
Titel gevalstudie: Pilootstudie Zuid-West-Vlaanderen  
Locatie: regio Zuid-West-Vlaanderen 
Verantwoordelijke/Betrokken partijen: Antea Group; Vlaamse Regering,  de provincie West-
Vlaanderen en de intercommunale Leiedal (vertegenwoordiger van de 13 steden en gemeenten 
in de regio ) 
Contacten (mailadressen): Click or tap here to enter text. 

 

 

Context van de gevalstudie: 
Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen is er een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst 

tussen de Vlaamse Regering,  de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal 

(vertegenwoordiger van de 13 steden en gemeenten in de regio). De regiowerking in Zuid-West-

Vlaanderen werd in de voorbije jaren ondersteund door Interbestuurlijke 

samenwerkingsovereenkomstdegoedkeuring van verscheidene strategische projecten in uitvoering 

van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, zoals de strategische projecten Groene Sporen, 

CONTREI (Rekover) en ZeroRegio.  

De resultaten hebben geleid tot een sterke en gedragen regionale visie, met name de ‘Ruimtelijke 

visie voor regio van Leie en Schelde’. Vanuit deze processen is bij de Vlaamse en lokale partners de 

behoefte ontstaan om op een meer structurele manier samen te werken in de regio. De ‘Ruimtelijke 

visie voor regio van Leie en Schelde’ vormt hierbij een verbindend en verbeeldend kader voor de 

verdere samenwerking. De Vlaamse Regering, de provincie West-Vlaanderen en de 

intercommunale Leiedal (namens de betrokken gemeenten) engageren zich om de regionale 

uitdagingen in Zuid-West-Vlaanderen realisatiegericht, gezamenlijk en geïntegreerd aan te pakken 

en ook het ruimtebeslag in de regio periodiek te evalueren en te monitoren. Hierbij wordt prioritair 

ingezet op een reeks regionale acties, waaronder ook het activeren van ‘productieve landschappen’, 

waar gezocht wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw met inbegrip van 

meervoudig ruimtegebruik in de open ruimte. 

 

 

 

Figuur 1: Ruimtelijke samenvatting van de regio Zuid-West Vlaanderen (bron: Leiedal, 
2018, 'Contrei: Samenwerking aan een regio in transitie') 



Ruimtelijk proces:  
☐ Landinrichting (landelijk)  

☐ Landinrichting (stedelijk) 

☐ Natuurinrichting 

☐ Ruilverkaveling 

☐ Haalbaarheidsstudie 

☒ Regionale gebiedsvisie  

☐ Complex project: verkenningsfase  

☐ Complex project: onderzoeksfase 

☐ Complex project: uitwerkingsfase 

☐ Beheerplan  

☐ Brownfieldconvenant  

☐ Beheerovereenkomst  

☒ Beleidsplan ruimte  

☐ Klimaatplan  

☐ Bekkenbeheerplan  

☐ Hemelwaterplan  

☐ Vervoersregioplan  

☐ Klimaatplan  

☐ MKBA 

☐ RUP(+MER) procedure 

☐ Omgevingsvergunning (+MER SCR) 

☐ Planologisch attest (+MER SCR) 

☐ Sectorale toets 

☐ Stedenbouwkundige verordening 

☐ Stedenbouwkundige last 

☐ Masterplan 

☐ Andere: Click or tap here to enter text. 

Fase ruimtelijk proces: 
☒ Doelstellingen verkennen en vastleggen 

☐ Doelstellingen invullen in beleidsplan 

☐ Doelstellingen invullen in omgevingsplan 

☐ invulling vastleggen 

☐ Gebiedsontwikkeling 

 
 
 



Ruimtelijke context (belangrijkste ecosystemen in de gevalstudie): 
Landelijk: 

☒ landbouw 

☒ bossen 

☒ graslanden 

☐ heide 

☐ moerassen en wetlands 

☒ zoetwater-ecosystemen 

☐ kust 

☐ marien 
Stedelijk: 

☐ (Half-)verhardingen en bebouwde oppervlakte 

☐ Water en natte groenvormen (wadi’s, oeverzones) 

☐ Open en droge groenvormen (grasvelden, bloemenweides, open tuinen, volkstuinen) 

☐ Struiken, hagen en houtkanten 

☐ Stadsbomen en bossen 

☐ Begroeide gevels en muren 

☐ Groendaken 
 

☐ Andere: Click or tap here to enter text. 

 

Schaalniveau:  
☐ perceel  

☐ straat / wijk 

☐ gemeente 

☒ regionaal / provinciaal 

☐ gewestelijk / nationaal 

☐ internationaal 
Oppervlakte gebied (ha): Click or tap here to enter text. 

 

Doelstelling inzet ESD-concept: 
☒ ruimtelijke onderbouwing 

☒ situatieschets (conflicten, synergieën) 

☐ verkenning randvoorwaarden 

☒ afwegingskader alternatieven 

☐ communicatie 

☒ sensibilisatie en draagvlak-creatie 

 



Toelichting doelstellingen: 
Productieve landschappen, dat is open ruimte die zo beheerd wordt dat ze ecologisch en 
economisch een meerwaarde oplevert. Om die productieve landschappen te activeren, stellen we 
het landschap dus open voor een veelheid van gebruikers. In de eerste plaats zijn dat de 
landbouwers die de open ruimte beheren en voor wie het landschap vaak een rechtstreekse bron 
van inkomsten is. Maar die gebruikers zijn ook natuurliefhebbers die bijvoorbeeld de 
Scheldemeersen of het Bouvelobos willen bewonderen. Het zijn recreanten die lekker willen fietsen 
in de Leievallei, of nieuwsgierigen met een neus voor het bouwkundig erfgoed van de streek met 
haar waardevolle hoeves, windmolens, roterijen en asten. Productieve landschappen activeren 
draait dus rond verwevenheid en meervoudig ruimtegebruik, net door ruimte te bieden aan 
landbouw, recreatie, energie, erfgoed, water, bos en natuur. Al die gebruikers zijn het alvast over 
één ding roerend eens: de open ruimte moet zo veel mogelijk behouden blijven. Het spreekt voor 
zich dat we dat geïntegreerd moeten aanpakken, maar ook zonder samenwerking tussen de 
gebruikers onderling wordt het moeilijk. Het activeren van productieve landschappen is dan ook 
met stip een van de krachtlijnen van deze regionale ruimtelijke visie. 
Inhoudelijk werd op het IBO (Interbestuurlijk overleg) van 29 november 2019 afgesproken om – 
voor wat betreft het actiegerichte luik van productieve landschappen - te werken in drie clusters:  
 

- Een veerkrachtige landbouw in Zuid-West-Vlaanderen 

In deze cluster wordt er actief gezocht naar ontwikkelingsmogelijkheden voor een 
duurzame landbouw. Men richt zich daarbij op:  

o het bedrijfseconomisch versterken van de (Zuid)-West-Vlaamse land- en tuinbouw 

o het verduurzamen van de (Zuid)-West-Vlaamse land- en tuinbouw m.b.t. milieu en 

omgeving en het realiseren van synergiën met ecosysteemdiensten van het fysisch systeem 

van waaruit de landbouw functioneert  

o het versterken van het imago van en het draagvlak voor de (Zuid)-West-Vlaamse land- en 

tuinbouw via informatie en educatie 

 

- Kwaliteit en ontsluiting van de open ruimte 

Door te investeren in de kwaliteit en de ontsluiting van de open ruimte (bv. 
fietsinfrastructuur en trage wegen) wordt deze aantrekkelijker voor haar omgeving, wat 
zorgt voor meer kennis, meer appreciatie en meer draagvlak voor weer nieuwe 
investeringen in open ruimte functies. Productieve landschappen wil daarom investeren 
in het fysisch systeem ter ondersteuning van ecosysteemdiensten, bij voorbeeld via kleine 
landschapselementen, natuur en groene infrastructuren, gecontroleerde 
overstromingsgebieden, poelen, … Hierbij worden expliciet synergiën tussen sectoren, 
thema’s en functies in de open ruimte opgezocht (water, energie, klimaat, milieu, bodem, 
biodiversiteit, landbouw, recreatie, ...). Duurzame energieproductie en 
energielandschappen krijgen een plaats in dit werkpakket vanuit het perspectief van 
meerwaardecreatie in en van de open ruimte.  

- Beleidsonderbouwing voor ruimtelijke afwegingen 

Het programma ‘productief landschap’ wil via analyse en ontwerpend onderzoek de 
koppeling tussen onderbouw (water en bodem) en bovenbouw (functies) versterken, niet 
in het minst omdat de klimaatverandering slimmer ruimtegebruik vraagt. Een 
ecosysteemdienstbenadering zal hierbij centraal staan. 

 

 



Beschouwde ecosysteemdiensten: 
☒ voedselproductie 

☒ waterproductie 

☒ grondstoffen 

☐ beheersing overstromingen 

☐ kustbescherming 

☒ waterbeschikbaarheid en infiltratie 

☒ waterzuivering 

☒ luchtzuivering 

☐ bodemzuivering 

☒ verminderen geluidsoverlast 

☒ bestuiving 

☐ natuurlijke plaagbestrijding 

☐ bodemvruchtbaarheid 

☒ verminderen erosie 

☒ C-opslag 

☒ verkoeling 

☒ beweging en ontspanning 

☐ elkaar ontmoeten 

☐ leren 

☐ beleving van natuur 

☒ uitzicht op groen 

☐ tot rust komen 

☒ andere: gezondheidsbaten contact groen 

 

Gebruikte methodes en tools: 
☐ expertenadvies (kwalitatief) 

☐ kaartenatlas NARA 

☐ kaartenatlas Ecoplan 

☒ Ecoplan SE 

☐ natuurwaardeverkenner 

☐ ESD-actorenanalyse 

☐ Workshop integrale waardering ESD 

☐ ESD-gestuurd ontwerpend onderzoek 

☐ Participatieve scenario ontwikkeling / ontwerp alternatieven 

☒ Participatieve kartering ESD 

☐ Klimaatportaal 

☐ MIROK omgevingskwaliteit 

☐ andere:  

 



Beschrijving toegepaste methode:  
Er gebeurde reeds een preliminaire ecosysteemdiensten-analyse door middel van de ECOPLAN scenario 

evaluator, waarvan de resultaten tevens ook gebruikt werden om een eerste workshop te sturen met alle 

betrokken partners. Hieruit zijn een reeks conclusies getrokken en is het vervolgtraject voor ESD binnen deze 

opdracht verder gedefinieerd, zoals omschreven in de terugkoppelingsnota van het IBO: 

De partners kiezen ervoor om verdere kaartanalyses te doen voor de regio met behulp van de 
ECOPLAN-se van de Universiteit Antwerpen. Een aantal onderzoeksvragen kunnen op deze manier 
beoordeeld worden, zoals bijvoorbeeld:  

- Waar in de regio bevinden zich voor elke ESD de meeste potenties? Is hier overlap met andere ESD’s? 

- Waar is de problematiek van de droogte het meest voelbaar in onze regio?  

- Welke plaatsen zijn voor landbouwontwikkelingen zeer interessant omwille van bodem en/of 

waterhuishouding?  Welke aanknopingspunten vinden we reeds in deze gebieden?  

- Welke plaatsen zijn voor de ontwikkeling van natte natuur zeer interessant? Welke 

aanknopingspunten vinden we reeds in deze gebieden? 

- Welke plaatsen zijn voor de ontwikkeling van bos zeer interessant? Welke aanknopingspunten 

vinden we reeds in deze gebieden?  

- Welke natuurverbindingen zijn van groot belang?  

Toepassing van specifieke acties: 
- De sites met problematiek van bodemerosie zijn gekend. Welke winsten zijn er te boeken voor de 

verschillende ecosysteemdiensten indien op deze plaatsen houtkanten voorzien worden? 

- Welke winsten voor de verschillende ecosysteemdiensten zijn er te boeken indien 5m langs één zijde 

van de beken als natuurlijke zachte oevers met bijpassende vegetatie ingericht worden? Welke 

plaatsen zijn hierin cruciaal?  

- Natuurontwikkeling langs trage wegen: welke breedte is van belang en welk type vegetatie?  

- Welke strategische locaties in Zuid-West-Vlaanderen kunnen we onderscheiden om bij wijze van 
pilootproject zoveel als mogelijk ESD’s tegemoet te komen en synergiën te creëren? Waar gaan we 
het best over tot de praktijk? Welke ESD’s blijken het meest relevant te zijn binnen de verhalen in 
Sint-Denijs en Deerlijk, beide potentiële landbouwparken. Hoe kunnen we hier het best van start 
gaan? 

 

 

Gebruikte indicatoren:  
☒ kwalitatief 

☒ kwantitatief (fyisch) 

☐ monetair 

 

Betrokken experten:  
☒ studiebureaus, universiteiten, onderzoeksinstellingen 

☒ participatie-deskundigen 

 

Ingezette tijd/budget voor toepassing ecosysteemdiensten:  
Dit project was één van de vier testcases binnen een stage van drie maanden. 

 



Welke toegevoegde waarde had de inzet van de toegepaste 
methode: 
Het gaf een concreet beeld over de gevolgen van bepaalde ingrepen. Zo konden de ESD voordelen 
worden berekend van de hypothetische scenario’s van bvb de houtkanten ifv de erosiebestrijding, 
de brede zachte oevers en een indicatie werd bekomen over welke breedte natuurontwikkeling 
langs trage wegen van belang is. 
 
De toepassing van de ECOPLAN-SE heeft het projectteam ook doen inzien dat een ESD-analyse meer 
complex is dan louter een tool doorlopen en de resultaten ervan te gebruiken. De resultaten waren 
anders dan de verwachtingen, doch waren de meerwaardes van ESD wel zeer duidelijk. Het is echter 
nodig om eerst op zoek te gaan naar de juiste methodiek en tool.  
 
Dit leertraject heeft participatie en verdere werking binnen het project mee gedefinieerd. Finaal is 
er door dit traject ook ruimte gemaakt voor een meer gedetailleerde ESD-methodiek binnen een 
ander maar gerelateerd onderzoeksproject. 

 

Welke doelstellingen werden niet gerealiseerd door de inzet van de 
toegepaste methode en waarvoor is verdere verbetering nodig: 
De initiële verwachten van Leiedal was dat de kwantitatieve / monetaire analyse uit de ECOPLAN-SE duidelijke 

en grote baten ging opleveren ten voordele van de plandoelstellingen (ten voordele van natuur en meer 

‘zachte’ functies), welke niet werd vervult. 

Ook was het via deze methode niet mogelijk om potenties op te sporen, op welke locaties de grootste 

knelpunten en kansen zijn en welke plaatsen nu konden gezien worden als kansrijke ontwikkelingslocaties 

voor landbouw, natte natuur, bos, natuurverbindingen,... 

De conclusie is dat de tool enkel toelaat om ingrepen in het landschap af te toetsen, maar dat het niet in staat 

is zelf synergiën of opportuniteiten op te sporen op basis van de input- en kaartgegevens. Indien dit een 

eigenschap zou kunnen worden van de tool (of eender welke andere tool), zou het in staat zijn om 

laagdrempelig kansen op te sporen en (landschaps)visies reeds vanaf de start te ondersteunen 

Tijdens hun eigen werking heeft Leiedal ook aangegeven bijkomende beperkingen te hebben ondervonden. 

Een eerste is dat het moeilijk is om de betrouwbaarheid van de resultaten in te schatten en dat het makkelijk 

is ze te misinterpreteren. Zo benaderen makkelijk te monetariseren ESD zoals houtproductie vanzelfsprekend 

veel beter te waarheid, in tegenstelling tot andere, vaak regulerende ESD zoals waterretentie. Ook lijken een 

hele reeks (eerder ‘zachte’, regulerende) ESD nog niet voldoende in rekening gebracht te worden, zoals 

recreatie, geluidsreductie en luchtzuivering. Dit komt allicht mede door het feit dat er geen detaillering of 

nuancering van de situatie mogelijk is (wat wel al meer gedaan wordt in bv. de Natuurwaardeverkenner). 

Finaal kaarten ze ook aan dat om de scenario evaluator door te voeren, de landcover en landuse dient 

ingevoerd te worden van het nieuwe scenario. Hier is keuze uit slechts een beperkte lijst wat de 

multifunctionaliteit van open ruimte niet steeds eert. 

 

 

Heeft de inzet geleid tot een betere of versnelde realisatie van het 
project? (korte toelichting) 
Het project is nog steeds lopende. Door het feit dat uit de initiële ESD methode niet gelijk de 
gewenste resultaten kwamen, zorgde voor enige vertraging. 

 



Links naar relevante rapporten (indien beschikbaar): 
https://www.leiedal.be/sites/default/files/2019-12/20181213%20-%20Contrei%20-
%20Publieksbrochure%20-%20DIGITAAL-gecomprimeerd.pdf 
 
https://omgeving.vlaanderen.be/interbestuurlijke-samenwerking-in-zuid-west-vlaanderen) 

 

 

https://www.leiedal.be/sites/default/files/2019-12/20181213%20-%20Contrei%20-%20Publieksbrochure%20-%20DIGITAAL-gecomprimeerd.pdf
https://www.leiedal.be/sites/default/files/2019-12/20181213%20-%20Contrei%20-%20Publieksbrochure%20-%20DIGITAAL-gecomprimeerd.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/interbestuurlijke-samenwerking-in-zuid-west-vlaanderen


Lessons learned voor andere cases: 
De QGis tool ECOPLAN scenario evaluator is een veelbelovende tool die mits de nodige expertise toelaat om 

een doorgevoerde ESD analyse te gaan maken. De toepassing ervan in deze opdracht laat ons toe om te 

screenen of deze tool voldoende gebruiksvriendelijk is voor externen, die met slechts beperkte initiële kennis 

ermee aan de slag gaan. Eerste ervaringen van de intercommunale Leiedal gaven alvast aan dat er wel degelijk 

een groot leertraject aan vooraf gaat. 

Verder kan het ook licht schijnen op de bruikbaarheid van dergelijk concreet en ruimtelijk expliciet 

kaartmateriaal. De nood is vaak hoog voor bruikbare gegevens omtrent ESD, maar ook de drempel is hoog 

om dergelijke gegevens efficiënt te gaan toepassen, zeker wanneer er stakeholders betrokken worden die 

niet bekend zijn met het ESD concept. Hier kan gekeken worden op welke wijze de analyses zijn uitgevoerd, 

op welke manier deze gegevens zijn gebruikt om verdere stappen te zetten in het planproces en in welke 

vorm ze gebruikt worden om te communiceren naar partners toe. 

Ook lijken er opportuniteiten te zijn om te evalueren wat het nut is van het selecteren van een subset van 

cruciale ESD, eerder dan een brede benadering waarin ‘alle’ ESD worden beschouwd. Zo ligt de focus van de 

aandachtspunten eerder op water- en droogteproblematiek, een logische hoofdrolspeler in een agrarisch 

open ruimte landschap. Er kan gekeken worden of een dergelijke vernauwing van de ESD scope leidt tot meer 

of net minder draagvlakcreatie, project- en locatiekennis, gerichte visievorming, efficiënte communicatie naar 

partners en/of stakeholders,… 

Finaal is het ook van belang de nodige aandacht te besteden aan het feit dat in dit project een open ruimte 

gerichte ESD omgevingsbenadering wordt toegepast. Een belangrijke les kan hier getrokken worden uit de 

manier waarop deze benadering zich laat vertalen naar lokale stakeholders toe, zijnde voornamelijk 

landbouwers. Welke hefbomen kunnen gevonden worden om deze mensen te engageren? Op welke manier 

draagt een goede ESD methodiek hier aan bij? Zijn er ESD thema’s waarmee zeker dient rekening gehouden 

te worden wanneer een dergelijke groep mensen wordt betrokken? 

Lessons learnt: 

1. ECOPLAN-SE is een hoogdrempelige tool voor zowel gebruiker (toepassen van de tool) als 

stakeholders (interpreteren resultaten), door de vereiste GIS-kennis en ruimte basiskennis van ESD. 

2. Het is aangewezen in een ESD analyse om niet alle pijlen te richten op een enkele tool. Net zoals 

elke tool, heeft de ECOPLAN-SE zijn beperkingen. De beste aanpak is om te weten waarin welke tool 

goed is en deze specifieke resultaten hierover mee te nemen. Indien tijd en budget het toelaten 

worden dus idealiter meerdere (elkaar aanvullende) tools aangesproken om dusdanig het bereik van 

de resultaten te vergroten. 

3. Er is nood aan een tool die toont waar er opportuniteiten zijn m.b.t. ESD. Het voornaamste aspect 

dat men zoekt in ESD tools is niet om zelf met ESD te werken, maar om op duidelijke wijze zelf te 

zien krijgen voor een bepaald plangebied, wat er te doen valt met ESD en waar er knelpunten en 

opportuniteiten te vinden zijn hierin. Op deze wijze kunnen strategische locaties en projecten 

gevonden worden. 

4. Het is vaak nog onduidelijk hoe er gecommuniceerd moet worden met de resultaten.  

5. De aard van beschikbare data en tools omtrent ESD leiden tot het feit dat vandaag ESD enkel 

gekoppeld worden aan een project indien het voordelig en relevant is voor het project zelf. 

 

 


