuren
• …
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5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte
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5. Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte
Het gaat over:
• multifunctioneel inzetten en optimaal gebruik maken van publieke ruimte
• het creëren van kwalitatieve publieke ruimtes
• de rol van de publieke ruimte als ontmoetingsplek
• de ‘niet-gebruikte’ ruimte in de kernen
• rol van de publieke ruimte in het voorzien in groen, het aanpakken van de
wateroverlast, klimaatadaptatie, …
• de publieke ruimte die de plaats inneemt van de steeds kleiner wordende
private tuinen
• …
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6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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6. Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
Het gaat over:
• het economisch én ruimtelijk niet meer rendabel zijn om alle bovenlokale
voorzieningen in elke stad of dorp ter beschikking te hebben
• de bereidheid van mensen om zich te verplaatsen naar een andere stad of
dorp voor een specifieke bovenlokale voorziening
• het zoeken naar juiste plekken om bovenlokale voorzieningen in een netwerk
van steden en dorpen in te schakelen
• de interne concurrentie tussen nabijgelegen bovenlokale voorzieningen niet te
initiëren
• bovenlokale voorzieningen zijn ziekenhuizen, sportinfrastructuur, bibliotheken,
containerparken, culturele centra, maar ook bedrijventerreinen en woonzones
• …
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Wat betekent dit voor de regio?
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Situering van de regio Midden-West-Vlaanderen

Regionaal stedelijk gebied
-> Roeselare/Izegem/Ingelmunster
Kleinstedelijk gebied
-> Tielt
13 gemeenten
-> Ledegem, Moorslede, Staden, Hooglede,
Lichtervelde, Ardooie, Pittem, Wingene, Ruiselede,
Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke
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Situering van de regio Midden-West-Vlaanderen

Regionaal stedelijk gebied
E40

Torhout

-> Roeselare/Izegem/Ingelmunster
E403

Diksmuide

Kleinstedelijk gebied
Tielt

-> Tielt

Roeselare/Izegem/I
ngelmunster

Waregem

E17

13 gemeenten
-> Ledegem, Moorslede, Staden, Hooglede,
Lichtervelde, Ardooie, Pittem, Wingene, Ruiselede,
Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke
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Situering van de regio Midden-West-Vlaanderen

Regionaal stedelijk gebied
-> Roeselare/Izegem/Ingelmunster
Kleinstedelijk gebied
-> Tielt
13 gemeenten
-> Ledegem, Moorslede, Staden, Hooglede,
Lichtervelde, Ardooie, Pittem, Wingene, Ruiselede,
Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Wielsbeke
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Opbouw van de regionota
• 6 regio-specifieke krachtlijnen
• Per krachtlijn :
• Vaststellingen vanuit de regio
• Ruimtelijk principe waaraan krachtlijn uitvoering geeft
• Vragen voor debat in workshops
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1. Kanaalgebied en Leie als centrale
assen voor economische ontwikkelingen

34
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Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen
Vaststellingen
• Er is een sterke en dynamische economie: agro-industrie, REOveiling, diepvriesindustrie, kunststoffenindustrie,
bouwmaterialen,…
• Schaalvergroting van economische activiteiten komen verspreid
voor en zijn duidelijk zichtbaar in landschap.
• Er is een goede ontsluitingsinfrastructuur aanwezig:
autosnelweg, spoor, kanaal.
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Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen
Vaststellingen (vervolg)
• Tot 2022 is er voldoende oppervlakte bedrijventerrein
beschikbaar: overschot van ongeveer 118 ha (enkel kwantitatief).
• Er is een tekort aan geschikte ruimte voor ‘problematische
ruimtevragers’: afvalverwerkers, grondverwerkers, …

• Er is een beperkt aanbod aan watergebonden bedrijventerrein.

36
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Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen
Vraag
Bouwen we het kanaal en de Leie verder uit als
centrale assen voor bedrijvigheid waarbij logistiek en
vervoer over water maximaal wordt uitgebouwd?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

37

Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen
Zo ja,…
• Zijn er extra overslagplatformen nodig van de weg naar
het water en van het water naar de weg?
• Zijn er nieuwe overslagplatformen van de weg naar het
spoor ook zinvol en zo ja, waar worden die best voorzien?
• Zijn er nog mogelijkheden om goederentransport
duurzamer te organiseren? Kunnen bijvoorbeeld ook
(diepvries)groenten per spoor vervoerd worden in de
plaats van over de weg?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

38
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Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen
Zo ja,…
• Wat doen we met bedrijven en bedrijventerreinen langs kanaal en Leie die
niet watergebonden zijn: herlokaliseren,
herbestemmen op termijn of behouden?
• Moeten we bijkomende gronden bestemmen als
watergebonden bedrijventerrein en zo ja, waar?
• Hoe kunnen we het gebruik van de waterweg
nog verbeteren?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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2. Optimaliseren netwerk van
bedrijven(terreinen)

40

20

19/11/2015

Optimaliseren netwerk van bedrijven(terreinen)
Vaststellingen
• In de regio zijn heel wat bedrijventerreinen
aanwezig. Nog 352 ha bedrijventerrein niet
ingevuld waarvan 126 ha bouwrijp, 52 ha
leegstaand en 174 ha niet bouwrijp.
• De bestaande bedrijven(terreinen)
liggen verspreid in de regio en zijn
niet allemaal evengoed ontsloten.
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Optimaliseren netwerk van bedrijven(terreinen)
Vaststellingen (vervolg)
• Het auto- en vrachtverkeer van en naar de
bedrijven(terreinen) genereert een
verkeersdynamiek binnen de regio en
tast de leefbaarheid binnen de regio aan.

42
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Optimaliseren netwerk van bedrijven(terreinen)
Vragen
• Hoe kunnen we de ontsluiting van bestaande
bedrijventerreinen verbeteren?
• Zijn routes voor zwaar verkeer een oplossing?
• Kunnen alternatieven zoals fiets, openbaar
vervoer,… verder gepromoot of gestimuleerd
worden?
• Kiezen we ervoor om bestaande
bedrijven(terreinen) die niet goed ontsloten zijn
niet meer te uit te breiden en bij een bepaalde
schaal of dynamiek te herlokaliseren?
1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Optimaliseren netwerk van bedrijven(terreinen)
Vragen (vervolg)
Als er, behalve die naast het kanaal, bijkomende
bedrijventerreinen nodig zijn, waar komen die dan best?
• Bij autosnelwegen?
• Bij grote steenwegen zoals N37, N36, N382 of N35?
• Bij steden om alternatieven zoals openbaar vervoer en
fiets eenvoudiger te kunnen uitbouwen?
• Bij bedrijven(terreinen) waar gebruik kan gemaakt
worden van restwarmte?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Optimaliseren netwerk van bedrijven(terreinen)
Vragen (vervolg)
• Worden de bedrijfsactiviteiten best zoveel mogelijk
gestapeld om ruimte te sparen?
• Moeten we in de eerste plaats op zoek gaan naar
leegstaande of vrijgekomen (soms grootschalige)
bedrijfsgebouwen? Zoja, hoe kunnen we dit
ondersteunen?
• Moeten we bij de inrichting van bedrijventerreinen
bijkomende voorwaarden opleggen zodat ruimte
efficiënter gebruikt wordt?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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3. Uitbouw van complementaire steden
met goed bereikbare voorzieningen

46
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Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen
Vaststellingen
• Er zijn diverse steden aanwezig met een eigen
profiel en rol op vlak van tewerkstelling en
voorzieningen.

• Tussen de steden is er een ontsluiting via
openbaar vervoer maar de frequentie kan beter.
De verbindingen vanuit Roeselare kunnen beter
door een rechtstreekse verbinding richting Gent
over Tielt in de plaats van te moeten
overstappen in Lichtervelde.
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Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen
Vaststellingen (vervolg)
• Er wordt meer en meer belang gehecht aan
voorzieningen in functie van opvoeding en
invulling vrije tijd.

48
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Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen
Brugge

Vragen
• Is het zinvol om de complementariteit
tussen de steden te erkennen, te
benoemen en daarbij ook keuzes te maken
voor de verdere uitbouw ervan?
Welke voorzieningen worden best in
Roeselare voorzien, welke in Izegem, welke
in Tielt?

Torhout

Gent

Diksmuide
Tielt

!

Gent

Roeselare/Izegem

Gent
Waregem

Kortrijk

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen
Brugge

Vragen (vervolg)
• Dient Roeselare/Izegem als bipool verder
uitgebouwd te worden als steden met de
meeste voorzieningen, zowel qua aantal als
qua schaal? Of… is Roeselare de
centrumstad in de regio?
• Welke specifieke rol heeft Tielt als een
kleinere stad met een groot ommeland en
een rechtstreekse verbinding via het spoor
richting Gent?

Torhout

Gent

Diksmuide
Tielt

!

Gent

Roeselare/Izegem

Gent
Waregem

Kortrijk

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen
Vragen (vervolg)
• Als er bijkomende voorzieningen in de steden
ontwikkeld worden: komen deze dan best bij de stations
zodat ze goed bereikbaar zijn via openbaar vervoer?
• Hoe kunnen we de ontsluiting van de voorzieningen in
de steden beter organiseren?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

51

Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen
Vragen (vervolg)
• Moeten we dan het openbaar vervoer van en naar
steden verbeteren?
• Zijn het voorzien of aanleggen van fietsostrades
zinvol?
• Moet er een parkeerbeleid uitgewerkt worden op de
rand van de steden of het centrum met een vlotte
verbinding via bus, fiets, te voet naar de
voorzieningen?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen
Vragen (vervolg)
Kunnen we door de aanleg van kwalitatieve publieke
ruimte met groen en water…
• de steden aantrekkelijker maken voor wandelaars en
fietsers en zo de leefbaarheid verhogen voor
bewoners?
• de attractiviteit verhogen voor bezoekers?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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4. Duurzame en kwalitatieve uitbouw
dorpen op maat

54
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Duurzame en kwalitatieve uitbouw van dorpen op maat
Vaststellingen
• Er is een verspreide aanwezigheid van gemeenten met
voldoende voorzieningen en enkele kleinere dorpen.
• De gemeenten liggen allen in de nabijheid van een stad
en de steden zijn via openbaar vervoer bereikbaar.
• Door de vergrijzing en de gezinsverdunning
(alleenstaanden) is er meer vraag naar kleinere woningen.

55

Duurzame en kwalitatieve uitbouw van dorpen op maat
Vaststellingen (vervolg)
• Door kleinere wooneenheden met kleinere private
buitenruimte is er meer vraag naar een aangename
leefomgeving in de buurt.
• Mensen verhuizen sneller naar een woning aangepast aan de
behoeften per fase in het leven: woningen worden bijgevolg
sneller te koop gezet
• Er is nog veel aanbod aan onbebouwde percelen in de
gemeenten die nog kunnen bebouwd worden.
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Duurzame en kwalitatieve uitbouw van dorpen op maat
Vragen
• Moeten de dorpen alle voorzieningen
hebben zoals culturele centra,
zwembaden,… als er steden of andere
gemeenten zijn in de nabijheid met
dergelijke voorzieningen? Is er hier meer
afstemming nodig?
• Is het aansnijden van nieuwe open ruimte
voor het bouwen van nieuwe woningen wel
nodig om de gemeenten kwalitatief en
leefbaar te houden?
1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Duurzame en kwalitatieve uitbouw van dorpen op maat
Vragen (vervolg)
• Moet er in de eerste plaats werk worden
gemaakt van het vernieuwen van de bestaande
woningen met aandacht voor de energie- en
kwaliteitsnormen van vandaag en voor morgen?
• Moet er in alle gemeenten nog verder verdicht
worden: is dit binnen alle gemeenten wel
opportuun gezien soms de beperkte
aanwezigheid of afwezigheid van openbaar
vervoer?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Duurzame en kwalitatieve uitbouw van dorpen op maat
Vragen (vervolg)
• Is het bouwen van extra appartementen in de
gemeenten het juiste antwoord op de vraag naar
kleinere wooneenheden in een gemeente? Past deze
typologie niet eerder in een stad?
• Is de relatie met het omliggende landschap rond een
dorp een belangrijke kwaliteit net zoals de
randafwerking van een dorp naar het landschap toe?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Duurzame en kwalitatieve uitbouw van dorpen op maat
Vragen (vervolg)
Ligt de rol van een dorp niet meer en meer in:
• het voorzien van lokale voorzieningen die
multifunctioneel gebruikt worden?
• het uitbouwen van het sociaal weefsel?
• het ontwikkelen van publieke ruimte met aandacht
voor ontmoeting, groen en ruimte voor water ?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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5. Groenblauwe netwerken uitbouwen
met kanaal en Mandelvallei als
verbindend element

61

Groenblauwe netwerken uitbouwen met kanaal en Mandelvallei als verbindend element
Vaststellingen
• Omwille van de klimaatsopwarming:
felle regenbuien met overstromingen tot
gevolg.
• Er is een vraag naar recreatieve en
functionele fiets- en wandelverbindingen.
• Ook is er een behoefte aan kwalitatieve
groene ruimten om te recreëren en te
onthaasten.
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Groenblauwe netwerken uitbouwen met kanaal en Mandelvallei als verbindend element
Vragen
• Kanaal is van betekenis voor
watergebonden bedrijvigheid maar ook als
belangrijke recreatieve verbinding?
• Kunnen de oude spoorwegbeddingen een
rol spelen bij de uitbouw van een goed
wandel- en fietsnetwerk?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Groenblauwe netwerken uitbouwen met kanaal en Mandelvallei als verbindend element
Vragen (vervolg)
Moeten we een netwerk uitbouwen waarbij de
waterlopen door een andere inrichting…
• ook nuttig zijn om water te bufferen?
• ook ecologisch een meerwaarde
betekenen?
• ook een recreatieve betekenis krijgen door
erlangs wandel- en fietspaden aan te
leggen waardoor vele nieuwe recreatieve
verbindingen ontstaan?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Groenblauwe netwerken uitbouwen met kanaal en Mandelvallei als verbindend element
Vragen (vervolg)
Ook waterbuffers en overstromingsgebieden dienen
verder uitgebouwd te worden om overstromingen
tegen te gaan. Waar worden ze best gelokaliseerd:
• nabij een stad/gemeente zodat ze ook ingericht
kunnen worden om van betekenis te zijn als
recreatieve groene ruimte?
• op goed ontsloten plek voor landbouwvoertuigen
zodat bij droogte de boeren er ook water kunnen
pompen voor het beregenen van gewassen?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen
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Groenblauwe netwerken uitbouwen met kanaal en Mandelvallei als verbindend element
Vragen (vervolg)
Is het voorzien van bijkomende bossen op de
heuvelruggen en langsheen de beekvalleien nabij de
dorpen nuttig voor het vasthouden van water en als
bijkomende kwalitatieve groene ruimte voor de
omgeving?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen
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6. Optimaliseren industrieel agrarisch
productielandschap als hefboom voor
landschapsopbouw?

67

Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw
Vaststellingen
• Landbouw is belangrijke economische speler in
de regio met o.a. REO-veiling en kenniscentra als
Flanders’Food, Expertisecentrum Voeding,
Inagro, enz.
• Ook de agro-industrie kenmerkt de regio door
de aanwezigheid van de diepvriesbedrijven,
slachthuizen, mestverwerking,…
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Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw

Vaststellingen (vervolg)
• Om economisch rendabel te blijven worden de
landbouwgronden intensiever gebruikt en
worden de landbouwbedrijven groter.

• Ook binnen de landbouw en agro-industrie is het
zoeken naar kringlopen voor energie en afval
meer en meer noodzaak.

69

Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw
Vaststellingen (vervolg)
De landbouwgronden en hun patrimonium staan sterk onder
druk door niet-agrarische functies zoals bedrijvigheid, wonen,
vertuining, verpaarding,…
Conclusie:
• De open ruimte is naar gebruik toe heel sterk versnipperd.

• Ook in de open ruimte is er een sterke dynamiek aanwezig.
• De aanwezigheid van de bebouwing in de open ruimte van
zowel landbouwbedrijven, agro-industrie als andere
industrie determineert het landschap.
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Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw

Vragen
• Moeten we in de open ruimte de gebouwen meer
bundelen en de gronden herschikken om het gebruik
van de landbouwgronden te verbeteren?
• Reserveren we waardevolle landbouwgronden enkel en
alleen voor grondgebonden landbouw zodat de
landbouw daar niet meer onder druk komt te staan van
andere functies?
• Moeten de leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen wel
een andere functie kunnen opnemen of eerder niet om
een verdere versnippering tegen te gaan?
1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw
Vragen (vervolg)
• Bundelen we nieuwe glastuinbouw aansluitend bij een
bedrijventerrein of op bedrijfsgebouwen? Kan zo
hergebruik van energie gestimuleerd worden?
• Voorzien we nieuwe installaties voor mestverwerking op
goed ontsloten plaatsen? Proberen we ook hier naar
schaalvergroting te komen om grotere
mestverwerkingsinstallaties te verkiezen boven
meerdere kleine?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen

3.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

4.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen
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Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw

Vragen (vervolg)
• Vraagt het grootschalige karakter van de bedrijven
een andere aanpak? Moeten we in deze regio in de
plaats van landschapsrestauratie naar
landschapsopbouw gaan om een tegengewicht te
bieden ten aanzien van de dominante
aanwezigheid van de gebouwen?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen
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Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor landschapsopbouw
Vragen (vervolg)
• Maken we richtlijnen op voor de landschappelijke
inpassing van bedrijfsgebouwen waarbij er aandacht
is voor zowel de kleur van het materiaalgebruik van
de gebouwen als voor de landschapselementen en
massief groen in de omgeving?
• Kan dit alles bijdragen tot een nieuw landschap dat
de regio kenmerkt en meer identiteit geeft?

1.

Herkennen en erkennen van het fysisch systeem

2.

Optimaliseren van het rendement van de bebouwde ruimte

3.

Efficiënter maken van mobiliteit door een slim locatiebeleid

4.

Uitbouwen van een netwerk van steden en dorpen

5.

Centraal stellen én multifunctioneel maken van de publieke ruimte

6.

De identiteit van elk landschap bepaalt haar toekomstige ontwikkelingen
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Krachtlijnen voor de regio Midden-West-Vlaanderen:
1. Kanaalgebied en Leie als centrale assen voor economische ontwikkelingen.
2. Optimaliseren netwerk van bedrijven(terreinen).
3. Uitbouw van complementaire steden met goed bereikbare voorzieningen.

4. Duurzame en kwalitatieve uitbouw dorpen op maat.
5. Groenblauwe netwerken uitbouwen met kanaal en Mandelvallei als
verbindend element.
6. Optimaliseren industrieel agrarisch productie landschap als hefboom voor
landschapsopbouw.

75

Een huistaak voor elke Plaatsbepaler
• Bekijk de documentaire over de ruimtelijke principes opnieuw

• Denk na over de vragen in de regionota
• Bezorg ons online uw eerste feedback
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Vragen?

77

Bronnen
Lama Landscape architects

Economische dynamiek en ruimtelijke kwaliteit op het platteland, wvi

Blauwdruk- verappartementisering in Knesselare

Praktische handleiding integratie bedrijven door
Technum + Denis Dujardin

Geopunt Vlaanderen: recent overstroomde gebieden

Pilootproject productief landschap
Team Vlaams Bouwmeester
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Meer info?

www.deplaatsbepalers.be
Provincie West-Vlaanderen
Dienst ruimtelijke planning
Els Demeestere
Tel. 050 40 33 46 – Els.Demeestere@west-vlaanderen.be

Communicatiebedrijf O2
Danny Venus
Tel. 0494 45 08 48– danny@otwee.be
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www.deplaatsbepalers.be
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