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Executive summary

...naar een circulair en productief polderlandschap...
Het project is aangevat vanuit een heldere
opgave: ontwikkel een strategie om een open
ruimte gebied te behouden en te versterken
zonder dat er in de eerste plaats wordt gekeken
naar de overheid.
Het gebied waarvoor deze strategie is ontwikkeld
is een polderlandschap dat de zuidelijke rand
van de stad Oostende vormt en deels gelegen is
in de stad Gistel en Oudenburg. Dit historisch
gevormd polderlandschap is tot op heden
redelijk ongeschonden gebleven, maar ligt er
identiteitsloos bij.
Het gebied staat onder druk: enerzijds is er de
verstedelijking die weegt op de open ruimte
en anderzijds is er de lage rendabiliteit van de
landbouw. Terwijl het net de landbouw is die er
door de jaren heen heeft voor gezorgd dat het
gebied zijn openheid heeft kunnen bewaren.
Daarom is er expliciet voor gekozen om een
strategie op te zetten die vertrekt vanuit de
landbouw. De strategie bestaat uit twee sporen:
een ruimtelijke optimalisatie door middel
van een ruilverkaveling en een optimalisatie
van de landbouwactiviteiten door het vormen
van een boerencoalitie. Deze boerencoalitie
richt zich op verkorten van de keten van
de landbouwproducten, het valoriseren van
afvalstromen door productie van biomassa
en de ontwikkeling van een gebiedsgerichte
beheersvisie.
De boerencoalitie is een cvba met een
projectcoördinator die enerzijds de verschillende

werkgroepen aanstuurt en anderzijds
terugkoppelt met de stuurgroep. Er wordt
van een gefaseerde implementatie van de
verschillende onderdelen uitgegaan.
Als laatste wordt er specifiek voor de stad
Oostende de beleidsaanbeveling meegegeven
dat de oprichting van de boerencoalitie een
startpunt kan zijn voor de uitwerking van de
voedselstrategie “Oogstende, vers van land en
zee” die de verschillende voedselinitiatieven
binnen de stad faciliteert alsook om hiervoor een
projectleider aan te stellen.
Of een dergelijke strategie haalbaar is en
effectief de vooropgestelde winsten zal boeken,
is zowel kwantitatief als kwalitatief moeilijk in
te schatten. Het vraagt een zeker engagement
en vertrouwen van de verschillende partners om
mee te stappen in dit transitieproces waarvan het
resultaat niet op voorhand op papier kan worden
gezet.

schematische weergave van de strategie
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inleiding

een polderlandschap
Het voorliggende project is ontstaan uit een
zoektocht naar een manier om een open ruimte
gebied te ontwikkelen zonder dat er in de
eerste plaats wordt gekeken naar de overheid.
Het is geen vastgoedontwikkeling as such,
maar een strategie om een open ruimte gebied
te behouden én te versterken.
Het projectgebied is gelegen ten zuiden van
de stad Oostende en spreidt zich uit over de 3
steden Oostende, Gistel en Oudenburg. Het
bestaat uit 3 polders: de Snaaskerkse polder, de
Keignaert polder en de Zwaanhoek aangevuld
met de dorpskern van Zandvoorde. Het gebied
heeft een oppervlakte van 1800ha, waarvan
1400ha open ruimte.
De landbouw is sinds het ontstaan van het
gebied één van de belangrijkste functies van
het landschap. De openheid van het gebied
en de landbouw zijn onlosmakend met elkaar
verbonden.
Ook de waterstructuur is een belangrijke laag
van het landschap. De orthogonale structuur
van de Snaaskerkse polder, de kreken die door
het landschap van de Keignaert polder snijden
en het fijnmazige netwerk in de Zwaanhoek
geven de drie gebieden hun eigen karakter.
Deze open ruimte bezit dus verschillende
kwaliteiten die latent aanwezig zijn. Hierdoor
ligt het poldergebied er vandaag relatief
ongeschonden maar vrij identiteitsloos bij.

Oostende

Zwaanhoek

Keignaert polder
Snaaskerkse polder
Oudenburg

Gistel
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Waarom?

algemene tendensen en reacties
De aanleiding van het project wordt eerst
geschetst aan de hand van een aantal
algemene tendensen om vervolgens deze
te koppelen aan de specifieke kwaliteiten
en karakteristieken van het projectgebied.
Door de verstedelijking neemt de druk op
de open ruimte toe. Eén van de gebruikers
van de open ruimte is de landbouw maar
ook die staat onder druk. De globalisering
van de economie heeft voor specialisatie
gezorgd en daarmee ook schaalvergroting
binnen de landbouwbedrijven . Hierdoor
zijn er minder landbouwbedrijven, maar
zijn deze bedrijven groter.

algemene tendensen;
dalend aantal
landbouwbedrijven en
te lage voedselprijzen

Maar die specialisatie zorgt er eveneens
voor dat de landbouwers meer afhankelijk
zijn van de internationale markten van
veelal slechts één product.
Daarenboven is de landbouwsector de
enige economische sector die producten
met verlies mag verkopen. Dit samen met
een meer competitieve markt, maakt dat
landbouwbedrijven het vandaag steeds
moeilijker hebben.
Als reactie op deze situatie ontstaan er
verschillende initiatieven die zoeken naar
een andere vorm van landbouw.
Zo is er de laatste jaren een heropleving
van stadslandbouw om de relatie stad en
platteland te versterken.
Maar ook initiatieven die inzetten op
een eerlijke prijs voor de landbouwer
opdat deze niet meer onder de kostprijs
moet verkopen, steken de kop op. Ook
staat de producent rechtstreeks in contact
met de consument waardoor er meer
transparantie en inzicht wordt geboden in
het productieproces om een eerlijke prijs
te rechtvaardigen.
Als laatste is er de tendens dat
landbouwers hun krachten bundelen
om samen hun producten te verkopen
of samen biomassa te produceren om zo
extra inkomsten te verwerven.

reacties;
stadslandbouw,
samenwerkingen en
eerlijke prijzen
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Waarom?

potenties
Het studiegebied bestaat uit 3 polders. Dit zijn
de enige drie polders van de 13 historische
polders van Oostende die nog leesbaar zijn in de
huidige open ruimtestructuur.
Deze polders hebben altijd ten dienste gestaan
van de stad Oostende, voornamelijk als
spoelpolder voor de havengeul. Wanneer een
dergelijke spoelpolder verzand was, werd deze
ingedijkt. Door dit proces hebben de drie polders
hun specifieke karakter verkregen.
De Zwaanhoek werd als eerste ingepolderd.
Het is een oudlandpolder met het kenmerkende
microreliëf.
De Keignaert polder is later ingepolderd en heeft
de unieke krekenstructuur behouden. Gelijktijdig
met de inpoldering van de Keignaert polder,
werd een extra zone toegevoegd aan het gebied.
Deze zone is de Snaaskerkse polder welke
als laatste werd ingepolderd met de typische
orthogonale structuur van een drooglegging.
Deze heeft slechts zeer kort dienst gedaan als

1607: voor inpoldering

1660: Zwaanhoek polder

13 historische polders van Oostende
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spoelpolder. Vanaf dan zou men immers gebruik
maken van de spuikom.
Het gewestplan toont dat deze historische
structuur zich ook aftekent in de bestemming.
Het gebied bestaat voornamelijk uit natuur
en (landschappelijk waardevolle) agrarische
gebieden met nog een deel recreatie, industrie
en ontginningsgebieden. De dorpskern van
Zandvoorde ligt er midden in als een geïsoleerd
woongebied.
De afbeeldingen op de volgende pagina
tonen de openheid van het gebied zoals deze
vandaag aanwezig is. Daarnaast zien we enkele
specifieke kenmerken zoals de rietkragen rond de
krekenstructuur en de poelen in de Zwaanhoek.
Maar ook dat er nog marge is om dit unieke
polderlandschap meer uit te spelen.

1720: Keignaert polder

1865: Snaaskerkse polder

openheid van het bestaande landschap

gewestplan

woongebieden
woonuitbreidingsgebieden
woongebieden met landelijk karakter
industriegebieden
gebied voor milieubelastende industrie
ontginningsgebieden
recreatiegebied

agrarische gebieden
landschappelijk waardevolle gebieden
bosgebieden
groengebieden
natuurgebieden
natuurgebieden met wetenschappelijke
waarde of reservaten
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Waarom?

potenties
Het gebied heeft eveneens van oudsher de
functie van wachtbekken gehad en staat in voor
de gravitaire afvoer van een welbepaald gebied
(zie afbeelding hieronder) naar de zee. Sinds de
indiensttreding van het waterzuiveringsstation
aan de Gouwelozevaart in Oostende is dit
afwateringsgebied sterk vergroot (zie afbeelding
hieronder). In normale omstandigheden is dit
systeem in evenwicht. Echter, hevige neerslag
veroorzaakt piekdebieten in de collectoren.
Dergelijke piekdebieten in combinatie met
hoogwater zorgt er voor dat het water niet
kan worden afgevoerd naar de zee. Als gevolg
wordt het ongezuiverde water overgepompt naar
de Gouwelozevaart die in het studiegebied is
gelegen. Dit gebiedsvreemde water zoekt zich
een weg naar de kreken in afwachting tot het
geloosd kan worden. Hierdoor ontstaat enerzijds
watervervuiling, en anderzijds wateroverlast.
Terwijl, omgekeerd, in periodes van droogte,
extra water vanuit het kanaal moet worden
toegevoegd aan het gebied.
Een groter waterbufferend vermogen van het
studiegebied betekent aldus een meerwaarde
voor een veel grotere zone dan enkel voor
het studiegebied. De relevantie hiervan is
onmiskenbaar vanuit klimaatadaptatie, aangezien
de hoeveelheid én de intensiteit aan neerslag
zal toenemen alsook de periodes van droogte

frequenter zullen plaatsvinden en langer zullen
duren.
De verschillende potenties van het gebied
worden ook onderschreven door het masterplan
Groen Lint van de stad Oostende.
Voor de Snaaskerkse polder wordt voorgesteld
om dit landbouwgebied sterker bij de stad
te betrekken in functie van productie en
afzetmarkt. Er wordt gesproken van “landbouw
gericht op de nabijheid”. Dit vraagt zowel
een aanpassing in de werking van het gebied
(organisatie en diversiteit van productie) als in
de waterstructuur (waterberging en transport van
landbouwproducten).
Het gebied van de Keignaert polder met
zijn typische krekenstructuur biedt heel wat
mogelijkheden voor natuurontwikkeling, maar
ook het potentieel van het waterbufferend
vermogen wordt in het masterplan onderstreept.
In de Zwaanhoek worden vooral de
natuurwaarden (historisch graslandschap en
microreliëf ) als erfgoedwaarde (antitankgracht en
bunkers) benadrukt.

gebied dat gravitair afwatert

gebied dat via waterzuiveringsinstallatie afwatert
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masterplan Groen Lint Oostende

Waarom?

bedreiging
Maar de uitzonderlijke natuurwaarde van het
gebied zet de landbouw ook onder druk. In het
projectgebied zijn er 4 gebieden die erkend zijn
als Habitatrichtlijngebieden.
Aan deze Habitatrichtlijngebieden is
een Europese regelgeving gekoppeld die
een uitstootbeperking voor stikstof in de
onmiddellijke omgeving oplegt. Hierdoor is de
toekomst voor een aantal landbouwbedrijven in
het gebied onzeker en/of zullen ze op termijn
moeten stoppen met hun landbouwactiviteiten.
De landbouwbedrijven in het gebied zijn

voornamelijk familiebedrijven. Door de
onzekerheid van de Europese regeling is de
opvolging niet verzekerd en dreigt de landbouw
in het gebied te verdwijnen. Terwijl het net de
landbouw is die ervoor heeft gezorgd dat de
intrinsieke kwaliteiten, zoals de openheid, zijn
bewaard gebleven.

“doordat het bedrijf zo dicht bij
natuurgebied is gelegen, is de
toekomst onzeker en is er geen
opvolging voor het bedrijf ”
Melkboer

landbouw
natuur
industrie
recreatie
bedreigde landbouwbedrijven (oranje omcirkeld) en gestopte landbouwbedrijven (rood omcirkeld)

habitatgebieden
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Wat?

definitie en strategie
Het project is een strategie om het
gebied om te vormen tot een circulair
en productief landschap. Maar wat is
een productief landschap en een circulair
landschap?

RUIMTELIJKE OPTIMALISATIE
ruilverkaveling

CIRCULAIR EN PRODUCTIEF OPTIMALISATIE
korte keten

biomassa

beheer

Een productief landschap wordt in het
gelijknamige traject van de Vlaams
Bouwmeester gedefinieerd als een
landschap met economische, ecologische
en maatschappelijke meerwaarde.
Een circulair landschap wordt gedefinieerd
als een landschap waarin kringlopen
worden gesloten op lokale en regionale
schaal.
Om het bestaande, historische
polderlandschap te vrijwaren en te
versterken wordt een strategie op
twee sporen voorgesteld. Het eerste
spoor is een ruimtelijke optimalisatie
van het gebied door middel van een
ruilverkaveling. Dit is de ruimtelijke
randvoorwaarde om het gebied te
transformeren tot een productief
landschap.
Het tweede spoor omvat ingrepen om
het circulaire aspect toe te voegen aan
het gebied en de productie in het gebied
te optimaliseren. Hierbij gaat het niet
om een structurele herdenking van de
bedrijfsvoering van de boeren (welke
teelten, welke dieren, hoeveelheid...).
Het is een onderzoek naar de winsten
die kunnen worden gegenereerd door
samenwerkingen aan te gaan zowel
met de boeren in het gebied als met de
stad. Hierbij gaat het om het versterken
van de korte keten, het valoriseren van
reststromen en het opstellen van een
gebiedsgerichte beheersvisie.
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Wat?

werking landschap: voor en na
Om te duiden hoe de vier strategieën een
impact hebben op de landbouwbedrijven wordt
eerst ingegaan op de huidige bedrijfsvoering.
De landbouwbedrijven in het studiegebied
zijn veelal man-vrouw bedrijven die zowel vee
houden als aan akkerbouw doen, waarbij de
akkerbouw meestal dient om het vee te voeren
en de geproduceerde mest te verwerken. De
percelen van één boer liggen meestal niet naast
elkaar maar verspreid over het gebied, wat telkens
transport impliceert tussen de verschillende
velden. De geproduceerde goederen (vlees en/of
zuivel) worden verkocht in de hoevewinkel (als
het bedrijf erover beschikt) of worden verkocht
voor verdere verwerking. Het enige contact met
de consument ontstaat wanneer deze naar de
hoevewinkel komt om producten aan te kopen.
De toekomstige situatie gaat er vanuit dat de
voorgestelde strategie is geïmplementeerd en

werking landschap huidige situatie
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meer bepaald:
- de ruilverkaveling levert een geoptimaliseerd
ruimtegebruik op met efficiëntiewinsten op vlak
van zowel transport als productie.
- door samen te werken in de korte keten worden
de landbouwproducten meer lokaal verkocht
waardoor het contact met de consument wordt
versterkt, er minder transport is en een eerlijke
prijs wordt betaald.
- de samenwerking rond biomassa valoriseert
verschillende reststromen waardoor er aan de
huidige bedrijfsvoering een extra verdienmodel
wordt toegevoegd.
- de gebiedsgerichte beheersvisie levert een
ecologische meerwaarde voor het gebied en een
economische meerwaarde voor de boer.
De verschillende deelstrategieën worden hierna
meer in detail toegelicht.

1. ruilverkaveling

2. korte keten

3. biomassa

4. beheer

werking landschap in de toekomst
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Wat?

ruilverkaveling
De ruilverkaveling is een gekend instrument
van de VLM (Vlaamse Landmaatschappij)
dat al sinds de jaren ’70 wordt toegepast om
landbouwpercelen logischer aan elkaar te
schakelen tot grotere eenheden.
In het studiegebied zijn vandaag 116 boeren
actief waarvan de verschillende eigendommen
over heel het gebied zijn verspreid (zie kaart
hieronder). Door deze eigendommen te gaan
clusteren rondom het landbouwbedrijf verhoogt
de efficiëntie ervan op vlak van productie als op
vlak van transport. Hierbij is het geenszins de
bedoeling om een structurele schaalvergroting
door te voeren. Het aspect van de teelt moet los
van de eigendomsstructuur worden bekeken. Het
is eveneens de schaal van de landbouwbedrijven
(het familiebedrijf als tussenschaal) die maakt
dat deze bedrijven een groot innovatiepotentieel
hebben dat van belang is om een transformatie
naar een circulair en productief polderlandschap
door te zetten.
Hiernaast zijn er drie voorbeelden van een
dergelijke ruimtelijke optimalisatie uitgewerkt
om de ruimtelijke winsten te illustreren. Een

bestaande toestand
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ruilverkaveling is een intensief proces dat veelal
een uitvoeringstermijn heeft van meer dan 10
jaar en van begin tot einde onder regie staat van
de VLM.
Omdat de ruimtelijke winsten van die mate zijn,
wordt er 2% van de her te verkavelen oppervlakte
afgeroomd om in te zetten voor het algemeen
nut.
In het projectgebied zal deze 2% worden
aangewend om het waterbufferend vermogen
van het gebied te verhogen. De orthogonale
grachtenstructuur in de Snaaskerkse polder
wordt verbreed en er wordt een bijkomende
poel gerealiseerd. In het krekengebied worden
de delen verbreed volgens de logica van het
toestromend water en worden ze onderling
verbonden om een meer robuust watersysteem
te bekomen. Tot slot wordt ook de capaciteit
van de Gouweloze Kreek vergroot aangezien
hier het water van het afstromingsgebied wordt
verzameld alvorens het naar zee stroomt.
In totaal kan er hiervoor een oppervlakte van
28ha worden ingezet (2% van de 1400ha open
ruimte).

ruilverkaveing samen met VLM

voor

na

verbreden van kreken

voor

na
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Wat?

korte keten
In eerste instantie hebben we de
landbouwproducten die in het studiegebied
worden geproduceerd in kaart gebracht (zie
afbeelding hieronder). In het polderlandschap
zijn voornamelijk gemengde bedrijven aanwezig
waarvan de meeste runds- of melkveebedrijven
zijn. Andere aanwezige veesoorten zijn hert en
schaap. Zoals eerder vermeld staat het akkerland
grotendeels in voor de mestverwerking en
de dierenvoeding, waardoor de belangrijkste
producten uit het gebied zuivel en vlees
vormen en niet zozeer groenten of granen. Een
bijzonderheid van het gebied is dat de grote
stukken natuur extensief worden beheerd door
Salers en Schotse Hooglanders runderen en
schapen waardoor het gebied diverse soorten
vlees voortbrengt. De focus van het gebied op
zuivel en vlees biedt een interessant potentieel
naar samenwerking in de korte keten.
In de huidige keten van producent tot consument
zijn er verschillende tussenstappen van
verwerking tot verkoop in de lokale supermarkt.
De korte keten elimineert deze tussenschakels
waardoor een directer contact tussen producent
en consument ontstaat. Het voordeel in het
eerste systeem is dat de consument niet helemaal
de stad uit moet voor zijn boodschappen, het
voordeel in het korte keten systeem is dat
de landbouwer een groter deel van de keten
in eigen beheer heeft. De vraag is of door
een samenwerking tussen landbouwers op te
zetten beide voordelen kunnen bestaan in het
studiegebied.
Vandaag zijn er al verschillende hoevewinkels

producten landbouwlandschap

actief in het gebied die zelf hun producten
verwerken en verkopen, van hertenvlees tot
melk en kaas. Toch zijn er ook een aantal boeren
die geen eigen hoevewinkel uitbaten, dit vergt
immers extra investeringen en tijd. Zij verkopen
hun producten aan grotere zuivelverwerkers of
vleesverwerkers en zijn dus afhankelijk van de
prijszetting van deze verwerkers. Door samen
te werken ontstaat de opportuniteit om de
verwerking van producten meer in het gebied te
houden. De ene melkboer zou een deel van zijn
melk kunnen laten verwerken door een andere
boer die al verwerkingsmogelijkheden in zijn
bedrijf heeft, wat een economische win-win
situatie voor beide kan opleveren.
Om het gebied aan de stad te koppelen, moet
er op zoek worden gegaan naar structurele
samenwerkingen met de stad Oostende.
Potentiële afnemers zijn de verschillende cafés
die de stad Oostende in concessie heeft (en dus
voorwaarden kan opleggen), grootkeukens van
woonzorgcentra, sociale restaurants en lokale
dienstencentra, maar ook de horeca (ijssalons,
restaurants, ...).
Dit sluit de werking van de bestaande
hoevewinkels niet uit, aangezien zij het gezicht
blijven van de landbouw in het Oostends
poldergebied met een rechtstreeks contact tussen
boer en consument.

gemengd bedrijf met vee

weiland

gemengd bedrijf

akker

akkerbouw bedrijf
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bestemming natuur

€
korte keten

?

?

€?

€

€€

huidige keten van producent tot consument

€

?
€?

€

€€

samenwerkingsverbanden tussen de verschillende zuivel producerende landbouwbedrijven?
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Wat?

biomassa
Door middel van co-vergisting kunnen
de verschillende afvalstromen van de
landbouwbedrijven worden omgezet in biogas
dat op zijn beurt kan worden omgezet in groene
energie. Naast biogas vormt digestaat een tweede
eindproduct van de vergisting. Dit digestaat kan
als meststof weer over het land worden verdeeld.
Binnen dit proces zou ook het restafval uit de
lokale voedingsindustrie op deze manier kunnen
worden gevaloriseerd wanneer dit al niet zou
gebeuren.
Het biogaspotentieel is het grootst wanneer
er aan co-vergisting wordt gedaan van zowel
dierlijke mest als restafval van de akkerbouw. De
vele koeien in het gebied verhogen nogmaals dit
potentieel door de aanwezigheid van methaan in
koeienmest. De mest en restafvalstromen worden
centraal vergist en door gebruik te maken van
het schaalvoordeel kunnen de investeringskosten
voor de vergister worden verdeeld over de
verschillende landbouwers.
Samen brengt de vergister 2,3 miljoen m³ biogas
op per jaar. Dit biogas kan op verschillende
manieren worden gebruikt. In de meest
conventionele installaties wordt de vergister
aan een warmtekrachtkoppeling (WKK)
ca. 28 ton/jaar

geschakeld om zowel elektriciteit als warmte
te produceren. In dit geval is dit niet de meest
rendabele oplossing. De landbouwbedrijven
liggen verspreid in het gebied wat geen efficiënte
warmteverdeling toelaat. Ook zijn er geen
grootverbruikers in de buurt die de warmte
rechtstreeks kunnen afnemen.
Er blijven nog twee andere mogelijkheden
over. De eerste is de nabijheid van Biostoom
benutten. Biostoom gebruikt eveneens een
vergistingsinstallatie die GFT-afval verwerkt en
is gelegen op het industrieterrein Plassendaele,
aan de rand van het studiegebied. De
landbouwers zouden hun geproduceerde groene
stroom kunnen verkopen aan Biostoom.
Anderzijds zouden de landbouwers individueel
een kleine WKK kunnen installeren om de eigen
energievraag in te vullen.
Het ander eindproduct van de covergistingsinstallatie, het digestaat, kan worden
verkocht als meststof of worden aangewend
door de boerencoalitie om de eigen akkers te
bemesten.

ca. 13,3 ton
restafval/
ha/jaar

biogaspotentieel 120m3/ton

biogaspotentieel 56m3/ton

co-vergisting

BIOGAS
ca. 2,3 milj m3/jaar

BIO-WKK
per boer

ELEKTRICITEIT
WARMTE

schematisch overzicht van de
mogelijke verwerkingsopties van het
aanwezige biomassa
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DIGESTAAT
ca. 24500 ton/jaar

verkoop aan BioStoom

centrale
BIO-WKK

ELEKTRICITEIT
WARMTE

?

biomassa potentieel

verwerking eindproducten

gemengd bedrijf met vee
gemengd bedrijf
akkerbouw bedrijf
23

Wat?

beheer
Om de ecologische meerwaarde van het
gebied te maximaliseren wordt samen met
de VLM een gebiedsgerichte beheersvisie
opgemaakt. Naast een impact op het uitzicht
van het landschap, zoals meer bloemen,
kleine landschapselementen,… genereert een
dergelijke beheersovereenkomst ook een extra en
gegarandeerd inkomen voor de boer. Door samen
te werken onder een gedeelde beheersvisie, via
bv. een agrobeheersgroep, kunnen de lasten en
lusten worden verspreid over de verschillende
landbouwers.
In het gebied kunnen nu al reeds verschillende
soorten beheersovereenkomsten worden
afgesloten: VLM biedt verschillende
beheerpaketten aan voor soortenbescherming
weidevogels, akkervogels en voor botanisch
beheer (zie afbeelding hieronder). Er zijn
vandaag dan ook al een aantal van dergelijke
beheersovereenkomsten afgesloten, maar
deze blijven in het totale projectgebied eerder
fragmentarisch. Door een gebiedsgerichte visie
op het beheer op te maken voor het studiegebied
worden zowel de natuurwaarden versterkt, de
kwaliteit van het landschap vergroot en genereert
de landbouwer extra inkomsten.

voor
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Voor de verschillende beheersovereenkomsten die
door middel van de opgestelde beheerpakketten
met VLM worden afgesloten is er een
jaarlijkse vergoeding voorzien uit het Europees
Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(zie enkele voorbeelden hiernaast).
Naast deze vast opgestelde beheerpakketten
van VLM kan de agrobeheergroep
(zijnde de boerencoalitie) ook andere
beheerovereenkomsten ‘op maat’ met de
steden Oostende, Gistel of Oudenburg of de
provincie West-Vlaanderen sluiten om andere
beheerswerken te doen dan de werken die zijn
vastgelegd in functie van de natuurdoelstellingen
voor Vlaanderen. De boerencoalitie sluit in
dat geval onder coördinatie van de VLM met
de betrokken overheid een overeenkomst voor
welbepaalde werken voor een welbepaalde
vergoeding. De betrokken overheid dient in
te staan voor de vergoeding. Op deze manier
kunnen de waterlopen die in de ruilverkaveling
werden verbreed in functie van waterbuffering
door de boerencoalitie worden onderhouden.
Dit is voor de overheid een economisch meer
voordelige oplossing dan indien ze dit onderhoud
zelf dient uit te voeren. Voor de boeren betekent
het opnieuw een extra en gegarandeerd inkomen.

na

Doelstelling

Beheerpakket

Wat moet je doen?

Wat mag je niet doen?

Waar?

Vergoeding
per jaar

Ontwikkeling soortenrijk grasland

• maaien volgens advies
• maairegister bijhouden

• bemesting en bodem verbeteraar
opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken

in beheergebieden botanisch beheer

881 EUR/ha

Instandhouding soortenrijk grasland

• maaien/beweiden volgens advies
• maairegister bijhouden

• bemesting en bodem verbeteraar op
brengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken

in heel Vlaanderen mits soortenrijk grasland

1174 EUR/ha

Uitgestelde maaidatum

• maairegister bijhouden
• maaien vanaf 22 juni

• maaien voor 22 juni
• perceel gebruiken tussen 20 maart en 22
juni

in beheergebieden soortenbescherming

698 EUR/ha

Beweiden 20 mei

• tussen 20 mei en 15 juni max. 4 dieren per ha
toelaten

• andere activiteit tussen 20 maart en 20
mei

in beheergebieden soortenbescherming

116 EUR/ha

Standweide 15 juni

• tussen 20 maart en 15 juni max. 2 dieren per ha
toelaten

• andere activiteit tussen 20 maart en 15
juni

in beheergebieden soortenbescherming

661 EUR/ha

Kuikenweide

• tussen 20 maart en 1 juli max. 2 dieren per ha
toelaten

• andere activiteit tussen 20 maart en 1 juli in beheergebieden soortenbescherming

761 EUR/ha

Aanleg en onderhoud vluchtstrook
22 juni

• grasstrook aanleggen of behouden
• maaien of klepelen vanaf 22 juni

• bemesting en bodemverbeteraar op
brengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken
• andere activiteit

in beheergebieden weidevogelbeheer

1616 EUR/ha

in heel Vlaanderen op een erosiegevoelig

1047 EUR/ha

Aanleg en onderhoud
grasstrook
aanduiding
van de

• grasstrook aanleggen of behouden op bouwland
mogelijke
• eventuele ploegvoor(wal) verwijderen
beheersvormen in het gebied
vandaag

Aanleg en onderhoud erosiedam

Aanleg en onderhoud
strategisch grasland
DoelDoelstelling
stelling

Beheerpakket
Aanleg en onderhoud
Beheerpakket
grasstrook
15soortenrijk
juni
Ontwikkeling
grasland
Ontwikkeling soortenrijk grasland
Instandhouding soortenrijk grasland
Aanleg
en onderhoud
Instandhouding
soortenrijk grasland
gemengde grasstrook (a)
Uitgestelde maaidatum
Uitgestelde maaidatum
Onderhoud gemengde grasstrook (b)
Beweiden 20 mei
Beweiden 20 mei
Aanleg
en onderhoud
Standweide
15 juni
Standweidegrasstrook
15 juni plus (a)
gemengde
Kuikenweide
Kuikenweide
Aanleg en onderhoud
Onderhoud
gemengdevluchtstrook
Aanleg
22 juni en onderhoud
grasstrook
plus (b) vluchtstrook
22 juni
Aanleg en onderhoud grasstrook
Aanleg en onderhoud grasstrook
Voedselgewas

• strobalen erosiedam van minstens 50 cm hoog
aanleggen

perceel en niet langs waterloop
(VHA)
soortenbescherming
weidevogels

gebied botanisch beheer
soortenbescherming
akkervogels
in heel Vlaanderen in combinatie
met andere
pakketten voor erosiebestrijding

• het grasland gebruiken om te vol
doen aan een inzaaiverplichting ikv de
vergroeningsvereisten rond blijvend
grasland
Wat moet je doen?
Wat mag je niet doen?
• grasstrook
aanleggen of behouden op bouwland Wat
• bemesting
en doen?
bodem verbeteraar
Wat
moet je doen?
mag je niet
•• maaien
klepelen
vanaf 15 juni
maaien of
volgens
advies
• opbrengen
bemesting en bodem verbeteraar
•
bestrijdingsmiddelen
• maaien
volgens
advies
• opbrengen
bemesting en bodem verbeteraar
maairegister
bijhouden
• maairegister bijhouden
opbrengen
• gebruiken
bestrijdingsmiddelen gebruiken
•• andere
activiteit
bestrijdingsmiddelen
gebruiken
• maaien/beweiden volgens advies
• bemesting en bodem verbeteraar op
•• (a)
strook
aanleggen
met
goedgekeurd
mengsel
•
bemesting
en bodem
bodemverbeteraar
maaien/beweiden
volgens
advies
•
bemesting
verbeteraar op
maairegister bijhouden
brengen en
voor
31
mei
opbrengen
• maairegister bijhouden
• brengen
bestrijdingsmiddelen gebruiken
• (a) zaaizaadetiket en factuur bijhouden
•• bestrijdingsmiddelen
bestrijdingsmiddelen gebruiken
gebruiken
•• andere
• maairegister bijhouden
maaien activiteit
voor 22 juni
• maairegister
• maaien
22 junitussen 20 maart en 22
maaien vanafbijhouden
22 juni
perceel voor
gebruiken
•• (b)bestaande
maaien vanaf strook
22 junibehouden
• juni
perceel gebruiken tussen 20 maart en 22
• vrij maaien of klepelen en 1/3 laten staan over
juni
de
ganse
lengte
het4 hele
jaar
• tussen 20 mei engedurende
15 juni max.
dieren
per ha
• andere activiteit tussen 20 maart en 20
maaien
of klepelen
vanaf
• OF
tussen
20 mei
en 15 juni
max.154 juli
dieren per ha
• andere
toelaten
mei activiteit tussen 20 maart en 20
toelaten
mei
• (a)
strook
mengsel
en bodemverbeteraar
tussen
20 aanleggen
maart en 15met
junigoedgekeurd
max. 2 dieren
per ha • bemesting
andere activiteit
tussen 20 maart en 15
3120
mei
• voor
tussen
maart en 15 juni max. 2 dieren per ha • opbrengen
andere
toelaten
juni activiteit tussen 20 maart en 15
• (a)
zaaizaadetiket en factuur bijhouden
• bestrijdingsmiddelen
gebruiken
toelaten
juni
• tussen 20 maart en 1 juli max. 2 dieren per ha
• andere activiteit tussen 20 maart en 1 juli
• tussen
• andere activiteit tussen 20 maart en 1 juli
toelaten20 maart en 1 juli max. 2 dieren per ha
toelaten
• grasstrook
aanleggen
of behouden
• bemesting en bodemverbeteraar op
(b)bestaande
strook behouden
grasstrook
aanleggen
of behouden
• bemesting
maaien ofofklepelen
vanaf
2215/3
juni en 15/4) en
brengen en bodemverbeteraar op
• (maaien
klepelen
tussen
• maaien of klepelen vanaf
22
juni
bestrijdingsmiddelen gebruiken
tussen 15/8 en 31/10, waar • brengen
gebruiken
andere activiteit
bij telkens minstens een derde en maximaal de • bestrijdingsmiddelen
• andere activiteit
helft van de breedte van de strook blijft staan
• grasstrook aanleggen of behouden op bouwland • de grasstrook gebruiken om te vol
• grasstrook
aanleggen of behouden
op bouwland • de
grasstrook
gebruiken om te vol
eventuele ploegvoor(wal)
verwijderen
doen
aan een inzaaiverplichting
ikv de
eventuele
ploegvoor(wal)
verwijderen
doen
aan een inzaaiverplichting
ikv de
• een
zaadleverend
gewas telen
vergroeningsvereisten
rond blijvend
vergroeningsvereisten
rond blijvend
• gewas behouden tot 15 maart van het jaar erna
grasland
grasland

• onderhoud
houtkant
Aanleg
en onderhoud
• onderhoud
knotbomen
Aanleg
en onderhoud
gemengde
grasstrook
(a)
•
omvormingsbeheer
gemengde grasstrook (a)
houtkant

•
•
•
•

Onderhoud
gemengde grasstrook (b)
Waterkwaliteit
Onderhoud gemengde grasstrook (b)

•
•
••

beheer
uitvoeren
binnen
eerste 4 jaar
(a)
strook
aanleggen
metde
goedgekeurd
mengsel
beheer
binnen
eerste 4 jaar
(a)
strook
aanleggen
metde
goedgekeurd
mengsel
voor
31 uitvoeren
mei
beheer
binnen
de eerste
4 jaar
voor
31 uitvoeren
mei
(a)
zaaizaadetiket
en factuur
bijhouden
(a) zaaizaadetiket en factuur bijhouden

(b)bestaande
behouden op bouwland
minstens 90%strook
laagrisicoteelten
(b)bestaande
behouden
vrij
maaien ofstrook
klepelen
en 1/3 laten staan over
areaal
vrij
maaien
of
klepelen
1/3
staan
de
ganse
lengte
gedurende
hetlaten
hele
jaar over
minstens 4 hoofdteeltenenwaarvan
3 laag
de
ganse
lengte
gedurende
jaartotaal
OF
maaien
ofvoor
klepelen
vanafhet
15 5hele
juli
risico
teelten
elk minstens
% van
OF
maaien
of
klepelen
vanaf
15
juli
bouwlandareaal
• (a) strook aanleggen met goedgekeurd mengsel

12,86 EUR/m

bestaande beheersovereenkomsten

• extra grasland aanleggen op bouwland

Aanleg
bloemenstrook
•• strook
aanleggen
metvan
goedgekeurd
bloemen
Aanleg en
en onderhoud
onderhoud
erosiedam
types beheersovereenkomsten
strobalen
erosiedam
minstens 50
cm hoog
31 mei van minstens 50 cm hoog
Aanleg en onderhoud erosiedam
• mengsel
strobalenvoor
erosiedam
• aanleggen
zaaizaadetiket
en
factuur
bijhouden
die kunnen worden afgesloten
aanleggen
• de
strook maaien of klepelen
in het studiegebied (afhankelijk van het mengsel)
Aanleg en onderhoud
• extra grasland aanleggen op bouwland
Aanleg en onderhoud
• extra grasland aanleggen op bouwland
strategisch
grasland
Voor
alle
houtige
• exoten bestrijden en afgestorven planten
strategisch grasland
vervangen
landschapselementen
• stambasis van planten beschermen tegen vee
Aanleg
en onderhoud
•• grasstrook
aanleggen
behouden
bouwland
• onderhoud
haag
jaarlijks de haag
scherenof
minstensop
0,8m
hoogte
Aanleg
en onderhoud
•• grasstrook
aanleggen
ofop
behouden
bouwland
maaien
of klepelen
vanaf
15eerste
juni 4opjaar
• onderhoud
grasstrook
15kaphaag
juni
beheer uitvoeren
binnen
de
•• maaien
klepelen
vanaf
• onderhoud
grasstrook
15heg
juni
snoeien of
tijdens
eerste
jaar15opjuni
minstens 1,5 m
daarna geen onderhoud meer

Aanleg en onderhoud

• de grasstrook gebruiken om te vol
doen aan een inzaaiverplichting ikv de
vergroeningsvereisten rond blijvend
grasland

• bemesting en bodemverbeteraar
opbrengen
• bestrijdingsmiddelen gebruiken
• andere activiteit
• het grasland gebruiken om te vol
• het
om te vol
doengrasland
aan eengebruiken
inzaaiverplichting
ikv de
• doen
deel van
tuin,
erfbeplanting
ofikv
wind
aanjeeen
inzaaiverplichting
de
vergroeningsvereisten
rond blijvend
scherm inzetten voor de
overeenkomst
vergroeningsvereisten
rond
blijvend
grasland
• grasland
bestrijdingsmiddelen gebruiken
• bemesting en bodem verbeteraar
• bemesting
opbrengen en bodem verbeteraar
• opbrengen
bestrijdingsmiddelen
• gebruiken
bestrijdingsmiddelen
• gebruiken
andere activiteit
• andere activiteit
• bemesting en bodemverbeteraar
• opbrengen
bemesting en bodemverbeteraar
• opbrengen
bestrijdingsmiddelen gebruiken
• bestrijdingsmiddelen
gebruiken
andere activiteit
• andere activiteit
• er is geen extra bemestingsbeperking
zoals voor de BO water onder PDPOII. De
maximale bemestingsnormen volgens
het mestdecreet kunnen toegepast
worden.
• bemesting en bodemverbeteraar

in heel Vlaanderen op strategisch gelegen
percelen voor erosiebestrijding aangeduid
door ALBON
Waar?
in heel Vlaanderen langs kwetsbare
Waar?
landschaps
elementen
in beheergebieden
botanisch beheer
in beheergebieden botanisch beheer

619 EUR/ha
Vergoeding
Vergoeding
per
1317jaar
EUR/ha
per jaar
881 EUR/ha
881 EUR/ha

in heel Vlaanderen mits soortenrijk grasland
(a
en b)Vlaanderen
in heel Vlaanderen
langs een
kwets
in heel
mits soortenrijk
grasland
baar landschapselement, op een erosie
gevoelig perceel of in beheergebied voor
soortenbescherming
in beheergebieden soortenbescherming
in beheergebieden soortenbescherming

1174 EUR/ha
(a)
1812
EUR/ha
1174
EUR/ha

in beheergebieden soortenbescherming
in beheergebieden soortenbescherming

116 EUR/ha
116 EUR/ha

in beheergebieden soortenbescherming
in beheergebieden soortenbescherming

(a)
EUR/ha
6612108
EUR/ha
661 EUR/ha

in beheergebieden soortenbescherming
in beheergebieden soortenbescherming

761 EUR/ha
761 EUR/ha

in beheergebieden weidevogelbeheer
in beheergebieden weidevogelbeheer

1616
EUR/ha
(b) 1996
EUR/ha
1616 EUR/ha

in heel Vlaanderen op een erosiegevoelig
in
heel Vlaanderen
opwaterloop
een erosiege
voelig
perceel
en niet langs
(VHA)
perceel
en niet langs
waterloop (VHA)
in
beheergebieden
soortenbescherming

1047 EUR/ha
1047 EUR/ha
1931 EUR/ha

in
heel Vlaanderen
Vlaandereninlangs
zuidkant
van
bos of
in heel
combinatie
met
andere
een
houtig
landschaps
element met andere
pakketten
voor
erosiebestrijding
in
heel
Vlaanderen
in combinatie
pakketten voor erosiebestrijding

1972 EUR/ha
12,86
EUR/m
12,86 EUR/m

in heel Vlaanderen op strategisch gelegen
percelen
voor erosiebestrijding
in
heel Vlaanderen
op strategischaangeduid
gelegen
in heel
Vlaanderen
door
ALBON
percelen
voor erosiebestrijding aangeduid
door ALBON

619 EUR/ha
619 EUR/ha

in heel Vlaanderen langs kwetsbare
in
heel Vlaanderen
langs kwetsbare
landschaps
elementen
landschapselementen

1317 EUR/ha
1,87 EUR/m
1317
EUR/ha
1,51 EUR/m
2,76 EUR/m

(a en b) in heel Vlaanderen langs een kwets
(a
en landschapselement,
b) in heel Vlaanderenoplangs
een kwets
baar
een erosie
baar
landschapselement,
op een erosie
gevoelig
perceel of in beheergebied
voor
gevoelig
perceel of in beheergebied voor
soortenbescherming
soortenbescherming
minstens 2ha bouwland gebruiken in de
beheergebieden waterkwaliteit

40,11812
EUR/are
(a)
EUR/ha
2,831812
EUR/boom
(a)
EUR/ha
80,9 EUR/are

in beheergebieden soortenbescherming

(a) 2108 EUR/ha

698 EUR/ha
698 EUR/ha
(b) 1700 EUR/ha

(b)
EUR/ha
2451700
EUR/ha
(b) 1700 EUR/ha
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Hoe?

strategie
De ruilverkaveling verloopt volgens de
gekende procedure onder leiding van de
VLM.
De circulaire en productieve optimalisaties
kunnen op verschillende manieren worden
gerealiseerd, maar omdat het expliciet
het doel is om de landbouw in het gebied
te versterken door het verduurzamen
van de bedrijfsvoering, kiezen we voor
een structurele samenwerking tussen
de verschillende landbouwers. Dit is
de boerencoalitie. Deze boerencoalitie
is opgevat als een cvba (coöperatieve
vennootschap).

RUIMTELIJKE OPTIMALISATIE
ruilverkaveling
Procedure ruilverkaveling,
VLM

CIRCULAIR EN PRODUCTIEF OPTIMALISATIE
korte keten

biomassa

BOERENCOALITIE;
samenwerkingsverband tussen
polderboeren om hun bedrijfsvoering
te verduurzamen

beheer
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Hoe?

boerencoalitie
Door de drie strategieën (korte keten, biomassa
en beheer) samen te brengen in de boerencoalitie
gaan de winsten naar de landbouwers en wordt
tegelijkertijd het polderlandschap gevrijwaard
en versterkt. Per strategie kunnen er winsten
worden gegenereerd op economisch, ecologisch,
maatschappelijk en ruimtelijk vlak (zie tabel
hiernaast).
De samenwerking zal er ook voor zorgen dat
het gebied als één geheel gaat functioneren. Zo
hoeft de mestverwerking volgens het mestdecreet
niet meer de zorg te zijn van één landbouwer,
maar kunnen de lasten worden verspreid over de
verschillende landbouwers. Ook in de uitoefening
van het beheer kunnen bv. afwisselend weilanden
worden ingezet voor begrazing of voor
weidevogels.

te vormen. Deze wordt opgezet als een
coöperatieve vennootschap, waarin elke boer
1 stem vertegenwoordigd tijdens de jaarlijkse
algemene vergadering waar er beslist kan worden
over de werking. Hieraan is ook een stuurgroep
gekoppeld waarin vertegenwoordigers van
de verschillende stakeholders in zetelen en
dewelke beslissingsbevoegdheid heeft. Voor de
dagelijkse werking worden er drie werkgroepen
georganiseerd om de verschillende stromen te
coördineren, waarbij de projectcoördinator het
overzicht bewaard.

Om de boerencoalitie te vormen en de
gesprekken op gang te brengen wordt een
subsidieaanvraag gedaan voor een onafhankelijke
projectcoördinator in kader van de strategische
projecten van Ruimte Vlaanderen. De
projectcoördinator heeft als taak de coalitie

stuurgroep

BOERENCOALITIE cvba

onafhankelijke
projectcoördinator

werkgroep

werkgroep

werkgroep

korte keten

biomassa

beheer

boeren
horeca
provincie
steden
lokale voedselverwerkers
schematisch opzet
van de werking van de
boerencoalitie
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boeren
Biostoom

boeren
VLM

distributienetbeheerder

steden

korte keten

biomassa

beheer
BOERENCOALITIE
winsten uit samenwerking

economisch

ecologisch

maatschappelijk

korte keten

• producten brengen meer op
voor de boer
• minder kosten aan transport

• minder uitstoot door minder
transport

• zichtbaarheid van landbouw in
de stad
• potentiële tewerkstelling

biomassa

• valorisatie van reststromen
• verkoop van biogas of eigen
energie bevoorrading

• omzetten van broeikasgassen in
duurzame energie
• centrale verdeling van
meststoffen over het gebied

• potentiële tewerkstelling

• inkomsten uit
beheersovereenkomsten

• instandhouding van bepaalde
soorten
• bevorderen van de biodiversiteit

• potentiële tewerkstelling

beheer

ruimtelijk

• uitzicht van het polderlandschap

winsten uit samenwerking
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Hoe?

plan van aanpak
De implementatie van de strategie wordt
gefaseerd uitgevoerd. Als eerste wordt de
boerencoalitie opgericht. Hierna wordt
onmiddellijk gestart met de ruilverkaveling
omdat deze uitvoering de langste looptijd heeft.
Bovendien is er pas zekerheid over de uitvoering
nadat het onderzoek naar het nut is uitgevoerd
en wordt bekrachtigd met een ministerieel
besluit. Het is de enige strategie die eindig is in
de tijd en neemt ruim 10 jaar in beslag. In het
plan van aanpak is bepaald om deze af te ronden
in 2030 (zie schema hieronder).
Om de ruilverkaveling succesvol in te zetten zal
een bestemmingsplan moeten worden opgemaakt
zodat de nabestemming van landbouw, die is
gekoppeld aan de ontginningsgebieden, kan
worden doorgevoerd. Op die manier kunnen
deze gronden worden meegenomen in de
ruimtelijke puzzel van de ruilverkaveling.
Eens de ruilverkaveling vorm begint te krijgen
kan de gebiedsgerichte beheersvisie worden
opgesteld en geïmplementeerd. Hierbij kunnen
de bestaande beheersovereenkomsten worden
aangehouden en verlengd indien nodig (elke 5
jaar).

plan van aanpak
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De samenwerking voor de korte keten op vlak
van verwerking en verkoop wordt geïnitieerd
door de boerencoalitie en kan dus van start gaan
als deze operationeel is. Om de impact ervan te
vergroten, moet specifiek de korte keten en meer
algemeen de boerencoalitie een onderdeel zijn
van de voedselstrategie van de stad Oostende
(zie verder), maar ook van de steden Gistel en
Oudenburg.
Voor de vergistingsinstallatie moet een
omgevingsvergunning worden aangevraagd. Van
zodra deze wordt bekomen kan de bouw ervan
starten.
Op de afbeeldingen hiernaast is de gefaseerde
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied
uitgewerkt.

situatie vandaag

fase 2; start ruilverkaveling
en verbreden kreken

fase 3; productief
polderlandschap
31

rol Oostende?
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Rol Oostende?

voedselstrategie
Als laatste wordt de rol van de stad
Oostende binnen het project besproken.
De boerencoalitie moet door de stad
Oostende worden aangegrepen om
een voedselstrategie uit te werken:
“Oogstende, vers van land en zee”

OOG STENDE

vers van land en zee

Vandaag zijn er al verschillende
initiatieven in de stad Oostende die
op verschillende aspecten rond een
voedselstrategie werken: Tuinen van
Stene, Vesche Vis, Tuinhier Oostende, …
Voor deze initiatieven is er echter geen
overkoepelend kader. Door deze bestaande
initiatieven te faciliteren en nieuwe
initiatieven te initiëren kan Oogstende als
voedselstrategie op de kaart worden gezet.
Een voorbeeld kan gevonden worden in
Gent met ‘Gent en Garde’. De stad Gent
heeft een interactief forum opgezet waar
vraag en aanbod elkaar kunnen vinden,
een kaart met alle initiatieven alsook een
overzicht van de verschillende activiteiten,
waar er ruimte is voor vragen en waar
groepen die een nieuw initiatief willen
opzetten elkaar kunnen vinden.

BOERENCOALITIE cvba

Oogstende als
overkoepelend kader
voor de vele bestaande en
nieuwe initiatieven rond
voedsel

initiatieven op kaart

vraag & aanbod

groepen ondersteunen

interactief forum

ruimte voor vragen

overzicht activiteiten

referentie van een
voedselstrategie; Gent en
Garde

stad Oostende
Boerencoalitie
Provincie West-Vlaanderen
Samenwerkingsopbouw
OCMW
ABS
Landelijke Gilden
Boerenbond
EVA
Velt
Bioforum
...

Dit vraagt een samenwerking met
verschillende partners om de initiatieven
te bundelen en om heldere doelstellingen
voor de voedselstrategie te definiëren.
Om een volwaardige voedselstrategie
uit te werken, zou een projectleider
moeten worden aangesteld, een
promotiecampagne moeten worden
opgestart om Oogstende op de kaart te
zetten en moeten er subsidies voor de
voedselstrategie worden gezocht zodat
er ook financiële ondersteuning aan de
initiatieven kan worden geboden.

projectleider
promotiecampagne
subsidies
financiering

samenwerking nodig
tussen verschillende
partners
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naar een circulair en productief polderlandschap!

(/)

Vande Lanotte overweegt om met
burgerbeweging naar kiezer trekken
24/12/2016 om 08:18 door say | Bron: BELGA

Het project is een haalbaarheidsonderzoek
van een strategie om een open ruimte
gebied te ontwikkelen zonder dat eerst
wordt gekeken naar de overheid. De
verschillende onderdelen van de strategie
(ruilverkaveling en boerencoalitie voor
korte keten, biomassa en beheer) zijn
verder onderzocht. Het is echter niet
mogelijk om de winsten en risico’s
dermate te kwantificeren en in een
model te gieten dat aangeeft of het nu
uiteindelijk haalbaar is. Er is wel getracht
om de winsten en risico’s zoveel als
mogelijk in kaart te brengen. Maar zelfs
hiervan een kwalitatieve afweging maken,
gaat geen eenduidig antwoord geven over
de haalbaarheid.
Deze onzekerheid is eigen aan
transitieprocessen en daarom zijn
dergelijke processen eerder gebaat met een
toetsing in de praktijk. Om dit specifieke
proces in gang te zetten moet een
onafhankelijke projectcoördinator worden
aangesteld die de boerencoalitie aanstuurt
en vertegenwoordigt in de ruilverkaveling.

Foto: Simon Mouton

Johan Vande Lanotte denkt eraan om in 2018 in Oostende met een beweging van burgers naar de
kiezer te trekken. In een interview met Het Nieuwsblad van zaterdag zegt hij ervan overtuigd te zijn
dat steden in de toekomst niet meer volgens een partijpolitieke logica moeten worden bestuurd, maar
wel met geëngageerde en actieve burgers die samen een positief project uitwerken.
De socialist is er nog niet helemaal uit, maar de kans bestaat dat zijn naam straks in Oostende niet op de sp.a-kieslijst
staat.
‘Op nationaal niveau heb je ideologische verschillen en wordt er stevig gebakkeleid, maar in gemeenten is dat anders.
Daar moet je samenwerken en samenleven. Een stad kun je niet via een partijpolitieke logica besturen. Daar moet je
alle talenten, ideeën en mogelijkheden samen in een positief project gieten’, zegt Vande Lanotte.
De Oostendenaar meldt ook nog dat het beter zou zijn mochten de linkse partijen sp.a en Groen de handen in elkaar
slaan. ‘Je kunt het enkele keren proberen, maar als je een vrouw graag ziet en ze wijst je telkens af, dan ben je een ezel
als je het blijft proberen’, zegt hij.

De uitwerking van de voedselstrategie
staat er enigszins los van, maar
geeft wel duidelijk aan dat er al veel
initiatieven lopende zijn die, net zoals
de boerencoalitie, zijn gebaat met
ondersteuning en een overkoepelend kader
van de stad Oostende.
Gezien de visie van de huidige
burgemeester Johan Vande Lanotte stelt
dat burgers moeten samenwerken aan een
positief project, bestaat er een window of
opportunity voor dit project (zie artikel
hiernaast).

35

bronnen

36

Bronnen

GESCHREVEN BRONNEN
De Standaard; “Vande Lanotte overweegt om met burgerbeweging naar kiezer trekken”; 24 december 2016
De Standaard; “De landbouwer zit op zijn tandvlees”; 9 augustus 2015
Meijsmans, N.; “De transformatie van de stadsrand, de aanzet voor een samenhangende ontwikkeling van stad én land”; eindwerk
voorgedragen tot het behalen van de graag van gediplomeerde in de gespeciali- seerde studies stedenbouw en ruimtelijke ordening;
K.U.Leuven; academiejaar 1999-2000.
Vancraynest, D.; Bouckaert, F.; “beknopte hydrografiche beschrijving van de Zandvoorde Polder”, in opdracht van de Zandvoorde
Polder, 1994 (niet gepubliceerd).
Vancraynest, D.; Bouckaert, F.; “Waterhuishoudkundige toestand van de Zanvoorde Polder en omliggende gebieden”, in opdracht
van de Zandvoorde Polder, 1994 (niet gepubliceerd).
Masterplan Groen Lint; opgemaakt door Technum en ADR/Georges Descombes in opdracht van de Stad Oostende; naal rapport
gepubliceerd op 4 juli 2014.
Farasyn, D. “De historische polders van Oostende, 1584-1810”; manuscript naar aanleiding van een lezing in 1979; uitgave
stadsarchief Oostende.
VLM; “Ruilverkaveling als instrument, een (be)leefbaar platteland als doel”; oktober 2005.
de Wilt, J. “Powerfarms” voor Innovatienetwerk; september 2008.
Zwart, K; Oudendag, D; Ehlert, P; Kuikman,P; “Duurzaamheid co-vergisting van dierlijke mest”, Alterra-rapport 1437,
Wageningen, 2006
VLM; “Landinrichting”; oktober 2014
VLM; “Investeren in het platteland met beheerovereenkomsten”; april 2016
WEBSITES
http://www.sosvoedselprijzen.be/waarom laatste keer geconsulteerd op 28 januari 2017
https://gentengarde.stad.gent/ laatste keer geconsulteerd op 28 januari 2017
https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-tuinbouwers/herstructureringsbeleidPAS laatste keer geconsulteerd op 28 januari
2017
http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/ontwerpend-onderzoek/pilootprojecten/productief-landschap laatste keer geconsulteerd op
28 januari 2017
http://www.circularlandscapes.nl/blog laatste keer geconsulteerd op 28 januari 2017
http://lv.vlaanderen.be/nl/landbouwbeleid/korte-keten/strategisch-plan laatste keer geconsulteerd op 29 januari 2017
http://www.vilt.be/biogas-levert-tien-procent-van-alle-groene-stroom laatste keer geconsulteerd op 29 januari 2017
http://www.agrobeheercentrum.be/ laatste keer geconsulteerd op 29 januari 2017
http://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten/ laatste keer geconsulteerd op 29 januari 2017
GESPREKKEN
MARJOLIJN CLAEYS; zaakvoerder Voorland en projectregisseur ‘Tuinen van Stene’; 15 november 2016
KLAAS DE SMET; manager projectrealisatie regio West; Vlaamse Landmaatschappij; 23 november 2016
SISKA VAN DE STENE; projectmedewerker landschap en recreatie; Vlaamse Landmaatschappij; 23 november 2016
HENDRIK VANDAMME; voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, 23 november 2016
LUDWIG DE LOOSE; support ruilverkaveling en intranet; Vlaamse Landmaatschappij; 2 december 2016
STIJN DE WINTER; bedrijfsplanner Oost en Middenkustpolder; Vlaamse Landmaatschappij; 8 december 2016

37

