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GROENPLAN STAD HARELBEKE

Toelichting regionaal overleg Natuur en Landschap
23 november 2021

Yves De Bosscher 

GROENPLAN STAD HARELBEKE

DOEL:

- Beleidsplan voor thema’s Groen en Natuur geënt op de fysieke ruimte.
- Inclusief thema Klimaat

- Van uit recente geschiedenis en evoluties:
- Ruimtebalans
- Ruimtedruk/Ruimtebeslag
- Ruimtelijke ordening
- Biodiversiteitscrisis

- Met uitdagingen voor de toekomst:
- Klimaatwijziging
- Herstellen biodiversiteit
- Groenbeleving
- Sociale noden
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UITGANSPUNTEN:

- Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: Groenboek - Witboek – Strategische doelstellingen
- Link met lokaal BRH in opmaak
- Richtlijn voor het opmaken van een stedelijke groenplan (ANB – 2009)
- Draaiboek Groenplan – Richtlijnen bij het opmaken van een lokale groenvisie’ 

(uitgave Agentschap Natuur en Bos i.s.m. Ruimte Vlaanderen, 2015) 

- Strategische meerjarenplannen Harelbeke (vorig en huidig):
Behouden van de schaarse open ruimte
Biodiversiteit
Klimaatactie

- Burgemeestersconvenant 1.0 en 2.0: incl. adaptie
- SDGs: impactanalyse / bevolkingsraadpleging

PLANHORIZON:  2020-2040

GROENPLAN STAD HARELBEKE

KARAKTERISTIEKEN VAN HARELBEKE:

- Zeer dichte bebouwing:
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- Zeer snelle ruimtelijke ontwikkeling:
niet officieel
structuurplan 1976

1970                                                                                                              NU
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- Beperkte oppervlakte met specifieke ruimtelijke aspecten (Leie, gewestwegen, …) en vele ruimtelijke 
uitdagingen – te realiseren op 2912 ha

waarop maatschappelijk aanbod moet worden uitgewerkt:
- ondernemen
- onderwijs
- ontspanning
- landbouw
- mobiliteit
- …

en nieuwe maatschappelijke uitdagingen een plaats moeten krijgen:
- klimaatwijziging
- verlies aan biodiversiteit
- nood aan beleving van groen en natuur
- waterberging
- …
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GROENPLAN STAD HARELBEKE

ANALYSE: er is al zeer veel verankerd, van groenbuffers tot parken, bufferbekkens, voortuinstroken, …
MAAR: vaak niet gerealiseerd.

- De ruimtelijke context van groen, natuur en open ruimte:

* Gewestplan
* Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

- Gewenste agrarische structuur
- Gewenste natuurlijke structuur
- Gewenste landschappelijke structuur
- Gewenste toeristisch-recreatieve structuur

* Ruimtelijke uitvoeringsplannen: 
- Gewestelijk RUP Leievallei
- Provinciaal RUP omgeving Gavers
- Gemeentelijke RUPs

* Bijzondere plannen van aanleg
* Projecten: Lelijke plekjes
* Gebiedsvisies: 

- Geïntegreerde gebiedsgerichte visie Kanaalpark Bossuit-Kortrijk (2010-2011)
- Ruimtelijke visie voor regio van Leie en Schelde ( maart 2018)
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- De maatschappelijke waarde van groene ruimte:
- Economische waarde (ecosysteemdiensten)
- Emotionele waarde

- De ecologische context van groene ruimte
- Biologische Waarderingskaarten BWK I en II (kanttekening: actualisatie: duur)

GROENPLAN STAD HARELBEKE

- De ecologische context van groene ruimte
- Reservaatgebieden
- GNOP – 1996: Evaluatie en actualisatie binnen dit Groenplan

oa. Evolutie landgebruik:
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- De ecologische context van groene ruimte
- Evaluatie en actualisatie van het GNOP in bijlage
- Wat is er gebeurd in/rond de toen vermelde kerngebieden
- Welke ruimtelijke initiatieven zijn daar ondertussen genomen?

* Groene Sporen
* Inrichtingsplannen
* Ontwikkelingsvisies (bv. Spijkerland)
* Gebiedsvisies
* Rivierherstel: natuurinrichtingsplan
* …

- Wegbermbeheersplan (2004)
- Bomenbeleidsplan (2014)
- Bomenbeheersplan (2019): Bomenbalans / streefcijfer

* Met een bomenaantal van 6844 en een inwonersaantal van 27889 in 2018 staan er in Harelbeke 0,25 straatbomen/inwoner.
* Prognose bevolkingscijfer binnen planhorizon.
* Groeimarge is vastgesteld en uitgezet op planhorizon: + 15.000 bomen tegen 2040: ambitie: één boom per gezin tegen 2040
* Principieel standpunt met betrekking tot aanvragen voor verplanten/verwijderen van een boom

- Geboortebossen
- Compensatieaanplantingen (CO2-uitstoot – stedenband) – kadering binnen noord-zuid

GROENPLAN STAD HARELBEKE

- De ecologische context van groene ruimte
- Streefcijfer Natuur

- Streefcijfer Bomennorm: 15.000 straat en laanbomen tegen 2040 – 1 per gezin.
- Norm voor groen binnen nieuwe ontwikkelingen: vast te leggen in BRH.

- Budget voorzien in het strategisch meerjarenplan van de stad.

We voorzien in de planperiode daarom een progressief streefcijfer waarbij we op het einde van de planhorizon 1 m²/inwoner halen: 

2019-2023: 0,7 m²/inwoner │ 2024-2028: 0,75 m²/inwoner │ 2029-2033: 0,8 m²/inwoner │ 2034-2038: 0,9 m²/inwoner │ 2039-2040: 1,00 m²/inwoner  

Als we rekening houden met gehanteerde prijzen voor aankoop van natuurgebied en we laten die binnen de planningshorizon licht evolueren, dan is er tijdens deze 

legislatuur – 625.302 EUR (gemiddelde voorspelling) tot 636.668 EUR (maximale prognose bevolkingsaangroei) nodig om dit streefcijfer te halen. In de eerste legislatuur 

wordt dan 12,2 tot 12,5 hectare verworven. 
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- De beleefbaarheid van groen in Harelbeke

- Problematiek typologieën (stadsmonitor, …) – eigen typologie / recent: groenmonitor Leiedal
- Groennorm: een Langetermijnplanning Groenvoorziening op [Mens en Ruimte en VVOG (1993)

- Inventaris groenzones
- Streefcijfer

Harelbeke werd indertijd in het Structuurplan Vlaanderen ingedeeld als randgemeente in het regionaal stedelijk gebied. In de Langetermijnplanning Groenvoorziening van 

1993 werd Harelbeke in de hoogste verstedelijkingsklasse ingedeeld en werd een richtwaarde van 30 m²/inwoner voorzien. De groenbehoefte zou namelijk sterker 

afhankelijk zijn van de mate waarin men zich in een verstedelijkt of landelijk gebied bevindt dan van het inwonersaantal van de gemeente. 

De toepassing van de eerste parameter – de oppervlakte per inwoner - botst al snel op zijn eigen begrenzing: in het ruimtelijk beleid is het de bedoeling om bewoning in 

steden te centraliseren. Stedelijke gebieden worden daardoor dichter bevolkt en dienen, overeenkomstig deze richtwaarden, bij stijgende bevolkingscijfers ook steeds 

meer groenvoorzieningen binnen dezelfde oppervlakte te creëren. Als we dit principe toepassen in Harelbeke zou tussen 1993 (bevolkingscijfer 26.087)  en 2018 

(bevolkingscijfer 28.139) de groene ruimte moeten zijn toegenomen met 61.560 m².

Voor wat betreft groenvoorziening was de planningshorizon in dit document vastgelegd op 2013 maar uit literatuur blijkt dat deze norm nog wordt gebruikt – meer nog, 

het blijkt nog de enige Vlaamse norm te zijn. Als we de eerder gehanteerde prognoses van het bevolkingscijfer toepassen op deze norm dient het aandeel openbaar groen 

in onze stad zeer sterk uit te breiden, afhankelijk van de gehanteerde prognose (gemiddelde voorspelling tot hoogste prognose)  van 98,77 hectare tot  114,12 hectare in 

2040.

De stad Harelbeke engageert zich om tegen het einde van de planhorizon (2040) aan de groennorm te voldoen. We hanteren de gemiddelde prognose voor 

bevolkingsuitbreiding. Tegen 2040 zou het bevolkingscijfer dan 32.923 bedragen. Het openbaar groenareaal zou dan 98,77 hectare moeten bedragen. In een groeitraject 

wordt daarvoor in de periode 2020-2025 de uitbreiding met 2,1 hectare bijkomend openbaar groen voorzien (budgetraming 495.000 / 495.000 / 577.500 / 577.500 / 

660.000 / 680.000 – totaal 3.485.000 EUR) voorzien. In de daarop volgende periode 2026-2031 is de aangroei rate dan 2,4 hectare (4.125.000 EUR), in de periode 2032-

2037 2,7 hectare (4.797.500 EUR).   

GROENPLAN STAD HARELBEKE

- Natuur en groen binnen een context van klimaatwijziging
Klimaatadaptatieplan Harelbeke = invulling doelstelling BMC 2.0

- Grondwatergevoeligheid
- Droogte
- Wateroverlast
- Hittestress en hitte-eiland effect

- Specifieke klimaatgerelateerde plannen:
* Gemeentelijke klimaatplan (2011)
* Gemeentelijk erosiebestrijdingsplan
* DuLo-waterplannen
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- Specifieke klimaatgerelateerde plannen:
* Gaverbeekvisie (2019)
* ZERO-regio (2017-2020)

- KLIMAATADAPTATIESTRATEGIE voor HARELBEKE, met telkens acties per strategie:

- Ontharden 
- Bebossing: 

- Maar: geen stedelijke bebossingsnorm. Zie eerder: wel natuuruitbreiding (incl. bos)
- Ruimte voor water – aandacht bovengronds en ondergronds (bemalingen)

- Groenplan Harelbeke in een regionale context
- Regionale Groenstructuur – Groene sporen
- Grensoverschrijdende verbindingen

Een snelle digitale opmeting van bosbestanden in Harelbeke geeft volgend resultaat: 

De Gavers: 75 ha / Collegebos: 1,3 hectare / Venetiëbos: 0,3 ha / Natuurgebied Harelbeke-Zuid: 1,7 ha / Kanaalbos – park: 5 ha / Kanaalbos – natuur: 4 ha 

Binnenbocht N391: 1,8 ha / Keizersbos: 1,4 ha / Koeksken + Sportterrein: 2 ha / Plaatsebeek: 0,6 ha / Boekenbos: 0,4 ha 

Totaal: 93,5 ha = 3,2 % 

GROENPLAN STAD HARELBEKE
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Opmaak van grafische weergave van Groenplan:

- Hoofdstructuur
- Bestaande groene, natuurlijke en open ruimte structuren
- Potentiële gebieden
- Vastgelegde typologieën

- Heuvelrug
- Driebekenlandschap / blauw dooraderde ruimte
- Groene Pixels
- Groene Ring
- Mozaïeklandschap

Opgelet: geen juridische betekenis van aanduidingen van ruimtes
TOEPASSING IN GISLOKET

GROENPLAN STAD HARELBEKE
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Budget:
- Budgettaire verankering Strategisch Meerjarenplan (concreet)
- Permanente zoektocht naar ondersteuning op

- Europees vlak (Interreg, cfr. subsidies aankoop Spijkerland)
- Nationaal vlak (projecten van stichtingen, bv. Koning Boudewijnstichting, …)
- Gewestelijke vlak (bv. bebossingsinitiatief kabinet minister Demir
- Provinciaal (samenwerking Stadlandschap Leie & Schelde, …)
- Regionaal (Leiedal, cfr. Groenfonds, …)

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Actieplan:

Acties buitengebied.

1. Actieve bescherming door verwerving
- Verzekeren van ecologische invulling van beschermde open ruimte door verwerving
- Beschermen van niet planologisch beschermde ruimte
- Onderzoeken van voorkooprecht
- Subsidiëren van aankoopprojecten door derden

2. Beheersovereenkomsten, ondersteunen inrichting, huurovereenkomsten terreinen
- Beleid inzake kleine landschapselementen
- Gebruiksovereenkomsten met het oog op het realiseren van doelen Groenplan

3. Principiële beveiliging van groene, natuurlijke en open ruimtes

4. Beheer en inrichting van gemeentelijke natuurgebieden
- Ondersteuning van beheer van gemeentelijke natuurgebieden die door natuurverenigingen worden beheerd
- Inrichting van natuurgebieden
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5. Maatregelen met het oog op het behoud en de ontwikkeling van meer biodiversiteit.
- Project: “Een pluim voor Harelbeke”
- Project: “Buffergebied Hulste”
- Project: “Rivierherstel Bavikhove-Ooigem”

6. Ruimte voor water
- Ontharden: conversie van zonevreemde en/of geïsoleerde terreinen 
- Maximale bescherming van ruimte voor water

7. Geïntegreerde projecten
- Project “Harelbeken 2040” [Plaatsebeek (open ruimte) / Hazebeek (centrum Hulste)]
- Trage wegen
- Bodemerosie

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Actieplan

Stedelijk gebied

1. Actieve uitbreiding openbare groene ruimte door verwerving
- Groene pixels voor Harelbeke
- Inzet van het Instrumentendecreet

2. Een klimaatbestendige stad
- Een straatboom voor elk gezin tegen 2040
- Een boomnorm voor nieuwe woonontwikkelingen (1 straat/laanbomen per wooneenheid, 15.000 tegen 2040)
- Steun voor behoud van monumentale bomen
- Onderzoeken van een groennorm voor nieuwe ontwikkelingen / ‘stedenbouwkundige last’
- Geveltuinen en gevelgroen
- Ontharden
- Zero Regio: Een open Gaverbeek voor de Collegewijk
- Klimaatbestendige aanleg van de publieke ruimte
- Klimaatbestendige aanleg van de private ruimte

- De Tuinen van ’t Eiland
- Groendaken
- Buurttuinen
- Vergroenen van parkings
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3. Biodiversiteit in de stad
- Bewaren van ecologische potenties bij nieuwe ontwikkelingen.
- Biodiversiteit op industrieterreinen
- Quick-win: handhaving van met groenbestemming aangeduide zones
- Ecologisch groenbeheer
- Soortenbescherming
- Natuur op het Moleneiland
- Realisatie van natuurleerpaden

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Actieplan

Generieke acties.

1. Biodiversiteit in de stad
- Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart BWK II
- Actualisatie van het biodiversiteitscharter met Natuurpunt
- Project: “Groene linten langs mobiliteitsinfrastructuur”
- Speelnatuur
- Opmaak subsidiereglement biodiversiteit
- Afsluiten van een meerjarenovereenkomst met het Stadlandschap Leie en Schelde.
- Klimaatgroenscan (BOS+)
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Procedure

- Principiële besprekingen CBS (2X)
- Bespreking intern
- Principiële goedkeuring CBS (9 juni 2020)
- Klimaatraad (9 juni 2020)
- Raadscommissie GGZ (10 juni 2020)
- Principiële goedkeuring GR (13 juli 2020)
- Verankering in Beleidsplan Ruimte Harelbeke

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Bestaande projecten op boven-lokaal gebied: natuurinrichting binnen Rivierherstelproject Leie, natuurontwikkelingen
op het provinciaal domein de Gavers: samenwerken en participeren waar kan. 
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Projecten

Eerste eigen natuurgebied: Stad kocht percelen in valleigebied – monding van de Plaatsebeek aan de Leie om er natuurbeheer
uit te voeren in het jaar 2000. 

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Ecologisch groenbeheer sinds jaren ‘90 vorige eeuw.
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Projecten

Participatie en communicatie: omvorming van het Collegebos (stadseigendom)
naar meer ecologische invulling (i.s.m. Bosgroep Ijzer & Leie)

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Actieve opvolging en bijsturing op 
Basis van inventarisaties van
Bermbeheer. 

Vanaf 2022 ook aandacht voor fauna
Bij opmaak nieuw bestek.

Bermbeheer is méér dan alleen maar
‘propere bermen’ maken. 

Sensibilisieren (ook van eigen lokale
Bestuurders) met good practices.

31

32



23/11/2021

17

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Samenwerken met lokale NP afdeling (Gaverstreke): afsluiten van beheerovereenkomsten voor beheer gemeentelijk
Natuurgebied Koeksken, Kanaalbos (De Vlaamse Waterweg, via stad, naar NP, …)

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Nieuwe verwervingen (budget meerjarenplan): Spijkerland – ontginningsgebied wordt laag recreatief natuurgebied in de laatste
open-ruimte-corridor tussen Harelbeke en Waregem.
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Projecten

Verwervingen:
- intensief: actief prospecteren,
onderhandelen, marktconform
schattingsverslagen.

niet altijd succesvol
MAAR: hou vol ☺

Bv. bebossing oude private stortplaats
2,8 ha waarvan 1,1 ha stortplaats
 Geen akkoord.

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Bebossing oude gemeentelijke stortplaats:
- Oproep minister Demir
- Ambtshalve bodemonderzoek
- Eigendom OCMW Harelbeke
- Pacht liep dit jaar ten einde
- Overeenkomst met landbouwer
- Grond is verkoopbaar mét subsidie van

OCMW naar stad

- Aansluitend bij nieuw gemeentelijk
Natuurontwikkelingsgebied (actieve
verwervingen, o.a. via Interreg-project
VALYS)
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Projecten

Interessant: andere overheden en parastatalen. Bv.: overeenkomst precair gebruik Aquafin.
Stad voert nu natuurbeheer uit op perceel dat anders lag te verkommeren én is aanzet tot ruimer inrichtingsplan.

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Binnengebieden in stedelijke omgeving:

- Meer gericht op ‘openbaar groen’ met
insteek biodiversiteit

- Duur want vaak ontwikkelbaar 
(planbaten, planlasten), maar toch

- Steeds de moeite om te onderhandelen
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Projecten

- Partnerships (bv. SLS)
- Inspelen op subsidieoproepen

(projectenportefeuille klaar)
- Eigen terreinen scannen om

(soms tijdelijk) open te stellen
(bv.: perceel bouwgrond stad)

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Op zoek naar ‘Groene Pixels’
rijwoning (eigendom van de stad)
werd gesloopt om plaats te maken
voor kleinschalig buurtgroen
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Projecten

Religieuze besturen: moskee-tuin (verbinding Leie) tot pastorie-tuin – mogelijkheden: medegebruik, overname
onderhoud, verwerving, …

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten Partnerships: Durf te vragen!
- bv. uitbreiding drinkwaterproductiecentrum De Watergroep
- bv. private verkaveling: behoud knotwilgenrij in centrum stad (en

overname beheer knotwilgen door stadsdiensten)
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Projecten

Partnerships: gemeentegrens overschrijdende bescherming van een spontane natuurontwikkeling als
Groenzone in een private verkaveling (samenwerking gemeentebestuur Kuurne)

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

In plaats van verwerven: huren of pachten van interessante gronden in bv. beekvalleien?
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Projecten

Onthardingsprojecten: levende inventaris

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Junglebeke: vrijwilligers leggen op kosten van de stad bij geïnteresserden geveltuinen aan. Stad doet de onthardingen.
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Projecten

Partnerships:
- Private ontwikkelingsprojecten

landschap

GROENPLAN STAD HARELBEKE

Projecten

Klassiekers in een nieuw kleedje: Tiny forest of micro-bosjes
op restgronden, in partnerships (bv. De Vlaamse Waterweg)
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