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Samen met de partners van het strategisch project 
Denderland wilden we door overleg en samenwerking 
ruimtelijke uitdagingen in de Denderstreek aanpakken. Van 
Ath tot Dendermonde. Over de grenzen van gewesten, 
provincies en sectoren heen. We zetten in op de toeristisch-
recreatieve ontwikkeling van de Dendervallei, de 
omschakeling naar hernieuwbare energie en de ontwikkeling 
van een veerkrachtige ruimte zodat we klaar zijn voor de 
klimaatveranderingen die op ons afkomen.

Met de BRV Proeftuin Dendervallei wilden we inzichten 
opbouwen over hoe ruimtelijke transformaties die in de 
Dendervallei vanuit de water- en energieopgave een 
oplossing vormen ook effectief kunnen gerealiseerd 
worden. We maakten de vertaalslag inzichtelijk van “wat” 
er moet gebeuren naar “hoe” dit best kan gebeuren. Van 
visie naar realisatie. Hierbij keken we breed. Van het klassiek 
ruimtelijk instrumentarium, de landinrichtingskoffer en 
sectorale instrumenten, tot de haalbaarheid en draagvlak. In 
functie van de uitrol van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(BRV) en het Provinciaal Beleidsplan Ruimte, maar vooral om 
in het kader van de lopende gebiedsgerichte processen – 
het ‘Strategisch plan - Ruimte voor Water Dendervallei’ en 
‘Energielandschap Denderland’ – beleids-en planmatige 
keuzes te maken.

Tegelijk grepen we de BRV Proeftuin aan om op 
gebiedsgerichte en geïntegreerde wijze verder te werken 
aan de ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei en te 
verkennen onder welke vorm en rond welke uitdagingen er 
de komende jaren met Vlaamse en lokale partners verder kan 
gewerkt worden aan de gebiedsgerichte ontwikkeling van 
de Dendervallei. 

Denderland was een strategisch project ter uitvoering van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV). De BRV Proeftuin 
was een gezamenlijk leertraject om de doelstellingen en 
principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) op 
het terrein te realiseren. 

Beide projecten werden geïnitieerd door de dienst 
Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-Vlaanderen en 
werden gefinancierd door Vlaanderen, de Provincie Oost-
Vlaanderen en de gemeenten Ath, Lessines, Geraardsbergen, 
Ninove, Liedekerke, Denderleeuw en Aalst. De Provincie 
Oost-Vlaanderen engageerde zich bovendien voor het 
opnemen van de studiekosten. Het strategisch project startte 
op 1 oktober 2015 en liep tot 30 september 2018. De BRV 
Proeftuin ging van start op 1 juli 2018 en liep tot 31 december 
2019.

In dit eindrapport geven we een overzicht van de 
activiteiten en resultaten van beide projecten, alsook een 
stand van zaken van 5 jaar gebiedsgerichte ontwikkeling van 
de Dendervallei. 

En collaboration avec les partenaires du projet stratégique 
Pays de la Dendre, nous souhaitions aborder des défis 
d’aménagement du territoire dans la région de la Dendre. 
D’Ath à Termonde. Par-delà les limites des régions, des 
provinces et des secteurs. Nous misons sur le développement 
touristique et récréatif de la Vallée de la Dendre, la transition 
vers l’énergie renouvelable et l’amélioration de la résilience 
de l’espace, afin d’être préparés aux changements climatiques 
qui nous attendent.

Avec le BRV Proeftuin Val de Dendre, nous voulions 
examiner comment les transformations spatiales qui forment 
une solution pour le défi de l’eau et de l’énergie dans la 
vallée de la Dendre peuvent être réalisées efficacement. 
Nous avons clarifié le processus de traduction de «ce qui 
doit être fait» à «comment» cela peut être fait. De la vision 
à la réalisation. Notre vision était large. Des instruments 
spatiaux classiques, le kit d’aménagement du territoire et les 
instruments sectoriels, à la faisabilité et à la base de soutien. En 
fonction de la réalisation du Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(Plan de Politique Spatiale Flamande) (BRV) et du Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte (Plan de Politique Spatiale Provincial), 
mais surtout dans le contexte des processus en cours axés 
sur la zone – le `` Plan stratégique - Ruimte voor Water 
Dendervallei’’ et ``Pays de la Dendre Energetique’’ – à faire 
des choix politiques et planificatives.

En même temps, nous avons utilisé le BRV Proeftuin 
pour continuer à travailler sur les défis spatiaux dans la vallée 
de la Dendre de manière intégrée et axés sur la zone, ainsi 
que pour explorer la forme et les défis autour lesquels les 
partenaires (supra) locaux peuvent continuer à travailler sur le 
développement territoriale de la vallée de la Dendre dans les 
années prochaines.

Pays de la Dendre était un projet stratégique en exécution du 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, schéma de structure 
d’aménagement de la Flandre). Le BRV Proeftuin était une 
trajectoire d’apprentissage commune pour réaliser les 
objectifs et les principes du Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
(Plan Politique Spatiale Flamande) (BRV) sur le terrain. 
Les deux projets ont été lancé par le service Ruimtelijke 
Planning (aménagement du territoire) de la province de 
Flandre- Orientale et ont été financé par la Flandre, la province 
de Flandre-Orientale et les communes d’Ath, Lessines, 
Geraardsbergen, Ninove, Liedekerke, Denderleeuw et Aalst. 
En outre, la province de Flandre-Orientale s’est engagée à 
prendre en charge le coût des études. Le projet strategique a 
démarré le 1er octobre 2015 et s’est terminé le 30 septembre 
2018. Le BRV Proeftuin a débuté le 1er juillet 2018 et s’est 
déroulé jusqu’au 31 décembre 2019.

Dans ce rapport final, nous donnons un aperçu des 
activités et réalisations des deux projets, ainsi qu’un état des 
lieux de 5 ans de développement territoriale de la vallée de 
la Dendre.
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Door een combinatie van historische, sociale, 
economische en omgevingskenmerken 
kent de Dendervallei heel wat ruimtelijke 
uitdagingen op vlak van demografie, 
mobiliteit, economie, waterveiligheid, 
open ruimte en klimaat. Deze worden 
nog versterkt door de verstedelijkingsgolf 
vanuit Brussel.  

Omwille van hun aard, complexiteit 
en omvang worden deze uitdagingen 
best aangepakt aan op regionale schaal 
en over de sector- en bestuursgrenzen 
heen. Kortom, door met heel wat 
actoren geïntegreerd samen te werken. 
Dergelijke aanpak is gezien de ligging 
van de Dendervallei en de bestuurlijke 
versnippering echter niet evident. De 
gemeenten in de Dendervallei behoren 
immers tot drie verschillende provincies 
en twee gewesten. De Provincie Oost-
Vlaanderen werkt daarom sinds 2015 op 
gebiedsgerichte en geïntegreerde wijze 
aan de ontwikkeling van de Dendervallei. 

Met het strategisch project Denderland 
(2015-2018) werd hierin een eerste stap 
gezet. Dit project maakte het immers 
mogelijk om in partnerschap en overleg 
met heel wat (boven)lokale actoren 
samen te werken rond drie specifieke 
uitdagingen die tevens toelaten om heel 
wat dwarsverbindingen te leggen: (1) de 
toeristisch-recreatieve ontwikkeling van 
de Dendervallei, (2) de omschakeling 
naar hernieuwbare energie en (3) de 
ontwikkeling van een veerkrachtige ruimte. 

Gedurende drie jaar bouwden we 
een dynamisch netwerk uit van partners 
die gezamenlijk ruimtelijke uitdagingen 
in de Dendervallei willen aanpakken en 
werden voor de verschillende thematische 
sporen ruimtelijke gebiedsvisies en 
actieprogramma’s opgemaakt. Uiteraard 
stopte het werk niet na 3 jaar strategisch 
project. In 2018-2019 werd daarom voor 
de verschillende sporen verankering 
voorzien in regulier beleid en/of uitvoering 
opgenomen via samenwerkingsverbanden 
of nieuwe projecten, waarin de Provincie 
Oost-Vlaanderen een actieve rol 
blijft opnemen. Zo werden vanuit het 
samenwerkingsverband Beleefbare 
Dendervallei en in de schoot van Oost-
Vlaanderen Energielandschap reeds 
enkele quick-wins uitgevoerd en andere 
acties opgestart. Tegelijk werd met de 
Vlaamse partners volop werk gemaakt 
van het Strategisch plan - Ruimte voor 
water Dendervallei en de structurele 
verderzetting van de gebiedsgerichte 
werking in de Dendervallei. Een stand van 
zaken hieromtrent is terug te vinden in deel 
1 en 3 van dit eindrapport.

Niettemin werden in kader van 
‘Energielandschap Denderland’ en ‘Ruimte 

voor Water  - Dender’ ook ruimtelijke 
transformaties en oplossingsrichtingen 
verkend, waarvoor de vertaalslag van 
“wat” er moet gebeuren naar het “hoe” 
dit best kan gebeuren enorm bleef. Een 
uitdaging waarmee we in de BRV Proeftuin 
Dendervallei (deel 2) actief aan de slag 
gingen.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIALE 
VAL DE DENDRE

Compte tenu d’une combinaison de 
caractéristiques historiques, sociales, 
économiques et environnementales, le 
Val de Dendre est confronté à de très 
nombreux défis territoriaux en matière de 
démographie, mobilité, économie, sécurité 
de l’eau, espace ouvert et climat. Ces défis 
s’intensifient encore sous l’action de la vague 
d’urbanisation au départ de Bruxelles.  

La nature, la complexité et l’ampleur 
de ces défis font qu’il est préférable de les 
aborder à une échelle régionale, par-delà 
les limites sectorielles et administratives. 
En bref, grâce à la collaboration intégrée 
de très nombreux acteurs. Toutefois, 
étant donné la situation du Val de Dendre 
et son morcellement administratif, une 
telle approche n’est pas évidente. Les 
communes du Val de Dendre appartiennent 
en effet à trois provinces et deux régions 
différentes. Depuis 2015, la province de 
Flandre-Orientale collabore dès lors au 
développement du Val de Dendre, de 
manière intégrée et axée sur la région.

 
Un premier pas a été posé avec le projet 

stratégique Pays de la Dendre (2015-2018). 
Ce projet a en effet permis de collaborer, 
en partenariat et en concertation avec de 
nombreux acteurs (supra)locaux, autour de 
trois défis spécifiques qui permettent, par 
ailleurs, d’établir une multitude de relations 
transversales : (1) le développement 

touristique et récréatif du Val de Dendre, (2) 
le passage aux énergies renouvelables et (3) 
le développement d’un espace résilient. 

Pendant trois ans, nous avons construit 
un réseau dynamique de partenaires qui 
souhaitent relever ensemble les défis 
spatiaux du Val de Dendre, tandis que 
des visions spatiales du territoire et des 
programmes d’action ont été élaborés pour 
les différents thèmes. Il va de soi que le travail 
ne s’est pas arrêté après les trois années 
du projet stratégique. C’est ainsi qu’en 
2018-2019, un ancrage a été prévu dans la 
politique et/ou l’exécution régulières pour 
les différents thèmes, au moyen de liens de 
coopération ou de nouveaux projets, dans 
lesquels la province de Flandre-Orientale 
continue de jouer un rôle actif. Ainsi, 
quelques quick wins ont déjà été réalisés 
et d’autres actions ont été démarrées dans 
le cadre du lien de coopération pour un 
Val de Dendre attractif et agréable, ainsi 
que dans le giron d’Oost-Vlaanderen 
Energielandschap. Parallèlement, 
l’élaboration du plan stratégique Ruimte 
voor water Dendervallei et la poursuite 
structurelle de l’action centrée sur la région 
dans le Val de Dendre ont fait l’objet de 
travaux avec les partenaires flamands. Un 
point de la situation en la matière peut être 
consulté aux chapitres 1 et 3 du présent 
rapport final.

Néanmoins, des transformations 
spatiales et des orientations de solution ont 
également été explorées dans le cadre du « 
Paysage énergétique du Pays de la Dendre 
» et de « Ruimte voor Water – Dender ». 
À cet égard, le travail de transposition de 
« ce qui » doit être fait en « comment » il 
est préférable de le faire est immense. Un 
défi que le BRV Proeftuin Val de la Dendre 
(chapitre 2) a relevé activement.
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EEN REGIONAAL ACTIEPLAN

Samen met de partners van het strategisch 
project Denderland wilden we door 
overleg en samenwerking ruimtelijke 
uitdagingen in de Denderstreek aanpakken. 
Daarbij keken we breed. Van Ath tot Aalst. 
Over de grenzen van gewesten, provincies 
en sectoren heen.

Tijdens het eerste werkingsjaar 
dachten we destijds samen na over waar 
we met onze open en verstedelijkte ruimte 
naartoe willen. Een brede gebiedsgerichte 
ontwikkeling breng je enkel op gang 
door focus te geven aan je programma. 
Bovendien kan je in een tijdspanne van drie 
jaar niet alle thema’s aanpakken. 

We stelden prioriteiten en maakten 
keuzes. Waar zetten we op in? Waar kunnen 
we door onze gebiedsgerichte aanpak het 
verschil maken? Hoe kunnen we onze acties 
afstemmen op bestaande samenwerkingen 
en initiatieven in de regio? 

We kozen ervoor om met drie 
overkoepelende thema’s te werken die ons 
toelaten om heel wat dwarsverbindingen 
te leggen. De transitie naar hernieuwbare 
energie, werken aan een veerkrachtige 
ruimte en de toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling van het gebied vinden elkaar 
bijvoorbeeld in de versterking van de 
groen-blauwe netwerken. Zo zochten 
we naar slimme combinaties. We trokken 
resoluut de kaart van een geïntegreerde 
aanpak.

Het resultaat werd in een regionaal 
actieplan gegoten. Op die manier wilden 
we werk maken van een kwalitatieve en 
klimaatgezonde ontwikkeling van het 
Denderland. Tegelijkertijd geven we vorm 
aan een nieuwe manier van ruimtelijke 
planning die vertrekt vanuit de noden en 
de daadkracht van de regio zelf.

SCHAKELEN TUSSEN 
SCHAALNIVEAUS

Daarbij schakelden we voortdurend 
tussen kleinschalige acties en complexe 
projecten op grote schaal, tussen ambitieuze 
gebiedsvisies en concrete acties op lokale 
schaal. Met de grensoverschrijdende 
planningsprocessen (bv. toeristisch-
recreatief ontwikkelingsprogramma, 
energielandschap) brachten we actoren 
uit het hele gebied of een deelgebied bij 
elkaar.

Door op een regionale schaal te 
focussen, versterkten we onze slagkracht, 
kwamen we gemakkelijker win-win-
situaties op het spoor en ontstonden 
er nieuwe kansen. Door ruimere 
gebiedsvisies meteen door te vertalen 

UN PLAN D’ACTION REGIONAL

En collaboration avec les partenaires du 
projet stratégique Pays de la Dendre, 
nous souhaitions aborder des défis 
d’aménagement du territoire dans la région 
de la Dendre. Notre vision était large. D’Ath 
à Aalst. Par-delà les limites des régions, des 
provinces et des secteurs.

Durant la première année d’activité, 
nous avons réfléchi, ensemble, à ce que 
nous souhaitons pour notre espace vert et 
urbanisé. Pour amorcer un développement 
de grande ampleur territorial, il est impératif 
de définir des idées maîtresses au sein du 
programme. En outre, il est impossible 
d’aborder tous les thèmes au cours d’une 
période de trois ans. 

Nous avons défini des priorités et 
opéré des choix. Sur quoi misons-nous ? 
Où pouvons-nous faire la différence grâce 
à notre approche territoriale? Comment 
pouvons-nous adapter nos actions aux 
collaborations et initiatives existant déjà dans 
la région ?

Nous avons choisi de travailler sur trois 
thèmes généraux, qui nous permettent 
d’établir bon nombre de relations 
transversales. La transition vers l’énergie 
renouvelable, la mise en place d’un espace 
résilient et le développement touristique 
et récréatif de la zone se rejoignent, par 
exemple, dans le renforcement de la trame 
verte et bleue. Nous avons ainsi recherché 
des combinaisons intelligentes. Nous avons 
résolument joué la carte d’une approche 
intégrée. 

Le résultat a été verseé dans un plan 
d’action régional. Nous souhaitions ainsi 
développer le Pays de la Dendre de 
manière qualitative et respectueuse du 
climat. Parallèlement, nous souhaitions 
donner corps à une nouvelle forme 
d’aménagement du territoire, qui repose 
sur les besoins et le dynamisme de la région. 

ENTRE DIFFERENTS 
NIVEAUX D’ECHELLES

Dans ce cadre, nous sommes allés et 
venus sans cesse entre des actions à petite 
échelle et des projets complexes à grande 
échelle et entre visions ambitieuses de la 
région et actions concrètes à l’échelle locale. 
Les processus de planification qui ne restent 
pas confinés dans des limites (programme 
de développement touristique et récréatif, 

BOOTTOCHT OP
DE DENDER OP
16/06/2017. 
PROMENADE
EN BATEAU
SUR LA DENDRE
16/06/2017
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plus facilement à des situations gagnant-
gagnant et nous avons créé de nouvelles 
opportunités. En traduisant immédiatement 
des visions plus larges dans un certain 
nombre de marchés de projet locaux (cf. Val 
de Dendre attractif et agréable), nous avons 
stimulé l’enthousiasme de nos partenaires. 
Les cas pilotes locaux, en revanche, nous 
ont permis

d’expérimenter des solutions concrètes 
à petite échelle (projets pilotes sur le thème 
de la chaleur verte, par exemple). Les 
expériences tirées de ces projets pilotes 
locaux peuvent ensuite être utilisées 
comme levier pour des actions similaires 
dans d’autres communes ou pour mettre en 
place de nouvelles formes de collaboration 
entre les communes. En outre, nous avons 
ainsi développé peu à peu l’expertise et les 
réseaux régionaux sur divers thèmes.

APERÇU & SITUATION 
DU PLAN D’ACTION

Durant les 3 années du projet stratégique 
nous avons réalisé de nombreuses actions 
qui ont contribué systématiquement à 
un développement territorial du Val de 
Dendre. Il va de soi que le travail ne s’est 
pas arrêté là. Les dernières années, de 
nombreuses actions de réalisation ont été 
lancées à travers de nouveaux projets, des 
accords de coopération ou de la politique 
régulière, dans lesquels la Province de 
Flandre orientale a continué à jouer un rôle 
actif.

Dans cette chapitre du rapport final, 
nous faisons le point sur le plan d’action 
régional élaboré par les partenaires du 
projet stratégique en 2016. Nous donnons 
un bref aperçu des actions réalisées dans le 
cadre du projet stratégique, ainsi que des 
actions qui ont été lancées ces dernières 
années en fonction de réalisation.

11

in een aantal lokale ontwerpopdrachten 
(cfr. Beleefbare Dendervallei) wakkerden 
we het enthousiasme van onze partners 
aan. Aan de hand van lokale pilootcases 
experimenteerden we met concrete 
oplossingen op kleine schaal (bv. 
proefprojecten rond groene warmte). De 
ervaringen uit deze lokale proefprojecten 
kunnen vervolgens ingezet worden als 
hefboom voor gelijkaardige acties bij 
andere gemeenten of om nieuwe vormen 
van samenwerking tussen gemeenten op 
gang te brengen. Bovendien bouwden we 
op deze manier stapsgewijs de regionale 
expertise en netwerken rond een aantal 
thema’s verder uit.

STAND VAN ZAKEN ACTIEPLAN

Gedurende de 3 jaar strategisch project 
voltooiden we heel wat acties die bijdroegen 
aan een gebiedsgerichte ontwikkeling van 
de Dendervallei. Uiteraard stopte het werk 
daar niet. In het verlengde van het strategisch 
project werden via nieuwe projecten, 
samenwerkingsovereenkomsten of regulier 
beleid heel wat acties ter realisatie opgestart 
waarin de Provincie Oost-Vlaanderen een 
actieve rol bleef opnemen.

In dit deel van het eindrapport geven 
we een stand van zaken van het regionaal 
actieplan dat de partners van het strategisch 
project in 2016 opstelden. We geven zowel 
een beknopt overzicht van de acties die in 
kader van het strategisch project voltooid 
werden, als van de acties die de voorbije 
jaren ter realisatie zijn opgestart.

OP 22 FEBRUARI 2017 VERSCHEEN, NAAR AANLEIDING VAN DE VIERDE KERNGROEP EN 
DE LANCERING VAN HET VOORTGANGSRAPPORT, EEN UITGEBREID ARTIKEL OVER HET 
PROJECT IN L’AVENIR, ÉÉN VAN DE GROOTSTE BETAALDE KRANTEN IN FRANSTALIG 
BELGIË. À LA SUITE DU QUATRIÈME COMITÉ DIRECTEUR ET DU LANCEMENT DU 
RAPPORT D’AVANCEMENT, UN ARTICLE DÉTAILLÉ RELATIF AU PROJET EST PARU DANS 
L’AVENIR LE 22 FÉVRIER 2017. L’AVENIR EST UN DES PLUS GRANDS QUOTIDIENS PAYANTS 
DE BELGIQUE FRANCOPHONE
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SUIVI
DU PLAN
D’ACTION

OBJECTIFS ET ACTIONS

VERS UN PAYS DE LA DENDRE ATTRACTIF ET AGRÉABLE
Développer le potentiel touristique et récréatif du Val de Dendre.

ACTIE B.1  Élaborer un programme de développement pour un Val
  de Dendre attractif et agréable.

ACTIE B.2  Élaborer un accord de coopération pour un Val de Dendre
  attractif et agréable.

ACTIE B.3  Développer les zones stratégiques du Programme de développement  
  pour un Val de Dendre attractif et agréable

ACTIE B.4.  Partenariat Val de Dendre attractif et agréable 

ACTIE B.5  Collaboration structurelle autour d’un Val de Dendre attractif et agréable

VERS UN PAYS DE LA DENDRE ÉNERGIQUE
Stimuler la transition vers l’énergie renouvelable dans le Pays de la Dendre.

ACTIE E.1  Élaboration d’une vision spatiale soutenue pour le Paysage
  énergétique du Pays de la Dendre.

ACTIE E.2  Réalisation phasée du Paysage énergétique du Pays de la Dendre

ACTIE E.3  Programme d’action du Paysage énergétique du Pays de la Dendre

ACTIE E.4  Élaborer des projets pilotes sur le thème de la chaleur verte produite à  
  partir de flux résiduels issus de la gestion du paysage.

VERS UN PAYS DE LA DENDRE RÉSILIENT
Renforcer la résilience du Pays de la Dendre en fonction de l’adaptation au changement 
climatique.

ACTIE V.1  Apporter un soutien dans le débat social mené par De
  Vlaamse Waterweg dans le cadre du projet « Ruimte voor
  water. Samen werken aan een Dender in balans » (Espace
  pour l’eau. Travailler ensemble à l’équilibre de la Dendre).

ACTIE V.2  ACTION V.2. Élaboration de cas pilotes sur le thème du renforcement  
  de la résilience des communautés locales face aux inondations, dans  
  le cadre du projet Interreg VB FRAMES.

ACTIE V.3  Augmenter la préparation aux inondations parmi les citoyens.

ACTIE V.4  Renforcer la trame verte et bleue polyvalente dans l’espace vert et  
  urbanisé, compte tenu de l’adaptation au changement climatique, de  
  l’agriculture, de la biodiversité, des loisirs, du paysage et de la   
  rénovation urbaine
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OPVOLGING
VAN HET
ACTIEPLAN

DOELSTELLINGEN EN ACTIES

NAAR EEN BELEEFBAAR DENDERLAND
Het toeristisch-recreatief potentieel van de Dendervallei ontwikkelen.

ACTIE B.1  Opmaak van een ontwikkelingsprogramma voor een beleefbare   
  Denderlvallei.

ACTIE B.2  Opmaak van een samenwerkingsovereenkomst voor een beleefbare  
  Dendervallei.

ACTIE B.3  Ontwikkelen van de strategische zones uit het     
  Ontwikkelingsprogramma voor een Beleefbare Dendervallei

ACTIE B.4.  Samenwerkingsverband Beleefbare Dendervallei 

ACTIE B.5  Structurele Samenwerking Beleefbare Dendervallei

NAAR EEN ENERGIEK DENDERLAND
De transitie naar hernieuwbare energie in het Denderland stimuleren.

ACTIE E.1  Opmaak van een gedragen actieprogramma voor het    
  Energielandschap  Denderland.

ACTIE E.2  Gefaseerde realisatie Energielandschap Denderland

ACTIE E.3  Opmaak actieprogramma Energielandschap Denderland

ACTIE E.4  Uitwerking van pilootprojecten rond groene warmte op basis van   
  reststromen uit landschapsbeheer.

NAAR EEN VEERKRACHTIG DENDERLAND
De veerkracht van het Denderland in functie van de klimaatwijziging versterken.

ACTIE V.1  Ondersteuning bij het maatschappelijk debat dat De Vlaamse   
  Waterweg uitvoert in het kader van het project “Ruimte voor water  
  Samen werken aan een Dender in balans”.

ACTIE V.2  Uitwerking van pilootcases rond de versterking van veerkracht van  
  lokale gemeenschappen tegen wateroverlast in kader van het   
  INTERREG VB-project FRAMES.

ACTIE V.3  Verhogen van overstromingsparaatheid bij burgers.

ACTIE V.4  Versterking van multifunctionele groen-blauwe netwerken in de open  
  en de verstedelijkte ruimte met aandacht voor klimaatadaptatie, land 
  bouw, biodiversiteit, recreatie, landschap en stadsvernieuwing.
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Als een groen-blauw snoer 
verbindt de Dender haar steden 
met het omliggende landschap. 
Landbouw, parken, bos- en 
natuurgebieden kleuren de 
open ruimte. De steden zijn klein 
maar hebben een ongelooflijk 
rijk cultureel en industrieel 
verleden. En ze liggen slechts 
op een boogscheut van Brussel, 
Bergen, Doornik, Gent en Rijsel. 
Wallonië en Vlaanderen liggen 
hier op wandelafstand van elkaar.

Toch blijft het toeristisch-
recreatief potentieel van de 
Dendervallei onderbenut. Je 
vindt er “van alles een beetje”, 
maar - op het eerste zicht - weinig 
identiteit. De streek ligt letterlijk 
en figuurlijk in de marge van een 
aantal grote toeristische regio’s 
(Scheldeland, Pajottenland, 
Vlaamse Ardennen en Wallonie 
picarde) en verdwijnt daardoor 
al te vaak van de toeristisch-
recreatieve radar.

De partners van het strategisch 
project Denderland wilden dit 
nadeel in een voordeel omzetten. 
Ze wilden de Dendervallei als een 
grensoverschrijdend gebied op 
de kaart zetten. Een scharnierregio 
die Vlaanderen en Wallonië 
verbindt, waar Scheldeland, 
Pajottenland, Vlaamse Ardennen 
en Wallonie picarde elkaar 
ontmoeten. Een ongeziene 
bestemming voor dagtoerisme 
en de ideale uitvalsbasis voor 
de verkenning van de naburige 
toeristische regio’s. De troeven 
van het Denderland wilden 
ze hierbij in de verf zetten: 
een unieke combinatie van 
grensoverschrijdende cultuur en 
natuur vlakbij de grote steden.

Tel un cordon vert et bleu, la 
Dendre relie ses villes au paysage 
environnant. Agriculture, parcs, 
bois et zones naturelles colorent 
l’espace vert. Les villes sont petites 
mais possèdent un passé culturel 
et industriel incroyablement riche. 
De plus, elles ne se trouvent qu’à 
une faible distance de Bruxelles, 
Mons, Tournai, Gand et Lille. 
Ici, Wallonie et Flandre sont à 
distance de marche.

Pourtant, le potentiel 
touristique et récréatif du Val de 
Dendre demeure sous-exploité. 
On y trouve « un peu de tout 
», mais, à première vue, peu 
d’identité. La région se situe, 
au propre comme au figuré, 
en marge de diverses grandes 
régions touristiques (Pays de 
l’Escaut, Pajottenland, Ardennes 
flamandes et Wallonie picarde) 
et disparaît dès lors trop souvent 
du radar touristique et récréatif.

Les partenaires du projet 
stratégique Pays de la Dendre 
voudraient transformer cet 
inconvénient en avantage. Ils 
souhaitent positionner le Val de 
Dendre sur la carte en tant que 
région traversant les frontières. 
Une région charnière qui relie la 
Flandre et la Wallonie, où le Pays 
de l’Escaut, le

Pajottenland, les Ardennes 
flamandes et la Wallonie picarde 
se rencontrent. Une destination 
sans précédent pour le tourisme 
d’un jour et le point de départ 
idéal pour partir à la découverte 
des régions touristiques voisines. 
Les partenaires souhaitaient 
mettre en valeur les atouts 
du Pays de la Dendre : une 
combinaison unique de nature et 
de culture, de part et d’autre de 
la frontière régionale, à proximité 
des grandes villes.
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ACTIE B.1 : Opmaak van een 
ontwikkelingsprogramma voor een 
beleefbare Dendervallei. 

Met deze doelstelling voorogen 
beslisten de partners samen een 
Ontwikkelingsprogramma Beleefbare 
Dendervallei op te maken. Hierbij wilden 
ze enerzijds komen tot een ruimtelijke 
visie met het oog op de toeristische 
ontwikkeling van de Dendervallei. 
Anderzijds wilden ze ook nadenken over 
de communicatiestrategie die we hierbij 
best inzetten. Het ontwikkelingsprogramma 
werd in november 2017 door Idea Consult 
en JNC International opgeleverd en wordt 
sindsdien gehanteerd bij de verdere 
ontwikkeling van het toeristisch-recreatief 
potentieel van de Dendervallei. 

In het ontwikkelingsprogramma voor 
een beleefbare Dendervallei wordt een 
uitgebreide reeks acties voorgesteld om 
werk te maken van de toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling van de Dendervallei. Langs de 
ene kant wordt er ingezoomd op acties op 
het niveau van de volledige Dendervallei 
(transversale actiedomeinen), langs de 
andere kant worden er per strategische 
zone van de Dendervallei concrete 
prioritaire acties benoemd. Deze laatste 
dienen als inspiratie voor de gemeenten 
en lokale partnerschappen. De transversale 
acties daarentegen dienen uitgewerktte 
worden door een breed partnerschap 
op het niveau van de volledige vallei. Eén 
van de aangehaalde transversale acties 
bestond dan ook net uit het opstarten van 
een samenwerkingsverband rond een 
beleefbare Dendervallei (Actiedomein 8 
“Samenwerken aan de Dender”, p. 90).

ACTION B.1 : Élaborer un programme de 
développement pour un Val de Dendre 
attractif et agréable.

Avec cet objectif en tête, les partenaires 
ont décidé d’élaborer ensemble un un 
programme de développement. Dans ce 
cadre, ils souhaitaient parvenir à une vision 
de l’aménagement du territoire, dans 
l’optique du développement touristique du 
Val de Dendre. En outre, nous souhaitons 
réfléchir à la stratégie de communication 
qu’il est préférable de mettre en oeuvre 
ici. Le programme de développement a 
été mis en œuvre par Idea Consult et JNC 
International en novembre 2017 et a depuis 
été utilisé lors du développement ultérieur 
du potentiel touristique et récréatif du Val 
de Dendre. 

Dans le programme de développement 
pour un Val de Dendre attractif et agréable, 
une vaste série d’actions est proposée pour 
travailler sur le développement touristique 
et récréatif du Val de Dendre. D’une part, 
l’accent est mis sur les actions au niveau de 
l’ensemble du Val de Dendre (domaines 
d’action transversaux); d’autre part, des 
actions prioritaires concrètes sont identifiées 
pour chaque zone stratégique du Val de 
Dendre. Ces dernières servent d’inspiration 
pour les communes et les partenariats 
locaux. Les actions transversales, en 
revanche, devraient être développées par 
un large partenariat au niveau de l’ensemble 
de la vallée. L’une des actions transversales 
mentionnées ci-dessus a donc consisté à 
lancer une collaboration autour d’un Val de 
Dendre attractif et agréable (Actiedomein 
8 “Samenwerken aan de Dender [Domaine 
d’action 8 « Travailler ensemble à la Dendre 
»], p. 90).
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OPSTART SAMENWERKINGSVERBAND

Aan de hand van drie bijkomende 
stuurgroepvergaderingen werkten de 
partners een concreet plan van aanpak uit voor 
de opstart van een samenwerkingsverband 
rond een beleefbare Dendervallei. Er werd 
beslist om een samenwerkingsakkoord 
met concrete engagementen (zowel 
qua acties als qua financiële bijdragen) 
uit te werken en niet te werken met een 
tussenliggende stap van een charter of een 
intentieverklaring. Tijdens de verschillende 
stuurgroepvergaderingen werd via 
verschillende werksessiesbepaald welke 
formele vorm dit samenwerkingsverband 
moest aannemen, hoe het zich diende te 
verhouden tot bestaande structuren, wat 
het ambitieniveau was en rond welke acties 
er concreet gewerkt zou worden. 

Op basis van de input van de partners 
werkte de coördinatiecel van het strategisch 
project verschillende opeenvolgende 
werkversies van het samenwerkingsakkoord 
uit. 

LANCEMENT DU PARTENARIAT

Sur la base de trois réunions 
supplémentaires du comité de pilotage 
(24 octobre 2017 à Lessines, 28 novembre 
2017 à Geraardsbergen, 30 janvier 2018 à 
Dendermonde), les partenaires ont élaboré 
un plan d’action concret pour le lancement 
d’un partenariat relatif à un Val de Dendre 
attractif et agréable. Il a été décidé de 
développer un accord de collaboration 
avec des engagements concrets (tant en 
termes d’actions que de contributions 
financières) et de ne pas fonctionner avec 
une étape intermédiaire d’une charte ou 
d’une déclaration d’intention. Au cours des 
différentes réunions du comité de pilotage, 
diverses séances de travail ont été organisées 
pour déterminer la forme formelle que 
devrait prendre ce partenariat, comment 
il devrait s’articuler avec les structures 
existantes, quel était le niveau d’ambition et 
quelles actions seraient concrètement mises 
en oeuvre. Un rapport bilingue complet 
de chaque réunion a été envoyé à tous les 
partenaires afin que même ceux qui n’ont 
pu assister à certains points de consultation 
puissent suivre le processus et faire parvenir 
leurs commentaires.

Sur la base des contributions des 
partenaires, la cellule de coordination 
du projet stratégique a élaboré plusieurs 
versions de travail successives de l’accord 
de collaboration. 
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ACTIE B.2 Opmaak van een 
samenwerkingsovereenkomst voor een 
beleefbare Dendervallei. 

In het ontwikkelingsprogramma voor 
een beleefbare Dendervallei wordt een 
uitgebreide reeks acties voorgesteld om 
werk te maken van de toeristisch-recreatieve 
ontwikkeling van de Dendervallei.

Langs de éne kant wordt er ingezoomd 
op acties op het niveau van de volledige 
Dendervallei (transversale actiedomeinen), 
langs de andere kant worden er per 
strategische zone van de Dendervallei 
concrete prioritaire acties benoemd. 
Deze laatste dienen als inspiratie voor de 
gemeenten en lokale partnerschappen. 
De transversale acties daarentegen dienen 
uitgewerkt te worden door een breed 
partnerschap op het niveau van de volledige 
vallei. Eén van de aangehaalde transversale 
acties bestond dan ook net uit het opstarten 
van een samenwerkingsverband rond een 
beleefbare Dendervallei (Actiedomein 8 
“Samenwerken aan de Dender, p. 90).

In de zomer van 2017 werd een 
voorstel tot plan van aanpak voor de 
uitwerking van deze actie (B.2) voorbereid. 
Dit voorstel werd aan de hand van 
een reeks bilaterale gesprekken met 
de verschillende Dendergemeenten 
afgetoetst. Hierbij werden telkens ook een 
aantal prioritaire acties per strategische 
zone van het ontwikkelingsprogramma in 
kaart gebracht. Per gemeente werden een 
aantal quick starts opgelijst die op korte 
termijn opgestart kunnen worden. Door 
simultaan op kleine schaal te starten met 
het uitvoeren van een aantal concrete acties 
uit het ontwikkelingsprogramma, wilden 
we het enthousiasme in de opmaak van 
een gezamenlijk project vasthouden en 
aanwakkeren.

ACTIE B.2: Élaborer un accord de 
coopération pour un Val de Dendre attractif 
et agréable.

Dans le programme de développement 
pour un Val de Dendre attractif et agréable, 
une vaste série d’actions est proposée pour 
travailler sur le développement touristique 
et récréatif du Val de Dendre. 

D’une part, l’accent est mis sur les actions 
au niveau de l’ensemble du Val de Dendre 
(domaines d’action transversaux) ; d’autre 
part, des actions prioritaires concrètes sont 
identifiées pour chaque zone stratégique 
du Val de Dendre. Ces dernières servent 
d’inspiration pour les communes et les 
partenariats locaux. Les actions transversales, 
en revanche, devraient être développées 
par un large partenariat au niveau de 
l’ensemble de la vallée. L’une des actions 
transversales mentionnées ci-dessus a donc 
consisté à lancer une collaboration autour 
d’un Val de Dendre attractif et agréable 
(Actiedomein 8 “Samenwerken aan de 
Dender [Domaine d’action 8 « Travailler 
ensemble à la Dendre »], p. 90). 

Une proposition de plan d’approche de 
l’élaboration de l’action B.2 a été préparée 
durant l’été 2017. Cette proposition a été 
soumise à l’avis des différentes communes 
de la Dendre, au moyen d’entretiens 
bilatéraux. Dans ce cadre, diverses 
actions prioritaires par zone stratégique 
du programme de développement ont 
chaque fois été répertoriées. Par commune, 
des quick starts pouvant être rapidement 
lancés à l’automne 2017 ont été listés. 
En commençant simultanément à petite 
échelle avec la mise en oeuvre d’un certain 
nombre d’actions concrètes du programme 
de développement, nous voudrons 
maintenir et stimuler l’enthousiasme dans 
la préparation d’un projet commun.
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Op 7 juni 2018 werd het 
samenwerkingsakkoord “Samen werk 
maken van een beleefbare Dendervallei” 
ondertekend te Ath. De ondertekenende 
partners (l’Office de tourisme d’Ath, de 
stad Lessines, Actions de Développement 
Local Lessines, de stad Geraardsbergen, 
de stad Ninove, de gemeente Roosdaal, 
de gemeente Liedekerke, de gemeente 
Affligem, de gemeente Denderleeuw, 
de stad Aalst, de gemeente Lebbeke, 
de stad Dendermonde, Toerisme Oost-
Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) 
engageerden zich om samen werk te 
maken van een beleefbare Dendervallei 
door het toeristisch-recreatief potentieel 
op een kwalitatieve en duurzame wijze te 
ontwikkelen over de grenzen van gewesten, 
provincies, gemeenten, toeristische regio’s, 
organisaties en sectoren heen.

Na de ondertekening van het 
samenwerkingsakkoord te Ath werden alle 
deelnemers uitgenodigd voor een feestelijk 
ontmoetingsmoment op de site van de 
Hôpital Notre-Dame à la Rose in  Lessines. 
Aan de hand van “tafels van de Dender” 
konden de verschillende gemeenten 
en toeristische actoren hun troeven 
voorstellen. Met een ruime opkomst van 
een honderdvijftigtal actoren die langs 
beide zijden van de taalgrens werken 
rond toerisme, cultuur, landschap, natuur 
en erfgoed, was het ontmoetingsmoment 
een groot succes te noemen. De dag werd 
afgesloten met de mogelijkheid tot een 
gegidst bezoek aan de Hôpital Notre-Dame 
à la Rose.

Le 7 juin 2018, l’accord de coopération « 
Coopérer pour un Val de Dendre attractif et 
agréable » a été signé à Ath. Les signataires 
(l’Office de tourisme d’Ath, la ville de 
Lessines, Actions de Développement Local 
Lessines, la ville de Geraardsbergen, la ville 
de Ninove, la commune de Roosdaal, la 
commune de Liedekerke, la commune 
d’Affligem, la commune de Denderleeuw, 
la ville d’Aalst, la commune de Lebbeke, 
la ville de Dendermonde, Toerisme Oost-
Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant, 
Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) se 
sont engagés à oeuvrer ensemble à un 
Val de Dendre attractif et agréable, en 
développant le potentiel touristique et 
récréatif de manière qualitative et durable, 
par-delà les limites des régions, des 
provinces, des communes, des régions 
touristiques, des organisations et des 
secteurs.

Après la signature de l’accord de 
coopération à Ath, tous les participants 
ont été invités à un moment de rencontre 
festif sur le site de l’Hôpital Notre-Dame à 
la Rose, à Lessines. Les communes et les 
acteurs touristiques ont pu présenter leurs 
atouts à l’aide de « tables de la Dendre ». 
Avec la présence de quelques 150 acteurs 
travaillant des deux côtés de la frontière 
linguistique dans les domaines du tourisme, 
de la culture, du paysage, de la nature et du 
patrimoine, ce moment de rencontre peut 
être qualifié de grande réussite. La journée 
s’est clôturée par la possibilité d’une visite 
guidée de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose.
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GROEPSPORTRET VAN DE 
ONDERTEKENENDE PARTNERS VAN DE 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 
BELEEFBARE DENDERVALLEI (VAN LINKS 
NAAR RECHTS, VAN BOVEN NAAR 
ONDER) PHOTO DE GROUPE DES 
PARTENAIRES SIGNATAIRES DE L’ACCORD 
DE COOPÉRATION DU VAL DE DENDRE 
(DE GAUCHE À DROITE, DU HAUT VERS 
LE BAS):

JOHAN VAN LIERDE (ROOSDAAL), 
ALBERIC SERGOORIS (DENDERLEEUW), 
MARC DUVIVIER (L’OFFICE DE TOURISME 
D’ATH), PASCAL DE HANDSCHUTTER 
(LESSINES), KRISTIN VANGEYTE 
(GERAARDSBERGEN), ETIENNE 
SCHOUPPE (LIEDEKERKE), LINE DE 
MECHELEER - DEVLEESCHAUWER (ADL 
LESSINES), MARC MERTENS (LIEDEKERKE), 
TANIA DE JONGE (NINOVE), IWEIN 
DE KONINCK (AALST), VÉRONIQUE 
FONTAINE (STREEKOVERLEG ZUID-
OOSTVLAANDEREN), KATIA VERSIECK 
(TOERISME OOST-VLAANDEREN)

JAN DE NUL (DENDERLEEUW), 
OGER BRASSART (LESSINES), 
BORIS SNAUWAERT (STRATEGISCH 
PROJECT DENDERLAND), LAURENT 
DUBUISSON (L’OFFICE DE TOURISME), 
MARTINE VAN HAUWERMEIREN 
(DENDERMONDE), LIEVEN ELST 
(TOERISME VLAAMSBRABANT), AN 
HEIRBAUT (LEBBEKE), LEEN STEENHOUDT 
(AFFLIGEM)

(FOTO STEFAAN VAN STEENBERGE)
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OP 11 JUNI 2018 VERSCHEEN, NAAR
AANLEIDING VAN DE LANCERING VAN HET 

SAMENWERKINGSAKKOORD BELEEFBARE 
DENDERVALLEI, EEN UITGEBREID ARTIKEL 

IN L’AVENIR. À LA SUITE DU LANCEMENT DE 
L’ACCORD DE COOPÉRATION VAL DE DENDRE, 

UN ARTICLE DÉTAILLÉ RELATIF AU PROJET EST 
PARU DANS L’AVENIR LE 11 JUIN 2018
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QUICK STARTS 
DES ZONES STRATÉGIQUES

Durant la dernière année du projet 
stratégiqu (2017-2018) nous avons identifié à 
travers des consultations bilatérales avec les 
partenaires les actions du programme de 
développement (partie zones stratégiques, 
p.92-135) qui étaient intéressantes à lancer 
au cours de la dernière année d’activité du 
projet stratégique.

Dans ce cadre, quelques missions 
de conception limitées ont été émises en 
fonction de la réalisation des quick starts à 
Roosdaal, Lessines et Ath. Après évaluation 
des offres soumises ceux-ci ont été attribués 
à l’architecte paysagiste Myrna Baks. Les 
missions ont été completées en mai et 
septembre 2018.

Dans la zone stratégique « Pamel - 
Ninove - Pollare » (p.110-113), l’accent a 
été mis sur l’action relative à la place du 
Dikke van Pamel à Roosdaal : « Renforcer 
l’« ADN de la Dendre » de la zone verte 
près du Dikke van Pamel, afin de la rendre 
plus attrayante comme lieu de repos et 
d’hébergement à la Dendre, y compris des 
mesures pour augmenter la sécurité contre 
les inondations ». 

Compte tenu de l’importance de la 
place du Dikke van Pamel comme tremplin 
dans un Val de Dendre attractif et agréable, 
la commune de Roosdaal a souhaité investir 
un budget limité disponible dans le cadre 
du projet LEADER « Thuis in het Pajottenland 
» (Chez soi dans le Pajottenland), dans 
la mise à niveau de cet espace vert. En 
même temps, la commune voulait investir 
elle-même dans le renouvellement de 
l’infrastructure de jeu obsolète sur la place.

Dans le cadre de la mission de 
conception, une vision concise sur le 
fonctionnement du site dans le réseau/
l’offre local(e) de tourisme - récréatif 
a été élaborée, ainsi qu’ une ébauche 
d’aménagement pour l’espace vert afin 
de le rendre plus attractif en tant que lieu 
de repos et de résidence dont l’ambition 
est explicitement de rendre l’ADN de la 
Dendre plus tangible sur ce site. La mission 
s’est terminé en mai 2018. Dans les pages 
suivantes, nous présenterons quelques 
images de la vision et du projet.
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QUICK STARTS 
STRATEGISCHE ZONES

Tijdens het laatste werkingsjaar van het 
strategisch project (2017-2018) werd 
via bilateraal overleg met de partners 
in kaart gebracht welke acties uit het 
ontwikkelingsprogramma (deel strategische 
zones, P.92-135) interessant waren om 
reeds tijdens het laatste werkingsjaar van 
het strategisch project op te starten. In 
dit verband werden enkele beperkte 
ontwerpopdrachten uitgeschreven in 
functie van de realisatie van quick starts in 
Roosdaal, Lessines en Ath. Deze werden na 
de beoordeling van de ingediende offertes 
gegund aan landschapsarchitecte Myrna 
Baks. De opdrachten werden in mei en 
september 2018 afgerond.

Binnen de strategische zone “Pamel 
- Ninove - Pollare” (p.110-113) werd 
ingezoomd op de actie rond het pleintje 
van de Dikke van Pamel te Roosdaal: 
“Versterken van het “Dender DNA” van 
de groenzone bij de Dikke van Pamel, 
om ze aantrekkelijker te maken als rust- 
en verblijfsplek aan de Dender inclusief 
maatregelen die de veiligheid tegen 
overstromingen verhogen”. Gezien het 
belang van het pleintje van de Dikke van 
Pamel als stapsteen in een beleefbare 
Dendervallei, wenste de gemeente Roosdal 
budget beschikbaar via het LEADER-project 
“Thuis in het Pajottenland” te investeren 
in de opwaardering van deze groenzone. 
Tegelijkertijd wilde de gemeente zelf 
investeren in de de vernieuwing van de 
verouderde speelinfrastructuur op het 
pleintje.

In kader van de ontwerpopdracht werd 
enerzijds een beknopte visie opgemaakt op 
het functioneren van de plek in het lokaal 
toeristisch-recreatief netwerk/aanbod, 
anderzijds een inrichtingsschets voor de 
groenzone om deze aantrekkelijker te 
maken als rust- en verblijfsplek waarbij het 
expliciet de ambitie is om het DNA van de 
Dender op deze plek meer voelbaar te 
maken. De opdracht werd afgerond in mei 
2018. We geven op de volgende pagina’s 
alvast enkele visie- en ontwerpbeelden van 
weer. 
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In Lessines zoomden we in op de site van 
de botenlader (“chargeur à bateaux”) op de 
rechteroever van de Dender. Een geplande 
woonontwikkeling naast deze site vormt 
de perfecte aanleiding om de plek om te 
vormen tot een groene hotspot die als een 
stapsteen functioneert tussen het station, 
de Dender en het historische centrum met 
de prachtige site van de Notre- Dame à 
la Rose. Daarnaast nemen we de oude 
Denderarm in het stadscentrum ter hoogte 
van de brug van de Grand Rue onder de 
loupe. Op die manier starten we twee acties 
uit het ontwikkelingsprogramma op: “De 
“Chargeur à bateaux” op een duurzame 
wijze bewaren en hem meer tot zijn recht 
laten komen als emblematisch monument 
en verzekeren van de ruimtelijke samenhang 
met de ontwikkeling van de oude mouterij 
op de andere Denderoever” en ““De oude 
armen van de Dender meer zichtbaar maken 
in het historisch centrum” (p.120).

In Ath richtten we ons op de actie “Het 
ruimtelijk coherent ontwikkelen van de 
Denderboorden vanaf de ring rond Aat ten 
noorden van het centrum en de Pont Carré 
vertrekkende van een globale visie op basis 
van het DNA van de stad en de Dender” 
(p. 128). We zochten naar manieren waarop 
de beleving van de Dender en het zicht op 
de stad vanop het jaagpad kan versterkt 
worden. Hierbij gingen we ook na waar er 
nieuwe rust- en verpoosplekken gecreëerd 
kunnen worden op en langs de Dender. 

À Lessines, nous avons zoomé sur le site 
du chargeur à bateaux sur la rive droite de 
la Dendre. Un projet de développement 
résidentiel à côté de ce site est l’occasion 
parfaite de transformer le lieu en un hotspot 
vert qui sert de tremplin entre la gare, 
la Dendre et le centre historique avec le 
magnifique site de Notre-Dame à la Rose. 
Nous examinons aussi à la loupe l’ancien 
bras de la Dendre dans le centre-ville au 
niveau du pont de la Grand Rue. Nous 
lançons ainsi deux actions du programme 
de développement : « Préserver le « 
Chargeur à bateaux » de manière durable et 
le mettre en valeur en tant que monument 
emblématique et assurer la cohésion 
spatiale avec le développement de 
l’ancienne malterie de l’autre côté de la rive 
de la Dendre » et « Rendre les anciens bras 
de la Dendre plus visibles dans le centre 
histori- que » (p. 120).

À Ath, nous nous sommes concentrés 
sur l’action « Le développement cohérent 
de l’espace des bords de la Dendre à partir 
du ring d’Ath au nord du centre et du Pont 
Carré sur la base d’une vision globale basée 
sur l’ADN de la ville et de la Dendre » (p. 128). 
Nous cherchons des moyens de renforcer la 
perception de la Dendre et la vue de la ville 
à partir du chemin de halage. Nous étudions 
également les endroits où de nouveaux 
lieux de repos et de détente peuvent être 
créés sur et le long de la Dendre.
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ACTION B.3. Développer les zones 
stratégiques du Programme de 
développement pour un Val de Dendre 
attractif et agréable

Bien que le projet stratégique ait pris fin en 
septembre 2018, les villes et communes de 
la Dendre ont continué d’investir dans le 
développement des zones stratégiques du 
Programme de développement pour un Val 
de Dendre attractif et agréable ces deux 
dernières années. La commercialisation 
commune du Val de Dendre et le 
développement de produits (ACTION B.4) 
ont été un stimulant important à cet égard. 
Dans la mesure du possible, la province 
de Flandre-Orientale a continué, à travers 
son action régulière, d’accompagner le 
contenu de ces projets ou de les soutenir 
financièrement, dans le cadre de l’action 
territoriale (BRV Proeftuin Val de Dendre).

À Denderleeuw, où nous avions déjà 
réalisé, conjointement avec la ville, une 
première reconnaissance pendant le projet 
stratégique de la manière dont cette zone 
peut être transformée en un paysage 
biodiversifié et résistant au changement 
climatique, mais aussi attractif et agréable, la 
ville a décidé, en 2019, d’aménager en Parc 
de la Dendre la zone située entre le centre 
du village, la Dendre et le talus ferroviaire de 
la ligne Gand-Bruxelles. En 2020, elle a fait 
appel à l’aide de l’intercommunale régionale 
SOLVA en vue de la conception du projet. 
L’objectif est de développer un poumon 
vert récréatif le long de l’enveloppe bâtie, 
de renforcer les berges de la Dendre en 
tant qu’espace récréatif et de créer diverses 
liaisons cyclistes et piétonnes intéressantes 
entre le centre du village et la Dendre. En 
outre, le parc de quartier Hof ter Leeuwe 
et la zone à côté du jardin du presbytère 
deviendront un ensemble attrayant, 
disposant de divers accès bien entretenus. 
Avec ce projet, la ville donne corps à l’action 
« Améliorer l’attractivité de l’espace de la 
Dendre dans le village de Denderleeuw » 
du programme de développement (p. 108). 
Pour la réalisation, les subsides provinciaux 
« Plant een klimaatbestendig landschap » 
peuvent probablement être sollicités. 

À Roosdaal, la commune est partie de 
la vision et de l’esquisse d’aménagement 
établies pour la petite place du « Dikke 
van Pamel » dans le cadre du projet 
stratégique. En novembre 2019, les riverains 
ont été impliqués dans la poursuite du 
développement. Un moment participatif 
a été organisé sur la petite place, au cours 
duquel les participants ont pu faire part de 
leurs idées personnelles ou de celles de 
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ACTIE B.3 Ontwikkelen van de strategische 
zones uit het Ontwikkelingsprogramma 
voor een Beleefbare Dendervallei

Hoewel het strategisch project in 
september 2018 op zijn eind liep, bleven 
de Dendersteden en -gemeenten de 
voorbije 2 jaar investeren in de ontwikkeling 
van de strategische zones uit het 
Ontwikkelingsprogramma voor Beleefbare 
Dendervallei. Het gezamenlijk vermarkten 
van de Dendervallei en ontwikkelen van 
producten (ACTIE B.4) vormde hierbij 
een belangrijke stimulans. Waar mogelijk 
bleef de Provincie Oost-Vlaanderen deze 
projecten in kader van de gebiedswerking 
(BRV Proeftuin Dendervallei) of haar 
reguliere werking inhoudelijk begeleiden 
of financieel ondersteunen.

In Denderleeuw, waar we tijdens 
het strategisch project reeds een eerste 
verkenning met de stad voerden hoe deze 
zone kan omgevormd worden tot een 
biodivers, klimaatbestendig en beleefbaar 
landschap – besliste de stad in 2019 de 
zone tussen het dorpscentrum, de Dender 
en de spoorwegtalud van de lijn Gent-
Brussel in te richten als een Denderpark. In 
2020 deed ze voor het ontwerp beroep op 
ondersteuning van streekintercommunale 
SOLVA. Doel is een groenrecreatieve 
long langsheen de bebouwde schil te 
ontwikkelen, de Denderoevers natuurlijk 
als recreatief te versterken en enkele 
interessante fiets- en wandelverbindingen 
tussen het dorpscentrum en de Dender 
te creeren. Daarnaast worden ook het 
wijkpark Hof ter Leeuwe en de zone naast 
de pastorijtuin tot één aantrekkelijk geheel 
geintegreerd met verzorgde toegangen. 
Met dit project geeft de stad invulling aan 
de actie “Verhogen van de attractiviteit van 
de Denderruimte bij Denderleeuwdorp” uit 
het ontwikkelingsprogramma (p. 108). Voor 
de uitvoering kan mogelijks beroep gedaan 
worden op de provinciale subsidie “Plant 
een klimaatbestendig landschap”.

In Roosdaal ging de gemeente aan 
de slag met visie en inrichtingsschets 
opgemaakt voor pleintje van de Dikke van 
Pamel in kader van het strategisch project. In 
november 2019 werden de omwonenden 
betrokken bij de verdere ontwikkeling. Op 
het pleintje vond een participatiemoment 
plaats waar mensen hun eigen ideeën of 
die van hun kinderen konden meegeven 
over de (speelse) inrichting van het 
pleintje. Met de verzamelde input werd 
een prijsvraag opgestart bij verschillende 
firma’s. Na werken voor de aanleg van een 
glasvezelkabel, konden in september 2020 
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HET LEVENSVERHAAL VAN 
DE DIKKE VAN PAMEL, 
VEREEUWIGD IN EEN 
PRACHTIG BEELDVERHAAL 
DOOR HEEMKUNDIGE 
WALTER EVENEPOEL, 
ONDERNEMER FRANCIS 
BADTS EN TEKENAAR 
KATHLEEN ‘JULSDOTTIR’ 
GOUWY. L’HISTOIRE DE LA 
VIE DU DIKKE VAN PAMEL, 
IMMORTALISÉE DANS UNE 
BELLE BANDE DESSINÉE PAR 
L’HISTORIEN LOCAL WALTER 
EVENEPOEL, L’ENTREPRENEUR 
FRANCIS BADTS ET 
L’ILLUSTRATRICE KATHLEEN 
“JULSDOTTIR” GOUWY
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PARTICIPATIEMOMENT 
HERINRICHTING PLEINTJE 

DIKKEL VAN PAMEL, 
NOVEMBER 2019.  MARCHE 

DE PARTICIPATION 
RECONVERSION DE LA PLACE 

DIKKE VAN PAMEL, 
NOVEMBRE 2019
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Op een hoger schaalniveau besliste 
de stad Aalst onder de noemer Groenpool 
Aalst een geintegreerde gebiedsvisie 
en strategie op te maken voor het 
openruimtegebied van circa 800 ha ten 
zuidoosten van de stad Aalst, dat zich situeert 
tussen de binnenstad, het Denderlandschap 
en het groene abdijlandschap in het 
oosten. Zowel in kader van het strategisch 
project Denderland als het strategisch 
project Erembald-Kravaalbos bleek 
immers dat de verschillende waardevolle 
natuurkernen in en rond Aalst onvoldoende 
met elkaar verbonden zijn en tegelijkertijd 
onvoldoende bereikbaar zijn voor de 
inwoners van Aalst en de omliggende 
Dendergemeenten Affligem, Denderleeuw 
en Liedekerke. Eind 2018 werd hiervoor 
door de stad een ontwerpopdracht 
uitgeschreven, mede gefinancierd door de 
Provincie Oost-Vlaanderen en Regionaal 
Landschap Schelde Durme (RLSD) in 
kader van voornoemde strategische 
projecten. De Groenpool Aalst geeft 
immers invulling aan verschillende acties 
voor de strategische zone “Osbroek- 
Gerstjens - Welle - Kapellemeersen” uit 
het Ontwikkelingsprogramma voor een 
Beleefbare Dendervallei (p. 102-105). Begin 
2019 werd de opdracht aan studiebureau 
OMGEVING gegund. 

Gedurende anderhalf jaar werd in 
overleg met het projectbureau en heel wat 
Vlaamse, provinciale en lokale actoren een 
visie en strategie ontwikkeld die toelaat 
het stadpark, het Osbroek, de Gerstjens, 
het Heuvelpark, het Kluisbos en de Welle- 
en Kapellemeersen te versterken en met 
elkaar te verbinden tot een ecologische 
waardevolle groene long. Daarnaast stelt 

À un niveau d’échelle plus élevé, la ville 
d’Aalst a décidé d’élaborer, sous le nom de 
« Groenpool Aalst », une vision territoriale 
et une stratégie intégrées pour la zone 
d’espace ouvert d’environ 800 hectares 
située au sud-est de la ville d’Aalst, entre 
le centre-ville, le paysage de la Dendre et 
le paysage abbatial verdoyant à l’est. Dans 
le cadre tant du projet stratégique Pays 
de la Dendre que du projet stratégique 
Erembald-Kravaalbos, il est en effet apparu 
que les différents noyaux naturels à Aalst 
et aux alentours ne sont pas suffisamment 
reliés entre eux et ne sont pas non plus 
suffisamment accessibles pour les habitants 
d’Aalst et des communes de la Dendre 
voisines d’Affligem, de Denderleeuw et 
de Liedekerke. À la fin de l’année 2018, 
la ville a lancé un appel d’offres en vue 
d’une mission de conception à cet effet, en 
partie financée par la province de Flandre-
Orientale et par Regionaal Landschap 
Schelde Durme (RLSD) dans le cadre des 
projets stratégiques précités. Le Groenpool 
Aalst donne en effet corps aux differents 
actions de la zone stratégique “Osbroek- 
Gerstjens - Welle – Kapellemeersen” du 
Programme de développement pour un Val 
de Dendre attractif et agréable (p. 102-105). 
Au début de l’année 2019, la mission a été 
adjugée au bureau d’étude OMGEVING. 

Durant un an et demi, une vision et 
une stratégie ont été développées en 
concertation avec le bureau du projet 
et avec de nombreux acteurs flamands, 
provinciaux et locaux, dans le but de 
renforcer et de relier entre eux le parc 
communal, l’Osbroek, le Gerstjens, le 
Heuvelpark, le Kluisbos et les Wellemeersen 
et Kapellemeersen, afin de créer un poumon 
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de werken van start gaan. Na 8 weken waren 
deze afgerond, al moet de groenaanleg 
nog in een aantal verschillende fasen 
gebeuren. Het doel is om in het voorjaar 
2021 deze hernieuwde ontmoetingsplek 
officieel te kunnen openen. Het gekozen 
ontwerp, van de firma Kompan n.v., 
bevat tal van speelmogelijkheden voor 
verschillende leeftijden: een uitdagend 
klim- en klauterparcours met verschillende 
leuke speelmogelijkheden voor de iets 
oudere kinderen, een kleine glijbaan, een 
spinner en om de link met het water van 
de Dender te benadrukken een speelboot 
met verrekijker voor de kleintjes. Alle 
speeltuigen zijn uitgevoerd in duurzaam 
Robinia hardhout. Houten speeltoestellen 
dragen namelijk bij aan een natuurlijke 
speelomgeving en nodigen kinderen uit 
om met natuurlijke materialen en structuren 
in contact te komen. 

leurs enfants au sujet de l’aménagement 
(ludique) du lieu. Les informations ainsi 
collectées ont été utilisées afin de lancer 
un appel d’offres auprès de différentes 
entreprises. Après la pose d’un câble en 
fibre de verre, les travaux ont pu débuter en 
septembre 2020. Huit semaines plus tard, ils 
étaient terminés, bien que l’aménagement 
des plantations doive encore être réalisé en 
plusieurs phases. L’objectif est de pouvoir 
inaugurer officiellement cet espace de 
rencontre rénové au printemps 2021. Le 
projet retenu, de l’entreprise Kompan 
S.A., rassemble diverses possibilités de jeu 
pour tous les âges : un parcours audacieux 
d’escalade et de grimpe proposant divers 
obstacles pour les enfants un peu plus âgés, 
un petit toboggan, une toupie et, pour 
souligner le lien avec l’eau de la Dendre, un 
bateau équipé d’une longue-vue pour les 
plus petits. Tous les jeux sont en bois dur de 
robinia durable. Les jeux en bois contribuent 
en effet à créer un environnement ludique 
naturel et invitent les enfants à être en 
contact avec des matériaux et structures 
naturels. 



53Val de Dendre attractif et agréable

Vanaf 25 juni tot en met 25 juli 2019 
lag het projectrapport in openbaar 
onderzoek. Nadien werden de ingediende 
opmerkingen, suggesties of bezwaren 
behandeld door het natuurinrichtingscomité 
(najaar 2019). Eind 2020 werden de 
noodzakelijke budgetten vastgelegd via 
een ministerieel besluit. Hierdoor kunnen 
in 2021 technische plannen voor de 
maatregelen opgemaakt worden om in 
2022 in uitvoering te gaan.

109). Comme durant le projet stratégique 
Pays de la Dendre, l’action territoriale (BRV 
Proeftuin Dendervallei) a suivi l’avancement 
et donné des conseils afin que les actions 
du Programme de développement soient 
intégrées. 

Du 25 juin au 25 juillet 2019, le rapport 
du projet a été soumis à l’enquête publique. 
Les remarques, suggestions ou objections 
formulées ont ensuite été traitées par 
le comité d’aménagement de la nature 
(automne 2019). À la fin de l’année 2020, les 
budgets nécessaires ont été fixés par arrêté 
ministériel. Les plans techniques relatifs 
aux mesures élaborées pourront ainsi être 
établis en 2021 et exécutés en 2022.
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de visie de realisatie van een heuvellint 
voorop: een nieuw fiets- en wandelnetwerk 
dat de erfgoedlandschappen, woonkernen 
en natuurpracht op de heuvelflanken 
aan elkaar reigt en toelaat Aalst op de 
toeristische kaart te zetten als toegangspoort 
tot de Dendervallei en het aansluitende 
grote openruimtegebied Abdijlandschap-
Faluintjes-Kravaalbos. Tot slot werd voor 
een aantal strategische deelgebieden 
(Stadspark, Gerstjens als instappoort, 
Klimaatstraat (Rerum Novarumstraat), 
Hekelgemstraat, Ten Bos) binnen de 
Groenpool Aalst ter illustratie van de 
visie ontwerpvoorstellen en visualisaties 
opgemaakt, die een concreet beeld 
geven welke ingrepen gewenst zijn en hoe 
Groenpool Aalst er kan uit zien na realisatie. 
Eind 2020 werd de opdracht afgerond en 
een actiepan opgesteld dat voor de stad 
Aalst en partners de basis vormt voor een 
werkagenda om de Groenpool Aalst de 
komende jaren te realiseren.

Daarnaast werden in kader van 
het Natuurinrichtingsproject (NIP) 
Wellemeersen en omgeving Oude Dender 
door de Vlaamse Landmaatschappij  (VLM) 
en Agentschap Natuur en Bos (ANB) 
verschillende stappen richting realisatie 
gezet. Na het haalbaarheidsonderzoek en 
de instelling van het natuurinrichtingsproject 
in april 2018 werd in 2019 het werk gemaakt 
van het projectrapport met een overzicht 
aan maatregelen om de natuur te herstellen, 
te beschermen of te ontwikkelen. 

Naast maatregelen op vlak van de 
waterhuishouding wordt gestreefd naar 
een betere en kwaliteitsvolle bosstructuur 
en een natuurgericht bosbeheer. Concreet 
wil men wilgenstruwelen laten ontwikkelen 
naar valleibossen met elzen en essen. Er 
zal ook aandacht gaan naar gevarieerde 
bosranden en -zomen. Verder wil men 
samen met de lokale besturen (Aalst, 
Denderleeuw, Liedekerke) en andere 
partners ook het recreatief aanbod 
verbeteren en uitbreiden. Concreet wil 
een aantal wandelverbindingen creeren,  
paden en toegangspoorten beter 
inrichten, zorgen voor picknickbanken 
en een aantal uikijkpunten voorzien. 
Hiermee wordt invullling gegeven aan 
verschillende acties voor de strategische 
zone “Denderleeuw-Liedekerke” uit 
het Ontwikkelingsprogramma voor een 
Beleefbare Dendervallei (p. 106-109). Net als 
tijdens het strategisch project Denderland 
werd vanuit de gebiedswerking (BRV 
Proeftuin Dendervallei) de voortgang 
opgevolgd en advies gegeven opdat de 
acties uit het Ontwikkelingsprogramma 
worden meegenomen. 

vert écologique précieux. En outre, la 
vision privilégie la réalisation d’un cordon 
à travers les collines : un nouveau réseau 
de randonnée cycliste et pédestre, qui 
relie les paysages patrimoniaux, les noyaux 
résidentiels et les merveilles naturelles sur 
les flancs des collines et qui permet de 
placer Aalst sur la carte touristique en tant 
que porte d’accès au Val de Dendre et à 
la grande zone d’espace ouvert voisine 
du paysage abbatial-Faluintjes-Kravaalbos. 
Enfin, des propositions de projet et des 
visualisations ont été élaborées pour 
diverses parties stratégiques du territoire 
(parc communal, Gerstjens en tant que 
porte d’accès, Klimaatstraat (Rerum 
Novarumstraat), Hekelgemstraat, Ten Bos) du 
Groenpool Aalst, afin de donner une image 
concrète des interventions souhaitées et 
de l’apparence qu’aura le Groenpool Aalst 
après sa réalisation. La mission s’est achevée 
à la fin de l’année 2020 et un plan d’action, 
destiné à servir de base à un agenda de 
travail pour la réalisation du Groenpool 
Aalst au cours des prochaines années, a été 
établi à l’intention de la ville d’Aalst et de ses 
partenaires.

Par ailleurs, diverses étapes menant 
à la réalisation ont été franchies dans le 
cadre du Natuurinrichtingsproject (NIP) 
Wellemeersen en omgeving Oude Dender, 
par la Vlaamse Landmaatschappij (VLM) et 
l’Agentschap Natuur en Bos (ANB). Après 
l’étude de faisabilité et la mise en place 
du projet d’aménagement de la nature, en 
avril 2018, le rapport de projet contenant 
un aperçu des mesures afin de restaurer, 
protéger ou développer la nature a été 
élaboré en 2019. 

Outre des mesures en matière de 
gestion de l’eau, une meilleure structure 
forestière, de qualité, et une gestion des 
forêts axée sur la nature sont recherchées. 
Concrètement, l’intention est de faire évoluer 
les saulaies vers des bois d’aulnes et de frênes 
dans la vallée. Des orées et périphéries des 
bois variées feront également l’objet d’une 
grande attention. Par ailleurs, l’intention 
est également de collaborer avec les 
administrations locales (Aalst, Denderleeuw, 
Liedekerke) et avec d’autres partenaires 
afin d’améliorer et d’étendre aussi l’offre 
récréative. Concrètement, il s’agit de créer 
diverses liaisons de promenade, de mieux 
aménager les chemins et les portes d’accès, 
d’installer des tables de pique-nique et 
d’aménager divers points de vue. Toutes 
ces mesures donnent corps aux differents 
actions de la zone stratégique “Osbroek- 
Gerstjens - Welle – Kapellemeersen” du 
Programme de développement pour un 
Val de Dendre attractif et agréable (p. 106-

VOLGENDE PAGINA’S: 
VISIE & STRATEGIE 
GROENPOOL AALST, 
AANGEVULD MET 
ONTWERPVOORSTELLEN 
VOOR ENKELE 
STRATEGISCHE 
DEELGEBIEDEN. 
PAGES SUIVANTES: 
VISION & STRATÉGIE 
GROENPOOL AALST, 
AVEC VISUALISATIONS 
POUR QUELQUES ZONES 
STRATÉGIQUES
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overstijgen we soms de realiteit.
• Kleurrijke tradities en uitbundige feesten:
Spot onze hoogtepunten, want elke plek 
langs de Dender heeft zo z’n eigen traditie, 
moment en feest. Dan gaan de sluizen 
open en veranderen we van gedaante. 
Met de glimlach of een knipoog tasten 
we onze grenzen af. We zijn enorm trots 
op die intense opstoten, die krachtige 
uitspattingen.

Kortom: Spot de Dendervallei, laat 
je leiden door, op en langs het water, laat 
je verrassen door de kronkelige bochten 
en ongekende plekken en laat alles los 
tijdens één van de gekke feesten in de 
Dendervallei.

Vervolgens werd een roadbook 
gemaakt met enkele communicatielijnen 
voor de Dendervallei. Hierin is in eerste 
instantie een leidraad opgenomen om in 
de communicatie over de Dendervallei een 
consequent taalgebruik te hanteren. Als 
steeds dezelfde kernwoorden terugkeren, 
wort het op den duur herkenbaar, een 
soort eigen identiteit. Daarnaast wordt het 
gebruik van de hashtag #dendervallei 
#valleedeladendre gestimuleerd, 
die de steden en gemeenten in hun 
communicatie kunnen combineren met de 
hashtag van de toeristische regio waarin 
ze liggen. Het zet ze ook aan om over 
elkaar te communiceren. Tot slot stelt het 
roadbook voor de gemeenschappelijke 
communicatie te visualiseren op het terrein 
door het aanbrengen van blauwe lijnen op 
het jaagpad langs de Dender en door het 
creëren van blauwe wimpels: een rechte 
blauwe lijn op het jaagpad staat voor rust, 
halt houden rondkijken, genieten, stilte. 

virages inattendus. Dans la Vallée de la 
Dendre, sortez des sentiers battus et vivez 
en dehors du temps.
• Fiers et attachés à notre héritage:
Ce qui nous rend attachants, c’est aussi ce 
qui fait notre fierté : nos grands moments. 
Chaque lieu le long de la Dendre est 
riche d’une tradition qui lui est propre, 
de particularités et de moments de 
célébrations uniques. Et, de lieu en lieu, 
une écluse ouvre ses portes sur un univers 
complètement différent. Avec un sourire ou 
un clin d’oeil, nous repoussons nos limites. 
Nous sommes très fiers de cette profusion, 
de ces puissants excès.

Pour résumé : laissez-vous guider 
par, sur et le long de l’eau. Laissez-vous 
surprendre par les courbes sinueuses et 
les lieux inconnus. Prenez-part aux fêtes 
si typiques et uniques de la Vallée de la 
Dendre.

Ensuite, un roadbook contenant 
quelques lignes de communication pour le 
Val de Dendre a été élaboré. Ce document 
contient avant tout un fil conducteur afin 
d’utiliser un langage cohérent dans la 
communication relative au Val de Dendre. Si 
les mêmes mots clés sont sans cesse utilisés, 
ils finissent par devenir reconnaissables, 
comme une sorte d’identité propre. 
En outre, l’utilisation des hashtags 
#dendervallei #valleedeladendre, que 
les villes et communes peuvent combiner 
au hashtag de leur région touristique dans 
leur communication, est encouragée. 
Les hashtags les incitent également à 
communiquer les unes à propos des autres. 
Enfin, le roadbook propose de rendre la 
communication commune visible sur le 
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ACTIE B.4. Samenwerkingsverband 
Beleefbare Dendervallei 

Overeenkomstig het samenwerkings-
akkoord dat in 2018 werd gesloten, 
stelde Toerisme Oost-Vlaanderen, in 
samenwerking met Toerisme Vlaams-
Brabant, L’Office de tourisme d’Ath en de 
stad Lessines, met cofinanciering van alle 
ondertekenende partners, begin 2019 een 
coördinatieteam aan, dat gedurende 2 
jaar prioritair zou inzetten op 5 transversale 
acties:

• Actie 1: Uitwerken van de communicatie-
strategie en de bijbehorende 
communicatieproducten voor een 
beleefbare Dendervallei
• Actie 2: Versterken van het toeristisch 
fietsproduct voor de Dendervallei
• Actie 3: Versterken van het toeristisch 
wandelproduct voor de Dendervallei
• Actie 4: Stimuleren van nieuwe initiatieven 
rond beleving op en aan en langs het wate
• Actie 5: Stimuleren van horeca aan de 
Dender

Begin 2019 werden Heleen Notebaert 
en Catherine Monfort aangeworven als 
halftijdse coördinator, respectievelijk 
gehuisvest bij Toerisme Oost-Vlaanderen 
en het Maison de Tourisme d’Ath. Na 
een uitgbreide bllaterale ronde met alle 
partners werden in maart en juli 2019 
stuurgroepen georganiseerd met als doel 
een werkagenda op te stellen rond de 5 
prioritaire acties. 

Gelet op het belang dat de partners 
van de Beleefbare Dendervallei hechten 
aan het gezamenljk vermarkten van de 
Dendervallei (ondermeer als stimulans voor 
Actie B.3), werd in 2019 een opdracht voor 
een communicatiestrategie uitgeschreven. 
Deze werd gegund aan Lobkey Monster 
en betaald op het jaarlijks werkingsbudget 
samengebracht door de ondertekende 
partners. 

In eerste instantie werd met de partners 
nagedacht over een aantal sterke gevoelens 
die je ervaart in de Dendervallei:
• Groene omgeving en rust:
De Dender verbindt alles en iedereen langs 
het water. Het is de blauwe verbinding 
tussen plekken, mensen en momenten. Hier 
vind je rust en kan je simpelweg genieten. 
Het is ons vertrekpunt.
• Onverwachte bezienswaardigheden:
Je kunt de meanderende rivier rustig 
volgen, van Ath tot Dendermonde, maar 
laat je onderweg ook verrassen door de 
onverwachte bochten die je spot. In de 
Dendervallei treden we al eens buiten onze 
oevers, kleuren we vaak buiten de lijntjes en 

ACTION B.4. Partenariat Val de Dendre 
attractif et agréable 

Conformément à l’accord de coopération 
conclu en 2018, Toerisme Oost-Vlaanderen, 
en collaboration avec Toerisme Vlaams-
Brabant, l’Office de tourisme d’Ath et la 
ville de Lessines, a désigné début 2019 
une équipe de coordination, cofinancée 
par tous les partenaires signataires, qui 
allait se consacrer en priorité à cinq actions 
transversales durant deux ans:

• Action 1 : Développer la stratégie 
de communication et les produits de 
communication correspondants pour un Val 
de Dendre attractif et agréable
• Action 2 : Renforcer le produit touristique 
« à vélo » pour le Val de Dendre
• Action 3 : Renforcer le produit touristique 
« à pied » pour le Val de Dendre
• Action 4 : Stimuler de nouvelles initiatives 
d’expérience sur et le long de l’eau
• Action 5 : Stimuler le secteur horeca le 
long de la Dendre

Au début de l’année 2019, Heleen 
Notebaert et Catherine Monfort ont été 
recrutées en tant que coordinatrices à 
mi-temps, respectivement auprès de 
Toerisme Oost-Vlaanderen et de la Maison 
de Tourisme d’Ath. Après des entretiens 
bilatéraux approfondis avec tous les 
partenaires, des comités de pilotage ont 
été organisés, en mars et juillet 2019, afin 
d’établir un agenda de travail articulé autour 
des cinq actions prioritaires. 

Compte tenu de l’importance que les 
partenaires pour un Val de Dendre attractif 
et agréable accordent à la commercialisation 
commune du Val de Dendre (notamment en 
tant que stimulant pour l’action B.3), un appel 
d’offres a été lancé, en 2019, en vue d’une 
mission de stratégie de communication. 
Celle-ci a été adjugée à Lobkey Monster 
et est financée à l’aide du budget de 
fonctionnement annuel rassemblé par les 
partenaires signataires. 

Une réflexion a d’abord eu lieu, avec 
les partenaires, sur divers sentiments forts 
ressentis dans le Val de Dendre:
• Le milieu environnemental et le repos:
La Dendre relie tout et tout le monde au fil 
de l’eau. Bleue, elle est ce lien entre les lieux, 
les gens et les moments. Ici, vous trouverez 
calme et tranquillité, un écrin de sérénité. 
C’est notre point de départ.
• Une foule de rebondissements inattendus 
et de curiosités:
Vous pouvez suivre tranquillement les 
méandres de la rivière, d’Ath à Termonde, 
mais vous pouvez aussi être surpris par des 
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terrain, en apposant des lignes bleues sur 
le chemin de halage le long de la Dendre, 
ainsi que des fanions bleus : une ligne 
bleue droite sur le chemin de halage est 
synonyme de calme, d’arrêt pour regarder 
autour de soi, de plaisir et de silence. Une 
ligne sinueuse invite à s’éloigner du chemin 
de halage et à se laisser surprendre par 
un endroit emblématique. Un fanion bleu 
indique que c’est la fête quelque part 
dans le Val de Dendre, peut-être pas dans 
votre ville, mais quelque part dans le Val de 
Dendre. 

Les décisions suivantes ont été prises en 
2019 en ce qui concerne les autres actions. 
Concernant le renforcement du produit 
touristique « à vélo », Ath et Lessines ont 
décidé de consacrer leur financement de la 
coopération supralocale au Val de Dendre 
et de l’utiliser, en grande partie, pour 
créer une version en français du guide « 
Denderstreken », ainsi que pour compléter 
celui-ci par trois parcours supplémentaires 
sur le sol wallon. 

En ce qui concerne l’expérience sur 
et le long de l’eau, un groupe de travail 
sur le thème de l’eau a été mis sur pied 
et a réfléchi à ce dont le Val de Dendre a 
besoin en matière de loisirs nautiques. La 
priorité a été donnée ici à la navigation de 
plaisance et au kayak. La Vlaamse Waterweg 
S.A. a confirmé que pour l’instant, aucun 
emplacement supplémentaire, avec de 

60 Beleefbare Dendervallei

Een kronkellijn nodigt je uit om af te slaan 
van het jaagpad en je te laten verrassen 
door een iconische plek. Zie je een blauwe 
wimpel, dan weet je: er is ergens feest 
in de Dendervallei: misschien niet direct 
in je eigen stad, zelfs, maar ergens in de 
Dendervallei. 

Rond de andere acties werd in 2019 
volgende ondernomen. Wat betreft het 
versterken van het toeristisch fietsproduct 
besloten Ath en Lessines om hun financiering 
voor bovenlokale samenwerking in te zetten 
voor de Dendervallei en grotendeels aan te 
wenden om een Franstalige versie van de 
gids Denderstreken te maken en deze aan 
te vullen met drie extra routes op Waalse 
bodem. 

Rond beleving op en langs het 
water werd een werkgroep water 
georganiseerd, waarbij we nadachten wat 
de Dendervallei nodig heeft op het vlak 
van waterrecreatie. Pleziervaart en kajakken 
stonden hierbij voorop. De Vlaamse 
Waterweg nv bevestigde dat er voorlopig 
geen bijkomende rustplaatsen met 
nieuwe steigers of palen komen teneinde 
verwaarloosde boten te vermijden, maar dat 
de komende jaren kan nagegaan worden of 
de lopende opmaak van een aanmeerplan 
voor de stad Aalst niet uitgebreid kan 
worden naar de hele Dendervallei, 
teneinde hiervoor een duidelijk kader te 
hebben. Instap en uitstapplaatsen voor 
kajaks en kano’s kunnen voorzien worden 
bij de hernieuwing van de sluizen. Indien 
gemeenten willen kunnen ze intussentijd 
een aanvraag indienen voor een tijdelijke 
steiger.

In relatie tot het stimuleren van 
toeristisch ondernemerschap en horeca 
langsheen de Dender werd in 2019 
een Facebook groep Dendernemers – 
Denderpreneurs opgestart en vond op 
8 oktober in het Koetshuis van Strijtem te 
Roosdaal een sectormoment voor eigenaars 
van logies, verhuurbedrijven, teambuilding 
organisaties, gidsen, … plaats. Na een 
inleiding door Monique Swinnen, Vlaams 
Brabants gedeputeerde voor toerisme en 

SECTORMOMENT 
DENDER 2019, 
IN KOETSHUIS TE 
ROOSDAAL. MOMENT 
SECTORIEL DENDRE 
2019, AU KOETSHUIS À 
ROOSDAAL
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GEMEENSCHAPPELIJKE 
FEESTKALENDER ‘FEESTEN 
IN DE DENDERVALLEI. 
CALENDRIER FESTIF ‘LES 
FESTIVITÉS DE LA VALLÉE 
DE LA DENDRE’

VOLGENDE PAGINA’S: 
VAN BLAUWE LIJNEN 
TOT COMMUNICATIE-
CAMPAGNE. DES 
LIGNES BLUES JUSQ’AU 
CAMPAGNE DE 
COMMUNICATION

Katia Versieck, Toerisme Oost-Vlaanderen,  
waarin nogmaals het belang en succes 
van grensoverschrijdend samenwerken 
werd benadrukt, schoven 55 deelnemers 
samen aan tafel. Zij schreven 10 verhalen 
van de toekomst, rond promotie van het 
vaste toeristische aanbod, samenwerken 
aan arrangementen in de Dendervallei, en 
de organisatie van thematische twee-of 
driedaagse vakantie rond streekproducten, 
erfgoed, actieve vakantie, …

In januari 2020 vond een volgende 
stuurgroep plaats. Deze had tot doel de 
voortgang en uitvoering van de werkagenda 
te evalueren. Speciale aandacht ging 
naar de input van steden, gemeenten en 
toeristische regio’s om de invulling van 
bepaalde prioritaire acties verder vorm 
te geven. Vervolgens werd in 2020 het 
roadbook met de communicatielijnen 
verdeeld bij de partners van de 
Beleefbare Dendervallei en overlopen 
met de communicatiediensten. In februari 
2020 werd een gemeenschappelijke 
feestkalender ‘Feesten in de Dendervallei 
– Les festivités de la Vallée de la Dendre’ 
gepubliceerd. Het is een overzicht vande 
zotste feesten van de Dendervallei, iets 
waar de steden en toeristische regio’s mee 
kunnen uitpakken tekens ze hun eigen 
feest of dat van een ander willen in het 
daglicht zetten. De kalender werd meteen 
na publicatie gretig opgepikt, ondermeer 
op de sociale media van verschillende 
Dendersteden en -gemeenten. 

Parallel hieraan vond in het voorjaar 2020 
overleg plaats met de Vlaamse Waterweg 
nv en de Waalse waterwegbeheerder 
in verband met het aanbrengen van 
de blauwe lijnen op het jaagpad. Na 
goedkeuring was het mogelijk deze aan de 
start van het toeristische seizoen in april of 
mei aan te brengen, betaald op het jaarlijks 
werkingsbudget samengebracht door 
de ondertekende partners. Echter, door 
de coronacrisis liep dit vertraging. Begin 
juli was het toch zo ver. De plaatsing werd 
gretig opgepikt door de (lokale) pers en de 
communicatiediensten van de partners. Wat 
ook een dynamiek creërde voor de recreatie 
langs en op de rivier (zie hieronder, kajakken 
op de Dender).

In augustus en september ging met 
medewerking en financiering van Wallonie 
Picarde en Toerisme Oost-Vlaanderen 
een fotograaf op pad om foto’s te maken 
voor de opstart van een intensieve 
communicatieplanning, gericht op de pers 
en/of bloggers of influencers.

nouveaux appontements ou poteaux 
d’amarrage, n’est prévu, afin d’éviter les 
bateaux négligés, mais qu’au cours des 
prochaines années, la possibilité d’étendre 
l’élaboration d’un plan d’amarrage pour 
la ville d’Aalst à l’ensemble de la vallée de 
la Dendre sera examinée, afin de disposer 
d’un cadre clair à cet effet. Des lieux 
d’embarquement et de débarquement 
pour les kayaks et les canoës peuvent être 
prévus lors de la rénovation des écluses. Si 
les communes le souhaitent, elles peuvent 
entre-temps introduire une demande pour 
un appontement temporaire.

En ce qui concerne l’encouragement 
de l’entrepreneuriat touristique et de 
l’horeca le long de la Dendre, un groupe 
baptisé « Dendernemers – Dendrepreneurs 
» a été créé sur Facebook, en 2019, eet un 
moment sectoriel, destiné aux propriétaires 
d’hébergement, entreprises de location, 
organisations de team building, guides, 
etc., a été organisé, le 8 octobre, au 
Koetshuis de Strijtem, à Roosdaal. Après une 
introduction par Monique Swinnen, député 
du Brabant flamand en charge du tourisme 
et Katia Versieck, Tourisme Flandre-Oriental, 
au cours de laquelle l’accent a encore une 
fois été mis sur l’importance et sur la réussite 
de la collaboration transfrontalière, les 55 
participants se sont assis autour de la table. 
Ils ont rédigé dix histoires du futur, basées 
sur la promotion de l’offre touristique 
permanente, la collaboration à des formules 
dans le Val de Dendre et l’organisation 
de vacances à thème de deux ou trois 
jours axées sur les produits régionaux, le 
patrimoine, les vacances actives, etc.

Le comité de pilotage s’est à nouveau 
réuni en janvier 2020. Le but de cette 
réunion était d’évaluer l’avancement et 
la réalisation de l’agenda de travail. Une 
attention particulière a été accordée à la 
contribution des villes, des communes et 
des régions touristiques afin de continuer à 
donner corps à diverses actions prioritaires. 
Le roadbook contenant les lignes de 
communication a ensuite été distribué, en 
2020, aux partenaires pour un Val de Dendre 
attractif et agréable et passé en revue avec 
les services de communication. En février 
2020, un calendrier festif commun, intitulé « 
Feesten in de Dendervallei – Les festivités 
de la Vallée de la Dendre », a été publié. Ce 
document contient un aperçu des fêtes les 
plus folles organisées dans le Val de Dendre, 
dans lequel les villes et régions touristiques 
peuvent présenter leur propre fête ou attirer 
l’attention sur une autre fête. Le calendrier 

a remporté un vif succès immédiatement 
après sa publication, notamment sur les 
pages de différentes villes et communes de 
la Dendre sur les réseaux sociaux. 

Parallèlement, une concertation a eu 
lieu, au printemps 2020, avec la Vlaamse 
Waterweg S.A. et le gestionnaire wallon 
des voies navigables, au sujet de la 
réalisation des lignes bleues sur le chemin 
de halage. L’autorisation a été donnée 
d’apposer celles-ci au début de la saison 
touristique, en avril ou mai, sur le budget 
de fonctionnement annuel rassemblé 
par les partenaires signataires. La crise du 
coronavirus a toutefois entraîné un retard. Le 
travail a été achevé en juillet. La réalisation 
de ces lignes bleues a suscité un vif intérêt 
de la part de la presse (locale) et des 
services de communication des partenaires. 
Une dynamique a ainsi vu le jour au profit 
des loisirs le long de la rivière et sur celle-ci 
(cf. ci-dessous, kayak sur la Dendre).

En août et septembre, un photographe 
a pris des clichés, avec la coopération et 
le financement de la Wallonie picarde 
et de Toerisme Oost-Vlaanderen, en 
vue du démarrage d’un planning de 
communication intensive à l’intention de la 
presse et/ou des blogueurs ou influenceurs.
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de certains entrepreneurs du secteur de la 
navigation de plaisance n’a débouché sur 
l’organisation d’aucune balade en bateau, 
ni du côté flamand, ni du côté wallon, ce 
qui a empêché les publications consacrées 
à la Dendre dans divers magazines de 
navigation de plaisance. Par ailleurs, la 
crise du coronavirus a aussi créé des 
opportunités. Les vacances en Belgique ont 
incité The Outsider, qui était déjà établi à 
Aalst, à élaborer une offre variée de kayak 
dans tout le Val de Dendre. Ainsi, durant 
l’été, il a été possible de faire chaque 
jour du kayak à partir de Lessines (Deux-
Acren), Geraardsbergen (Overboelare) et 
Denderleeuw, en complément de l’offre 
déjà proposée à Aalst et Dendermonde. 
En outre, une navigation de plusieurs jours 
était proposée, de Lessines à Denderleeuw 
ou Aalst. Cette initiative a remporté un 
immense succès et a été remarquée par la 
presse, en partie grâce à la dynamique de 
la commercialisation commune du Val de 
Dendre et au soutien de diverses communes 
(Lessines, Geraardsbergen, Denderleeuw) 
ainsi que de Toerisme Oost-Vlaanderen.

À l’automne 2020, le groupe 
Dendernemers-Dendrepreneurs sur 
Facebook a pris peu à peu de l’ampleur 
et le parcours d’ambassadeur de Toerisme 
Oost-Vlaanderen, spécialement mis sur 
pied pour ce projet entre les villes de 
Geraardsbergen et Dendermonde, a été 
étendu à deux découvertes de région 
supplémentaires dans tout le Val de 
Dendre. Les non-ambassadeurs pouvaient 
également y participer. En raison des 
circonstances, le moment sectoriel prévu à 
Lessines en novembre 2020 a été remplacé 
par un événement numérique, lors duquel 
les Dendrepreneurs ont pu présenter 
leur offre au moyen de pitchs. L’accent a 
également été mis sur l’encouragement 
de la coopération en vue de formules (de 
plusieurs jours) dans le Val de Dendre.

Wat betreft het versterken van het 
toeristisch wandelproduct werd in 2020 
de mogelijkheid verder onderzocht 
om erfgoedwandelingen in de steden 
te bundelen of promoten. Daarnaast 
vond overleg plaats met Toerisme Oost-
Vlaanderen om de verdere uitbouw van 
het wandelnetwerk in de Dendervallei te 
bespreken. Een actie die de komende jaren 
in kader van de verdere samenwerking 
wordt opgenomen. In de zomer van 2020 
werd de Franstalige versie van de fietsgids 
Denderstreken opgeleverd. Door de 
lopende update van het fietsroutenetwerk 
in Wallonie Picarde en de coronacrisis werd 
evenwel beslist om de publicatie en druk 
naar het toeristisch seizoen van 2021 te 
verschuiven. 

Op vlak van beleving langs en op het 
water was 2020 een gemengd jaar. De 
interesse die er is bij sommige ondernemers 
binnen de wereld van de pleziervaart gaf 
door de coronacrisis noch aan Vlaamse, 
noch aan Waalse kant aanleiding tot de 
organisatie van toervaarten. Wat ook de 
publicatie over de Dender in verschillende 
pleziervaartmagazines verhinderde. 
Anderzijds creërde de coronacrisis ook 
opportuniteiten. De vakantie in eigen land 
sfeer zette The Outsider, die reeds in Aalst 
gevestigd was, er toe aan een gevarieerd 
kajakaanbod voor de hele Dendervallei 
uit te werken. Zo werd het tijdens de 
zomermaanden mogelijk om vanuit de stad 
Lessines (Deux-Acren), Geraardsbergen 
(Overboelare) en Denderleeuw op 
dagelijkse basis te kajakken op de Dender. 
Aanvullend op het aanbod dat reeds in Aalst 
en Dendermonde bestond. Daarnaast werd 
ook een meerdaagse afvaart aangeboden, 
van Lessines tot in Denderleeuw of Aalst. 
Een initiatief dat mede de door dynamiek 
van de gezamenlijke vermarkting van 
de Dendervallei en de ondersteuning 
vanuit een aantal gemeenten (Lessines, 

Geraardsbergen, Denderleeuw) 
en Toerisme Oost-Vlaanderen een 
overweldigend succes bleek en ook door 
de pers werd opgepikt.

In het najaar van 2020 groeide de 
Facebook-groep Dendernemenrs-
Dendrepreneurs geleidelijk aan en werd 
het ambassadeurstraject van Toerisme 
Oost-Vlaanderen, dat speciaal voor dit 
project doorging in de steden tussen 
Geraardsbergen en Dendermonde, 
uitgebreid met 2 bijkomende 
streekverkenningen, in de hele Dendervallei. 
Hierop konden ook niet-ambassadeurs 
op intekenen. Het in november 2020 in 
Lessines geplande sectormoment werd 
door de omstandigheden vervangen door 
digitaal event, waarop Dendernemers 
hun aanbod aan elkaar via pitches konden 
bekend maken. Verder lag de focus op 
het stimuleren van samenwerking voor 
(meerdaagse) arrangementen in de 
Dendervallei.

En ce qui concerne la mise à disposition 
du produit touristique « à pied », la 
possibilité a été étudiée plus amplement, 
en 2020, de rassembler ou de promouvoir 
les promenades patrimoniales dans les 
villes. En outre, une concertation a eu lieu 
avec Toerisme Oost-Vlaanderen, afin de 
discuter de la poursuite du développement 
du réseau de randonnée pédestre dans le 
Val de Dendre. Cette action sera entreprise 
au cours des prochaines années, dans le 
cadre de la suite de la coopération. La 
version en français du guide de randonnée 
cycliste « Denderstreken » a été fournie 
durant l’été 2020. Compte tenu de la mise 
à jour en cours du réseau de randonnée 
cycliste en Wallonie picarde et de la crise 
du coronavirus, il a toutefois été décidé de 
reporter la publication et l’impression à la 
saison touristique 2021. 

En ce qui concerne l’expérience sur et le 
long de l’eau, 2020 a été une année mitigée. 
En raison de la crise du coronavirus, l’intérêt 
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ACTIE B.5 Structurele samenwerking 
Beleefbare Dendervallei

In het najaar van 2020 vonden nog 
verschillende stuurgroepen plaats waarin 
een verderzetting van de samenwerking 
rond de Beleefbare Dendervallei werd 
besproken. 

Gezien het enthousiasme werd snel 
besloten om vanaf 2021 een vervolg 
aan de samenwerking te breien. Bij alle 
partners is er de wil om samen aan de 
ontwikkeling en promotie van toerisme 
en recreatie in de Dendervallei te werken. 
Wel werd besloten dit op een aangepaste, 
efficiënte en duurzame manier te doen. Na 
2 succesvolle jaren waarbij de Dendervallei 
op de radar is gezet, wordt afgestapt van 
de aparte projectstructuur en gekozen 
om de aandacht voor en samenwerking 
rond de Dendervallei in te bedden in de 
reguliere werking van de verschillende 
partners, zodat iedere partner hierbij vanuit 
zijn kerntaken en sterktes kan bijdragen en 
volop gebruik kan gemaakt worden van de 
expertise en middelen van de bestaande 
toeristische werking op voornamelijk 
provinciaal, regionaal en lokaal niveau. Dit 
zou ook moeten toelaten om dankbaar in te 
spelen op andere, toeristische of bredere 
ruimtelijke, initiatieven en projecten (bijv. 
Ruimte voor Water – Dendervallei (Actie 
V.1), Strategisch Beleidsplan Scheldeland, 
…).

Om het overkoepelde verhaal te bewaken 
wordt geen aparte projectcoordinatie 
meer voorzien, maar wordt gewerkt 
met een kernteam, samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de 4 toeristische 
regio’s. Vanaf 2021 is het bijgevolg aan 
het kernteam om het overzicht over alle 
acties te behouden, deze waar nodig 
(helpen) afstemmen op elkaar en overleg te 
organiseren tussen alle partners. Daarnaast 
staat het kernteam in voor de jaarlijkse 
evaluatie van de uitvoering en actualisatie 
van het actieplan. Zo kan dit flexibel en 
tussentijds worden aangevuld, inspelend op 
evoluties (bijv. ruimtelijke ontwikkelingen) of 
opportuniteiten.

ACTION B.5. Collaboration structurelle Val 
de Dendre attractif et agréable 

A l’automne 2020, plusieurs réunions 
du comité de pilotage ont eu lieu, lors 
desquelles la poursuite de la coopération 
autour du Val de Dendre attractif et agréable 
a été abordée.

Étant donné l’enthousiasme manifesté, il 
a rapidement été décidé de donner une 
suite à la coopération, dès 2021. Tous les 
partenaires ont la volonté de travailler 
ensemble au développement et à la 
promotion du tourisme et des loisirs dans 
le Val de Dendre. Il a toutefois été décidé 
de procéder de manière adaptée, efficace 
et durable. Après deux années de succès, 
au cours desquelles le Val de Dendre a 
été placé sur la carte, la structure de projet 
distincte est abandonnée et il est décidé 
d’intégrer l’attention et la coopération 
autour du Val de Dendre dans l’action 
régulière des différents partenaires, afin 
que chacun de ceux-ci puisse y contribuer 
à partir de ses missions clés et de ses atouts 
et utiliser pleinement l’expertise et les 
moyens de l’action touristique existante, 
principalement aux niveaux provincial, 
régional et local. D’autres initiatives et 
projets touristiques ou de portée plus vaste 
(Ruimte voor Water – Dendervallei (action 
V.1), Strategisch Beleidsplan Scheldeland…) 
devraient ainsi également pouvoir être 
exploités.

Afin de veiller à la cohérence globale, 
une coordination de projet distincte n’est 
plus prévue, mais une équipe centrale, 
composée de représentants des quatre 
régions touristiques, est mise sur pied. À 
partir de 2021, l’équipe centrale sera donc 
chargée de garder une vue d’ensemble 
de toutes les actions, de (contribuer à) les 
harmoniser si nécessaire et d’organiser la 
concertation entre tous les partenaires. En 
outre, l’équipe centrale sera responsable 
de l’évaluation annuelle de l’exécution et 
de l’actualisation du plan d’action. Celui-
ci pourra ainsi être complété de manière 
flexible entre-temps, en réaction aux 
évolutions (développements territoriaux, 
par exemple) ou aux opportunités
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De Europese Unie wilde 
tegen 2020 twintig procent 
van haar energieproductie 
uit hernieuwbare bronnen 
opwekken. Elke lidstaat werd 
hierbij concrete doelstellingen 
opgelegd. Zo moest België tegen 
2020 13% van zijn binnenlands 
energieverbruik halen uit 
hernieuwbare energiebronnen. 

Maar ook na 2020 moet 
de hernieuwbare energie-
infrastructuur verder worden 
uitgebouwd. Tegen 2030 wilde 
de EU aanvankelijk het aandeel 
van hernieuwbare energie op 
haar grondgebied laten stijgen 
tot 27%. Inmiddels is dit 32% en 
worden deze doelstelleingen 
verder aangescherpt als gevolg 
van de verhoging van het 
ambitieniveau in kader van de 
Green Deal.

D’ici 2020, l’Union européenne 
souhaite que 20 % de sa production 
d’énergie proviennent de 
sources renouvelables. Des 
objectifs concrets sont imposés 
à chaque État membre dans 
ce cadre. Ainsi, d’ici 2020, 13 % 
de la consommation nationale 
d’énergie en Belgique doivent 
être générés par des sources 
renouvelables.
Mais après 2020 aussi, 
l’infrastructure de génération 
d’énergie renouvelable devra 
être développée. En effet, 
d’ici 2030, l’Union européenne 
voudrait d’abord faire passer la 
part d’énergie renouvelable sur 
son territoire à 27 %. Entretemps, 
c’est devenu 32% et les objectives 
continuent a être renforcer suite a 
l’augmentaton de l’ambition dans 
le cadre du Green Deal.

VERS UN PAYS
NAAR EEN 

PAYS DE LA
ENERGIEK

DENDRE
DENDERLAND

ÉNERGIQUE
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DE AANLEIDING: 
RUIMTE VOOR ENERGIE

Om deze doelstellingen te realiseren 
zullen we heel wat nieuwe windmolens, 
zonnepanelen en andere hernieuwbare 
energie-installaties nodig hebben. Echter, 
er wordt echter zelden gezegd wáár deze 
installaties (windturbines, zonnepanelen, …) 
dan best komen, of hoe dit best gebeurt 
(geïntegreerd, ten opzichte van elkaar, …). 
Nog te vaak houden we alle opties open. 
Elk type installatie moet in principe overall 
kunnen en de beoordeling van wat waar 
komt gebeurt ad hoc. Op het eerste zicht 
lijkt deze strategie kansen te creëren om de 
energietransitie te versnellen, maar zonder 
verder ruimtelijk kader heeft ze vooral 
wildgroei en ruimtelijke verrommeling tot 
gevolg. Zeker nu de meest voor de hand 
liggende locaties reeds aangesneden 
zijn. Daarnaast is deze strategie ook 
energetisch inefficiënt en nefast voor het 
noodzakelijke maatschappelijke draagvlak 
voor hernieuwbare energie.

Als we de energietransitie willen 
versnellen, is er nood aan keuzes. 
Ruimtelijke keuzes, waarbij we samen 
bepalen wáár en hoe we het duurzame 
energiesysteem van de toekomst vorm 
kunnen geven. In de ruimte, het landschap, 
maar vooral in de hoofden van de mensen. 
We zullen slim moeten kiezen wáár en hoe 
we hernieuwbare energie produceren, 
opslaan, transporteren en verbruiken. 
Hernieuwbare bronnen zijn immers niet 
altijd beschikbaar op het moment dat we ze 
nodig hebben. We hebben dus ook locaties 
nodig waar we energie kunnen opslaan en 
omzetten. Het liefst op strategische gelegen 
plaatsen: namelijk in de buurt van de grote 
energievragers.

Binnen het strategisch project 
Denderland wilden we hier dan ook graag 
een steentje toe bijdragen, te meer in de 
kerngroep de nood aan een initiatief rond 
windenergie werd aangekaart. Verschillende 
gemeenten in het projectgebied kregen 
immers regelmatig vergunningsaanvragen 
voor grootschalige windturbines. Deze 
aanvragen betroffen voornamelijk beperkte 
windprojecten, waarbij het niet duidelijk 
is hoe de ingediende projecten zich 
tot elkaar verhouden en of ze effectief 
bijdragen tot de optimale uitbouw van een 
ruimer energielandschap. Hierbij dreigde 
de landschappelijke afstemming tussen 
verschillende windprojecten onderling 
en de ruimtelijke afstemming met andere 
vormen van grootschalige hernieuwbare 
energie-installaties verloren te gaan. 
Bovendien zorgde deze versnipperde 
invulling voor ongerustheid en weerstand 

LE POINT DE DÉPART :
DE L’ESPACE POUR L’ÉNERGIE

Afin de réaliser ceux-ci, de nombreux 
panneaux solaires, éoliennes et autres 
installations de génération d’énergie 
renouvelable seront nécessaires. Toutefois, 
l’endroit où il est préférable d’implanter 
ces installations (éoliennes, panneaux 
solaires…) ainsi que la manière de le faire 
(intégration, relation réciproque…) sont 
rarement abordés. Toutes les options sont 
encore trop souvent laissées ouvertes. 
Chaque type d’installation doit, en principe, 
pouvoir être implanté partout et l’évaluation 
de l’endroit adéquat est réalisée au cas par 
cas. À première vue, cette stratégie semble 
créer des opportunités d’accélération de 
la transition énergétique, mais sans cadre 
spatial approfondi, elle entraîne surtout une 
croissance auvage et une diversification 
spatiale excessive, en particulier maintenant 
que les endroits les plus évidents ont déjà 
été abordés. En outre, cette stratégie est 
aussi inefficace du point de vue énergétique 
et néfaste pour le soutien nécessaire en 
faveur des énergies renouvelables

parmi la société.
Si nous voulons accélérer la transition 

énergétique, nous devons faire des choix. 
Des choix spatiaux, pour lesquels nous 
déterminons ensemble où et comment 
nous pouvons donner corps au système 
d’énergie durable du futur. Nous devrons 
sélectionner de manière intelligente 
l’endroit et la manière dont nous allons 
produire, stocker, transporter et consommer 
les énergies renouvelables. En effet, les 
sources d’énergie renouvelable ne sont 
pas toujours disponibles au moment où 
nous en avons besoin. Nous avons donc 
besoin de sites où nous pouvons stocker et 
convertir l’énergie. De préférence des sites 
situés à des endroits stratégiques, c’est-à-
dire à proximité des gros consommateurs 
d’énergie.

Dans le cadre du projet stratégique 
Pays de la Dendre, nous souhaitions 
apporter notre petite pierre à cet édifice, 
surtout puisque le comité directeur du 
projet stratégique Pays de la Dendre a mis 
en évidence la nécessité d’une initiative sur 
le thème de l’énergie éolienne. Diverses 
communes situées dans la zone du projet 
recevaient en effet régulièrement des 
demandes de permis pour des éoliennes de 
grande taille. Ces demandes concernaient 
principalement des projets limités de 
génération d’énergie éolienne et la relation 
réciproque entre les projets introduits 
n’est pas claire, pas plus que la mesure 
dans laquelle ils contribuent effectivement 
à la constitution optimale d’un paysage 
énergétique plus vaste.

L’harmonisation paysagère entre les 
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différents projets de génération d’énergie 
éolienne et l’harmonisation spatiale avec 
d’autres forms d’installations de grande 
envergure de génération d’énergie 
renouvelable risquaient ainsi de disparaître. 
En outre, ce morcellement engendrait 
de l’inquiétude et une certaine résistance 
parmi la population locale et auprès des 
administrations communales concernées, ce 
qui, finalement, débouche sur un nombre 
important de refus d’octroi de permis.
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ACTIE E.1: Opmaak van een ruimtelijke visie 
voor een EnergielandschapDenderland.

Om bij te dragen aan de ambitieuze 
provinciale, Vlaamse en Europese 
doelstellingen m.b.t. hernieuwbare energie, 
maar tegelijk ook een ruimtelijk kader 
te scheppen besloten de 9 gemeenten 
uit het Denderland in de schoot van 
het strategisch project Denderland een 
gedragen ruimtelijke visie te ontwikkelen 
voor grootschalige hernieuwbare energie-
installaties in het Denderland. Samen met 
de Provincie Oost-Vlaanderen  wilden ze 
nagaan of het Denderland tegen 2050 
energieneutraal kan zijn en wat deze ambitie 
landschappelijk betekent. De ruimtelijke 
visie ‘Energielandschap Denderland’ is 
het resultaat, een unieke pilootcase in 
Vlaanderen.

We vertrokken vanuit de gevraagde 
focus op windenergie maar betrokken 
tegelijkertijd ook andere vormen van 
grootschalige productie van hernieuwbare 
energie in de analyse: grootschalige PV-
installaties, biomassaverwerkingsinstallaties, 
waterkrachtcentrales, … Door de potenties 
voor verschillende hernieuwbare 
energievormen simultaan in kaart te 
brengen wilden we energiekansen optimaal 
benutten: interferenties tussen grootschalige 
HE-installaties worden vermeden en 
synergieën tussen de verschillende HE-
vormen worden opgezocht. 

HET TRAJECT: VÓÓR EN DÓÓR HET 
DENDERLAND

We deden niet alleen. Om dit mogelijk 
te maken nam de Provincie Oost-Vlaanderen 
de studiebureaus BUUR en SWECO, en voor 
de communicatie- en participatiestrategie 
COMMON GROUND, onder de arm. 
Samen met hen en een diverse groep 
stakeholders (experts, middenveld- en 
sectororganisaties, lokale bedrijven, burgers 
en politici), die tijdens het startevent en 
verschillende werkplaatsen input gaven, 
vertaalden we de keuze voor 100% lokaal 
opgewekte hernieuwbare energie tot een 
geïntegreerde visie.

DE AANPAK: RUIMTELIJK, 
GEÏNTEGREERD ÉN GEBIEDSGERICHT

Om de ruimtelijke visie op te maken 
vond een landschapslezing plaats, 
werden potentie- en restrictiekaarten per 

bij de lokale bevolking en de betrokken 
gemeentebesturen, wat uiteindelijk 
leidt tot een groot aandeel geweigerde 
vergunningen.

ACTION E.1: Élaboration d’une vision spatiale 
pour le Paysage énergétique du Pays de la
Dendre.

Afin de contribuer à la réalisation des 
objectifs provinciaux, flamands et 
européens ambitieux en matière d’énergie 
renouvelable (ER), ainsi de pouvoir 
creer un cadre spatial, 9 communes (de 
Grammont à Alost) ont décidé au sein du 
projet stratégique Pays de la Dendre de 
développer une vision spatiale, bénéficiant 
d’un soutien, pour les grandes installations 
de génération d’énergie renouvelable 
dans le Pays de la Dendre. Ensemble avec 
la province de Flandre-Orientale elles ont 
décidé d’étudier si le Pays de la Dendre 
peut être neutre en énergie d’ici 2050 et 
de déterminer les implications de cette 
ambition pour le paysage. La vision spatiale 
« Paysage énergétique du Pays de la 
Dendre », un cas pilote unique en Flandre, 
est le résultat de cette réflexion.

Nous partons principalement de 
l’énergie éolienne, mais nous avons aussi 
integré à l’analyse d’autres formes de 
production à grande échelle d’énergie 
renouvelable: des grandes installations 
photovoltaïques, des installations de 
transformation de la biomasse, des 
centrales hydrauliques, etc. En répertoriant 
simultanément le potentiel des différentes 
formes d’énergie renouvelable, nous 
pouvons exploiter aumieux les opportunités 
en matière d’énergie: éviter les interférences 
entre les grandes installations de génération 
d’énergie renouvelable et rechercher les 
synergies entre les différentes formes 
d’énergie renouvelable.

LE TRAJET :POUR ET PAR LE PAYS DE
LA DENDRE

Afin de déterminer comment donner 
corps au mieux au système d’énergie 
renouvelable du futur adapté à une zone, la 
province de Flandre- Orientale a fait appel 
aux bureaux d’étude BUUR et SWECO, ainsi 
qu’à COMMON GROUND pour la stratégie 
de participation et de communication. En 
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vormt ook energiebesparing immers een 
belangrijk deel van de oplossing.

EEN RUIMTELIJKE VISIE: WAT NU? 

Tijdens de stuurgroep van 30 mei 
2018 werd de finale ruimtelijke visie aan de 
stuurgroep voorgesteld en werd het besluit 
van de deputatie van de Provincie Oost-
Vlaanderen van 24 mei 2018 toegelicht.  
Namelijk:

• Art. 1. De deputatie neemt akte van het 
onderzoek.
• Art. 2. De provincie Oost-Vlaanderen zal de 
resultaten en conclusies uit het onderzoek 
op de agenda plaatsen van andere 
beleidsdomeinen en bestuursniveaus.
• Art. 3. De deputatie zal onderzoeken hoe 
ruimtelijke energieplanning gebiedsgericht 
in andere regio’s van de provincie Oost-
Vlaanderen kan ingezet worden.
• Art. 4. De deputatie zal de resultaten en 
conclusies uit het onderzoek meenemen 
tijdens de screening van het bestaand 
provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-
Vlaanderen (PRS) en de opmaak van 
het toekomstig ruimtelijk beleid Oost-
Vlaanderen.

Nadien werd de visie voorgelegd 
aan de provincieraad en verschillende 
colleges van burgemeester en schepenen 
(zie verder). Tijdens een druk bijgewoond 
slotevent op 25 september 2018 in 
Aalst presenteerden we de ruimtelijke 
visie aan een breed publiek van lokale 
(gemeenten, burgers, ondernemers 
en middenveldorganisaties uit de 
Denderstreek) en bovenlokale stakeholders. 
We mochten daarenboven rekenen op 
de interesse van een aantal gemeenten 
uit andere delen van Vlaanderen. Na een 
welkomstwoord door gedeputeerde 
Martine Verhoeve, en een prikkelende 
keynote door de Vlaamse Bouwmeester, 
Leo Van Broeck, presenteerden Jan Custers 
(BUUR) en Boris Snauwaert de ruimtelijke 
visie. Vervolgens zoomden we via enkele 
korte presentaties in op een aantal goede 
praktijken die aantonen dat de verschillende 
bouwstenen van de ruimtelijke visie 
projectmatig al in mindere of meerder 
mate op het terrein ontwikkeld worden: 
windwinningsgebieden en flankerend 
beleid (Moira Callens, Oost-Vlaanderen 
Energielandschap), zonnewegen en-
velden (Walter Aertsens, Infrabel) EHUB 
(Erwin Lammens, POM Vlaams Brabant). 
Tenslotte modereerde Xavier Taveirne een 
boeiend panelgesprek met Leo Van Broeck 
(Vlaams Bouwmeester), Robrecht Bothuyne 
(Vlaams Parlementslid), Moira Callens 
(Provincie Oost-Vlaanderen) en Wouter 
Vandewinkel (Schepen Leefmilieu, Ninove). 
Gedeputeerde Peter Hertog zorgde voor 
enkele slotbeschouwingen.

comment ces installations peuvent être 
reliées entre elles de manière efficace et 
quelles références la transition énergétique 
met à disposition afin de mieux tirer profit 
de notre espace rare et de la transition 
spatiale que nous souhaitons réaliser. 

Du renforcement du noyau 
jusqu’au développement d’un espace 
ouvert (productif), en passant par la 
défragmentation. Des choix ciblés seront 
donc faits et offriront ainsi des opportunités 
de développement supplémentaires pour 
l’agriculture, la nature, l’espace ouvert et 
les zones industrielles régionales. Mais 
qu’en sera-t-il ? La vision indique que 
d’ici 2050, les installations de génération 
d’énergie renouvelable de grande ampleur 
permettront de répondre à la moitié de 
la demande actuelle d’énergie (6 TWh). 
Cela signifie-t-il que l’ambition qu’ont les 
communes de la Dendre d’être neutres en 
énergie d’ici 2050 n’est pas réalisable ? Non. 
Parallèlement à la production d’énergie, 
l’économie d’énergie représente en effet 
aussi une part importante de la solution.

UNE VISION SPATIALE: ET 
MAINTENANT?

Lors du comité de pilotage du 30 mai 
2018, la vision spatiale finale a été présentée 
au comité de pilotage et la décision de la 
députation de la province de Flandre- 
Orientale du 24 mai 2018 a été expliquée. 
À savoir :

• Art. 1. La députation prend acte de l’étude.
• Art. 2. La province de Flandre-Orientale 
mettra les résultats et les conclusions de 
l’étude à l’ordre du jour d’autres domaines 
politiques et niveaux d’administration.
• Art. 3. La députation étudiera comment la 
planification spatiale de l’énergie centrée 
sur la zone peut être appliquée dans 
d’autres régions de la province de Flandre-
Orientale.
• Art. 4. La députation intégrera les résultats 
et les conclusions de l’étude lors de l’analyse 
du Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) 
de Flandre-Orientale existant ainsi que 
lors de l’élaboration de la future politique 
d’aménagement du territoire de Flandre-
Orientale.

Après la vision a été soumis au Conseil 
provincial de Flandre-Orientale et differents 
collèges des bourgmestre et échevins et/
ou conseils communals (Action E.2) Lors 
d’un événement de clôture qui a accueilli un 
public nombreux, le 25 septembre 2018, à 
Aalst, nous avons présenté la vision spatiale 
à un large public de parties prenantes 
locales (communes, citoyens, entrepreneurs 
et organisations de la société civile de la 
région de la Dendre) et supralocales. Nous 
avons, en outre, pu compter sur l’intérêt 
de diverses communes d’autres parties 
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collaboration avec ces partenaires et avec 
un groupe diversifié de parties prenantes 
(experts, organisations de la société civile, 
organisations sectorielles, entreprises 
locales, citoyens et hommes et femmes 
politiques), qui ont formulé leur point de 
vue lors d’ateliers, nous avons traduit le choix 
en faveur de 100 % d’énergie renouvelable 
générée localement en une vision intégrée.

L’APPROCHE : SPATIALE, INTÉGRÉE ET 
CENTRÉE SUR LA RÉGION

Afin d’élaborer la vision spatiale, une 
lecture du paysage a été réalisée, les 
possibilités et les limitations par source 
d’énergie ont été répertoriées et quelques 
concepts spatiaux ont été développés, 
puis testés sur deux sites d’étude concrets. 
Une étude de définition a ensuite permis 
d’examiner comment la génération 
d’énergie renouvelable à grande échelle 
(vent, soleil, biomasse et eau) peut 
fournir au Pays de la Dendre de l’énergie 
renouvelable tout en donnant (davantage) 
forme au paysage. Dans ce cadre, la 
chaîne énergétique dans son ensemble 
a également été examinée : depuis la 
génération jusqu’à la consommation, en 
passant par la distribution et le stockage. 
La manière dont la politique spatiale peut 
contribuer à la transition énergétique et, 
inversement, les opportunités qu’offre la 
transition vers les énergies renouvelables 
pour nos ambitions spatiales ont également 
été étudiées. Pour ce faire, deux horizons 
temporels ont été envisagés. 

Le scénario à l’horizon 2030 part de 
la réglementation et du contexte spatial 
actuels. Dans ce cadre, les restrictions (en 
matière de sécurité), les protections et 
les règles (en matière de patrimoine,de 
nature, etc.) actuelles ont été prises comme 
point de départ. Le scénario à l’horizon 
2050 développe un contexte spatial futur. 
Les principes du Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen et de la note « Maak ruimte 
voor Oost-Vlaanderen », qui visent à éviter 
toute nouvelle pression sur l’espace, sont ici 
privilégiés. Les deux scénarios vont toutefois 
au-delà du Provinciaal Beleidskader 
Windturbines de la province de Flandre-
Orientale.

LA VISION : DES ZONES DE 
GÉNÉRATION D’ÉNERGIE AU HUB 
ÉNERGÉTIQUE

La vision montre où et dans quelles 
conditions les installations de génération 
d’énergie renouvelable peuvent être 
au mieux implantées dans le Pays de 
la Dendre et à quoi ressemblera ce 
paysage énergétique d’ici 2050. Les zones 
d’éoliennes, routes solaires, etc. et les zones 
industrielles joueront alors le rôle de hub 
énergétique. La vision montre également 

energiebron opgemaakt en werden enkele 
ruimtelijke concepten uitgewerkt, die op 
2 concrete onderzoekslocaties werden 
uitgetest. Via ontwerpend onderzoek werd 
vervolgens onderzocht hoe grootschalige 
hernieuwbare energiewinning (wind, 
zon, biomassa, en water) het Denderland 
van hernieuwbare energie kan voorzien 
én tegelijkertijd het landschap mee(r) 
vorm kan geven. Hierbij werd ook de 
hele energieketen ruimtelijk bekeken: van 
opwekking, over distributie en opslag tot 
consumptie. Tegelijk werd nagegaan hoe 
het ruimtelijk beleid kan bijdragen aan de 
energietransitie en, omgekeerd, welke 
kansen de omslag naar hernieuwbare 
energie biedt voor onze ruimtelijk 
ambities. Hiertoe werd gewerkt met twee 
tijdshorizonten.

Het scenario 2030 vertrekt van de 
huidige regelgeving en ruimtelijke context. 
Hierbij werden de huidige (veiligheid)
restricties, beschermingen en regels (m.b.t. 
erfgoed, natuur, etc.) als uitgangspunt 
genomen. Het scenario 2050 bouwt verder 
op een toekomstige ruimtelijke context. 
Hierbij staan de principes van het Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen en de nota ‘Maak ruimte 
voor Oost-Vlaanderen’, die bijkomend 
ruimtebeslag willen tegengaan, voorop. 
Beide scenario’s gaan wel voorbij aan het 
Provinciaal Beleidskader Windturbines van 
de provincie Oost-Vlaanderen.

DE VISIE: VAN WINNINGSGEBIEDEN 
TOT ENERGIEHUB

De visie toont wáár en onder welke 
voorwaarden grootschalige hernieuwbare 
energie installaties het best een plaats 
krijgen in het Denderland, en hoe der gelijk 
energielandschap er tegen 2050 kan uitzien. 
Met windwinningsgebieden, zonnewegen, 
… en bedrijventerreinen die fungeren 
als energiehub. Verder illustreert de visie 
hoe deze installaties op een efficiënte 
wijze ruimtelijk met elkaar verknoopt 
kunnen worden en welke handvaten de 
energietransitie aanreikt om beter gebruik 
te maken van onze schaarse ruimte en 
de ruimtelijke omslag die we wensen te 
verwezenlijken.

Van kernversterking over ontsnippering 
tot de ontwikkeling van (productieve) 
open ruimte. Er worden dus gerichte 
keuzes gemaakt, wat ook bijkomende 
ontwikkelingskansen biedt voor 
landbouw, natuur, open ruimte, regionale 
bedrijventerreinen. Maar hoever springen 
we hier nu mee? De visie geeft aan dat 
grootschalige hernieuwbare energie 
installaties tegen 2050 ongeveer de helft 
van de huidige energievraag (6 TWh) 
kunnen produceren. Betekent dit dan dat 
de ambitie van de Dendergemeenten om 
tegen 2050 energieneutraal te zijn niet 
haalbaar is? Neen. Naast energieproductie 
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de la Flandre. Après un mot d’acceuil par 
députée Marine verhoeve et un discours 
enthousiasmant du Bouwmeester flamand 
Leo Van Broeck, Jan Custers (BUUR) et Boris 
Snauwaert ont présenté

la vision spatiale. Ensuite, quelques 
brèves présentations nous ont permis de 
zoomer sur diverses bonnes pratiques qui 
démontrent que les différents fondements 
de la vision spatiale sont déjà développés, 
dans une mesure plus ou

moins grande, sur le terrain, à travers 
divers projets : zones d’éoliennes et politique 
d’accompagnement (Moira Callens, Oost-
Vlaanderen Energielandschap), routes et 
champs solaires (Walter Aertsens, Infrabel), 
EHUB (Erwin Lammens, POM Vlaams 
Brabant). Enfin, Xavier Taveirne a modéré 
un panel passionnant rassemblant Leo Van 
Broeck (Bouwmeester flamand), Robrecht 
Bothuyne (député flamand), Moira Callens 
(province de Flandre-Orientale) et Wouter 
Vandewinkel (échevin de l’Environnement, 
Ninove). Député Peter Hertog faisait 
quelques réflexions en guise d’épilogue.
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“De jury is onder de indruk van de aanpak om 
muurtjes tussen beleidsdomeinen te slopen en van 
de duidelijke call to action, ook naar het Vlaamse 
niveau.” “Le jury a été impressionné par l’approche 
visant à faire tomber les murs entre les domaines 
politiques et par l’appel à action clair, y compris au 
niveau flamand.”

ENERGIELANDSCHAP
DENDERLAND WINT VRP 
PLANNINGSPRIJS 2018

91Pays de la Dendre Éergique

Op 29 november 2018 ontving de 
ruimtelijke visie voor het Energielandschap 
Denderland de VRP Planningsprijs. De 
prijs lauwert innovatieve en stimulerende 
initiatieven die bijdragenaan een 
duurzame, kwaliteitsvolle ruimtelijke 
ontwikkeling.

QUOTE JURYVERSLAG

Dat fossiele brandstoffen uitgeput raken 
en we dringend moeten overschakelen naar 
hernieuwbare energie, weet iedereen. Aan 
ambitieuze doelstellingen geen gebrek. Maar 
zelden wordt er nagedacht over hoe die 
transitie ruimtelijk vertaald moet worden. Het 
staat nochtans als een paal boven water dat het 
een ingrijpende impact zal hebben op onze 
omgeving. Denk maar aan de plek die nodig 
is om windturbines, zonnepanelen en andere 
energie-opwekkers te plaatsen. Zonder 
ruimtelijke doorvertaling gaan we de vraag 
naar de haalbaarheid van de klimaatambitie uit 
de weg.

‘Energielandschap Denderland’ is een 
primeur voor Vlaanderen. Voor de eerste keer 
werd in onze regio grondig in kaart gebracht 
hoe duurzame energie-ambities ruimtelijk 
vertaald kunnen worden: waar en hoe kunnen 
we best hernieuwbare energie produceren, 
opslaan, transporteren en verbruiken?

De provincie Oost-Vlaanderen analyseerde 
de verschillende energiebronnen en de 
hele energieketen voor 9 gemeenten in de 
Denderstreek. Deze analyse brengt de omvang 
en de impact van de energie-opgave zeer 
duidelijk naar voor. De provincie ontwikkelde 
een visie voor de regio waarin duurzame 
energie als uitgangspunt wordt genomen 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. Deze visie 
zal meteen ook een schaalsprong betekenen 
voor hernieuwbare energie in de regio. Het is 
uniek voor Vlaanderen dat de energietransitie 
als integrerende ruimtelijke opgave wordt 
aangegrepen. 

Omdat het project zo innoverend is, 
wordt Energielandschap Denderland dan 
ook uitgeroepen tot winnaar van de Vlaamse 
Planningsprijs 2018. De jury is onder de 
indruk van de aanpak om muurtjes tussen 
beleidsdomeinen te slopen en van de 
duidelijke call to action, ook naar het Vlaamse 
niveau. Bovendien gaven de betrokken 
gemeentebesturen aan dat ze nu over een 
duidelijk ruimtelijk kader beschikken dat 
ook antwoorden en zekerheid biedt aan 
investeerders. De prijs wordt uitgereikt aan 
het provinciebestuur, maar de erkenning 
gaat evenzeer naar de 9 gemeenten Aalst, 
Denderleeuw, Ninove, Haaltert, Affligem, 
Roosdaal, Liedekerke, Lierde, Geraardsbergen 
en studiebureaus BUUR en SWECO die de 
opdracht uitvoerden. Common Ground nam 
het participatieve luik voor zijn rekening.

VAN LINKS NAAR RECHTS, 
VAN BOVEN NAAR ONDER DE 
GAUCHE À DROITE, DU HAUT 
VERS LE BAS: KAROLIEN VAN DYCK 
(COMMON GROUND), WOUTER 
VANDE WINKEL (NINOVE), BORIS 
SNAUWAERT (STRATEGISCH 
PROJECT DENDERLAND), 
REINOUT DEBERGH (PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN), JAN 
CUSTERS (BUUR), WIM L’ECLUSE 
(STRATEGISCH PROJECT 
DENDERLAND)

Le 29 novembre 2018 la vision spatiale du 
Paysage énergétique du Pays de la Dendre 
s’est vu décerner le Planningsprijs de la 
VRP. Ce prix récompense des initiatives 
innovantes et stimulantes, qui contribuent 
à un développement spatial durable et de 
qualité.

EXTRAIT DU RAPPORT DU JURY 
D’ATTRIBUTION

Chacun sait que les combustibles fossiles 
s’épuisent et que nous devons d’urgence 
adopter des énergies renouvelables. Les 
objectifs ambitieux ne manquent pas. 
Toutefois, on réfléchit rarement à la manière 
dont cette transition doit être transposée 
dans l’espace. Il est pourtant incontestable 
qu’elle aura des conséquences radicales sur 
notre environnement. Nous songeons ici, 
notamment, à l’espace nécessaire pour installer 
des éoliennes, des panneaux solaires et d’autres 
générateurs d’énergie. Sans transposition 
spatiale, nous négligeons la question de la 
faisabilité de l’ambition climatique.

Le « Paysage énergétique du Pays de la 
Dendre » est une première pour la Flandre. 
Pour la première fois, la manière dont les 
ambitions climatiques durables peuvent être 
transposées dans l’espace a été étudiée de 
manière approfondie dans notre région : où 
et comment pouvons-nous au mieux générer, 
stocker, transporter et consommer de l’énergie 
renouvelable ?

La province de Flandre-Orientale a analysé 
les différentes sources d’énergie et la chaîne 
énergétique dans son ensemble, pour 9 
communes de la région de la Dendre. Cette 
analyse met clairement en évidence l’ampleur 
et l’impact du défi énergétique. La province a 
élaboré une vision pour la région, dans laquelle 
l’énergie durable est prise comme point de 
départ des développements spatiaux. Cette 
vision représente également un saut d’échelle 
pour les énergies renouvelables dans la région. 
Aborder la transition énergétique comme un 
défi spatial intégré est une démarche unique 
pour la Flandre.

Étant donné le degré d’innovation du projet, 
le Paysage énergétique du Pays de la Dendre 
est proclamé lauréat du Vlaamse Planningsprijs 
2018. Le jury a été impressionné par l’approche 
visant à faire tomber les murs entre les 
domaines politiques et par l’appel à action 
clair, y compris au niveau flamand. En outre, 
les administrations communales concernées 
ont indiqué qu’elles disposaient à présent 
d’un cadre spatial clair qui offre des réponses 
et une certitude aux investisseurs. Le prix est 
attribué à l’administration provinciale, mais les 
9 communes, à savoir, Aalst, Denderleeuw, 
Ninove, Haaltert, Affligem, Roosdaal, 
Liedekerke, Lierde et Geraardsbergen, ainsi 
que les bureaux d’étude BUUR et SWECO, qui 
ont mené à bien la mission, méritent également 
notre reconnaissance. Common Ground a pris 
en charge le volet participatif
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Denderland. Hiertoe werd naast het 
spoor van de beleids- en planmatige 
verankering op 2 sporen gewerkt: het 
faciliteren van grootschalige hernieuwbare 
energie projecten en de opmaak van 
een actieprogramma Energielandschap 
Denderland (Actie E. 3)

In functie van het eerste deed de 
Provincie de Dendersteden en -gemeenten 
een oproep om de komende jaren 
samen de realisatie van Energielandschap 
Denderland op te starten, waar dit reeds 
beleids- en planmatig mogelijk is (binnen 
Provinciaal Beleidskader Windturbines). In 
dit opzicht ging de Provincie bij de lokale 
besturen na of en welke acties in kader van 
het bestuursakkoord opgenomen zijn, al dan 
niet in relatie tot de engegamenten in kader 
van het Burgemeestersconvenant of de Top 
20 acties uit het regionaal klimaatactieplan 
voor een Klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen. Parallel aan deze oproep 
voerde ze voor geinteresseerde gemeenten 
een screening en landschapstoets uit van de 
gemeentelijke eigendommen, teneinde na 
te gaan in welke mate deze als hefboom 
kunnen dienen bij de gefaseerde realisatie 
van Energielandschap Denderland. Een 
aanbesteding op publieke gronden 
laat immers toe om voorwaarden op 
te leggen, zoals deze opgenomen in 
gemeenteraadsbesluiten. Dit leidde tot een 
gemengd resultaat. In sommige gemeenten 
is deze hefboom duidelijk aanwezig, in 
andere minder of helemaal niet.

NINOVE ZUID: WIND VOOR EN DOOR 
NINOVIETERS

Uit het bilateraal overleg bleek 
dat ondermeer stad Ninove en stad 
Geraardsbergen, na Haaltert, waar reeds 
4 windturbines staan, het voortouw 
wildennemen inzake windontwikkeling. Stad 
en OCMW Ninove beschikken over heel wat 

dans le Brabant flamand, l’ont rejointe dans 
cette démarche. Du côté de la Flandre-
Orientale, la province a débuté la réalisation 
par phases du Paysage énergétique du 
Pays de la Dendre, dans le cadre de l’action 
d’Oost-Vlaanderen Energielandschap. À cet 
effet, deux pistes ont été explorées, en plus 
de l’ancrage aux niveaux de la politique 
et de la planification : la facilitation de 
projets à grande échelle sur le thème de 
l’énergie renouvelable et l’élaboration d’un 
programme d’action « Paysage énergétique 
du Pays de la Dendre » (action E.3).

Dans le cadre de la première de 
ces pistes, la province a appelé les villes 
et communes de la Dendre à lancer la 
réalisation du Paysage énergétique du Pays 
de la Dendre conjointement, au cours des 
prochaines années, là où la politique et la 
planification le permettent déjà (en vertu du 
Provinciaal Beleidskader Windturbines). À 
cet égard, la province s’est informée, auprès 
des administrations locales, des actions 
éventuelles entreprises dans le cadre de 
l’accord de gestion, en relation, ou pas, avec 
les engagements en vertu de la Convention 
des Maires, ou des actions du Top 20 du 
plan régional d’action pour le climat en vue 
d’une Flandre du sud-est respectueuse 
du climat. Parallèlement à cet appel, elle a 
réalisé, pour les communes intéressées, une 
analyse et une confrontation paysagère des 
propriétés communales, afin de déterminer 
la mesure dans laquelle celles-ci peuvent 
servir de levier lors de la réalisation par 
phases du Paysage énergétique du Pays 
de la Dendre. Un appel d’offres reposant 
sur des bases publiques permet en effet 
d’imposer des conditions telles qu’elles 
sont reprises dans les arrêtés communaux. 
Le résultat obtenu s’est avéré mitigé. Ce 
levier est clairement présent dans certaines 
communes, mais moins ou pas du tout dans 
d’autres.
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ACTIE E.2 Gefaseerde realisatie 
Energielandschap Denderland

In het najaar van 2018 namen de provincieraad 
van Provincie Oost-Vlaanderen, de 
deputatie van Provincie Vlaams-Brabant 
en de colleges van burgemeester en 
schepenen en/of gemeenteraden van 
Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw, 
Haaltert en Lierde een besluit gelijkaardig 
aan dat van de deputatie van Provincie 
Oost-Vlaanderen. Gelijktijdig namen 
verschilllende gemeenteraden ook een 
besluit waarin ze, net als de provincieraad 
van de Provincie Oost-Vlaanderen, het 
belang van lokale meerwaarde voor behoud 
en opbouw van draagvlak onderschrijven. 
Hierbij stellen ze (een bepaald percentage) 
rechtstreekse participatie door burgers, 
bedrijven,… en/of de oprichting van een 
omgevingsfonds voorop bij de realisatie 
van hernieuwbare energieprojecten op 
publieke eigendommen en/of op het 
grondgebied van de gemeente.

Van de stad Ninove kwam tevens de 
vraag aan de Provincie om de ruimtelijke 
visie te verankeren, al dan niet door de 
opmaak van een provinciaal ruimtelijke 
uitvoeringsplan (PRUP). Een vraag 
waar de Provincie overeenkomstig het 
deputatiebesluit aan de slag ging. In 
2019 werd in eerste instantie in kader 
van de opmaak van het Provinciaal 
bestuursakkoord en de meerjarenplanning, 
volgend op de provincieraadsverkiezingen 
van oktober 2018 en in relatie tot het 
Vlaams regeerakkoord van september 2019, 
bepaald hoe ruimtelijke energieplanning 
gebiedsgericht in andere delen van de 
Provincie Oost-Vlaanderen kan uitgerold 
worden. Parallel hieraan werd in kader van 
BRV Proeftuin Dendervallei – Energieke 
sporen (zie Deel 2 van dit eindrapport) 
onderzocht welke instrumenten toelaten 
de visie Energielandschap Denderland 
beleidsmatig en planmatig te verankeren 
in relatie tot de opmaak van het Beleidsplan 
Ruimte Oost-Vlaanderen of de uitvoering 
(van bepaalde onderdelen) te faciliteren.

Tegelijk besliste de Provincie Vlaams 
Brabant in de geest van Energielandschap 
Denderland een visie op te maken om het 
Pajottenland tegen 2040 energieneutraal te 
maken. In kader van het strategisch project 
Opgewerkt Pajottenland zoeken ze de 
komende jaren met lokale partners naar de 
ideale mix van duurzame energiebronnen. 
De Vlaams Brabantse Dendergemeenten 
Liedekerke en Roosdaal sloten hierbij 
aan. Langs Oost-Vlaamse kant begon de 
Provincie in kader van de werking van 
Oost-Vlaanderen Energielandschap met de 
gefaseerde realisatie van Energielandschap 

ACTION E.2. Réalisation phasée du Paysage 
énergétique du Pays de la Dendre

À l’automne 2018, le Conseil provincial 
de Flandre-Orientale, la députation de la 
province de Brabant flamand et les collèges 
des bourgmestre et échevins et/ou les 
conseils communaux de Geraardsbergen, 
Ninove, Denderleeuw, Haaltert et Lierde 
ont adopté une décision similaire à celle de 
la députation de la province de Flandre-
Orientale. Au même moment, plusieurs 
conseils communaux ont également 
décidé, à l’instar du Conseil provincial 
de Flandre-Orientale, de reconnaître 
l’importance de la valeur ajoutée locale de 
la conservation et de la constitution d’un 
soutien. Dans ce cadre, ils se sont fixés pour 
objectif la participation directe (à raison 
d’un certain pourcentage) des citoyens, des 
entreprises, etc. et/ou la constitution d’un 
fonds environnemental lors de la réalisation 
de projets axés sur l’énergie renouvelable 
dans les infrastructures publiques et/ou sur 
le territoire de la commune.

En outre, la ville de Ninove a demandé 
à la province d’ancrer la vision spatiale, 
éventuellement en établissant un plan 
d’exécution spatial provincial (PESP). Une 
demande à laquelle la province s’est attelée 
à répondre, conformément à la décision de 
la députation. En 2019, la manière dont la 
planification spatiale de l’énergie centrée 
sur la région peut être déployée dans 
d’autres parties de la province de Flandre-
Orientale a d’abord été déterminée, dans 
le cadre de l’établissement de l’accord de 
gestion provincial et de la planification 
pluriannuelle, à la suite des élections du 
Conseil provincial d’octobre 2018 et en 
relation avec l’accord de gouvernement 
flamand de septembre 2018. Parallèlement, 
dans le cadre du BRV Proeftuin Dendervallei 
– Energieke sporen (cf. partie 2 du présent 
rapport final), les instruments permettant 
d’ancrer la vision du Paysage énergétique 
du Pays de la Dendre aux niveaux de la 
politique et de la planification ont été 
étudiés, en relation avec l’établissement du 
Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen ou de 
la facilitation de (certaines parties de) son 
exécution.

Dans l’esprit du Paysage énergétique 
du Pays de la Dendre, la province de Brabant 
flamand a également décidé d’élaborer 
une vision afin de rendre le Pajottenland 
neutre en énergie d’ici 2040. Au cours des 
prochaines années, dans le cadre du projet 
stratégique « Opgewerkt Pajottenland », 
elle s’efforcera de trouver, en concertation 
avec des partenaires locaux, le mix idéal de 
sources d’énergie durable. Les communes 
de la Dendre de Liedekerke et Roosdaal, 
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PROJECTZONE NINOVE ZUID 
(FASE 1 & 2) IN RELATIE TOT VISIE 
ENERGIELANDSCHAP DENDERLAND 
& PROVINCIAAL BELEIDSKADER 
WINDTURBINES. ZONE PROJET 
NINOVE ZUID (PHASE 1 ET 2) 
RELATIF À LA VISION DU PAYSAGE 
ÉNERGÉTIQUE DENDERLAND & 
CADRE PROVINCIAL ÉOLIENNES



des investissements supplémentaires 
dans des projets durables. Ecopower 
et Denderstroom investiront également 
300.000 € dans des projets d’énergie 
renouvelable sur le territoire de Ninove. 

En 2021, le consortium a débuté l’étude 
et a recueilli de nombreux conseils afin 
de déterminer où les éoliennes devaient 
être installées, en fonction des demandes 
d’autorisation au cours des années suivantes. 
Dans ce cadre, la province jouera un rôle 
de soutien et de facilitation, à travers Oost-
Vlaanderen Energielandschap, notamment 
en fournissant des informations neutres 
sur l’énergie éolienne et en apportant son 
soutien lors de la réalisation du trajet de 
communication et de participation, de la 
procédure de consultation, etc. Il va de soi 
que le projet, comme tout autre, doit être 
soumis à la procédure d’autorisation et 
satisfaire à toutes les normes légales.

ET LES DENDRE VOISINES... ?

Outre Ninove, la ville de 
Geraardsbergen a poursuivi, en 2019 
et 2020, sur la lancée amorcée voici 
quelques années avec Geraardsbergen 
Energieneutraal. Un dossier d’autorisation 
en cours pour des éoliennes a été adapté 
en collaboration avec le promoteur, afin de 
répondre à la demande des riverains. Par 
ailleurs, comme Ninove, la ville examine si 
un appel d’offres peut être mis sur pied afin 
d’utiliser les propriétés communales comme 
levier pour un projet éolien solide. Pour 
cette étude exploratoire, la ville collabore 
avec la Vlaams Energiebedrijf (VEB) et la 
province de Flandre-Orientale.  

Les choses bougent à Aalst également. 
En 2020, dans la zone industrielle d’Aalst 
Zuid (Erembodegem), considérée comme 
un hub énergétique riche en opportunités 
(EHUBT) dans la vision du Paysage 
énergétique du Pays de la Dendre, la 
province et POM Oost-Vlaanderen ont testé 
la méthode du courtier en énergie, dans le 
cadre du projet Interreg DOEN. Le but était 
d’explorer plus amplement les possibilités 
d’échanges de flux d’énergie et de matières 
premières, ainsi que de solutions collectives 
de chaleur, mais aussi de pouvoir d’ores 
et déjà intégrer les connaissances dans 
le trajet préliminaire du réaménagement 
des zones industrielles d’Aalst Zuid II et III, 
que l’intercommunale SOLVA réalise pour 
le compte de la ville d’Aalst. La procédure 
d’autorisation du projet éolien à Aalst Zuid, 
en exécution de la zone de concentration le 
long de l’E40, est toujours en cours.

zal hierbij vanuit Oost-Vlaanderen 
Energielandschap een ondersteunde en 
faciliterende rol opnemen, zoals het voorzien 
van neutrale informatie over windenergie 
en ondersteunen bij het voeren van het 
communicatie- en participatietraject, de 
inspraakprocedure, enz. Uiteraard dient 
het project, net als elk ander project, de 
vergunningsprocedure te doorlopen en 
aan alle wettelijke normen te voldoen.

EN DE DENDERBUREN…?

Naast Ninove ging ook stad 
Geraardsbergen in 2019 en 2020 verder 
op het elan dat het al een aantal jaren 
met Geraardsbergen Energieneutraal 
bewandelt. Een lopend vergunningsdossier 
voor windturbines werd in samenwerking 
met de ontwikkelaar bijgestuurd om aan 
de vraag van de omwonenden tegemoet 
te komen. Daarnaast gaat de stad net 
als in Ninove na of er een aanbesteding 
kan opgezet worden om gemeentelijke 
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eigendommen als hefboom voor een 
gedragen windproject in te zetten. De stad 
werkt voor deze verkenning samen met het 
Vlaams Energiebedrijf (VEB) en de Provincie 
Oost-Vlaanderen.  

Ook in Aalst beweegt er heel wat. 
Op het bedrijventerrein Aalst Zuid 
(Erembodegem) – dat in de visie van 
Energielandschap Denderland als kansrijke 
energiehub (EHUBT) is opgenomen – testte 
de Provincie en POM Oost-Vlaanderen 
in 2020 in kader van het Interregproject 
DOEN de methodiek van energiemakelaar. 
Dit om de mogelijkheden naar uitwisseling 
van energie- en gronfstoffenstromen en 
collectieve warmteoplossingen verder 
te verkennen, plus de inzichten reeds 
te kunnen meenemen in het voortraject 
voor de herinrichting van Aalst Zuid II en 
III, dat intercommunale SOLVA voert in 
opdracht van stad Aalst. Daarnaast bleef 
ook de vergunningsprocedure voor het 
windproject op Aalst Zuid lopen, ter invulling 
van de concentratiezone langsheen E-40.

gronden in sommige windwinningszones 
uit het Energielandschap Denderland, die 
tevens gelegen zijn binnen het Provinciaal 
Beleidskader Windturbines. Het college 
van burgemeester en schepenen besliste 
daarop proactief aan de slag te gaan en – 
aanvullend op een eventueel windproject op 
het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord 
– een reeks gemeentelijke eigendommen 
ten zuiden van de stad, ten oosten en ten 
westen van de Edingsesteenweg, in de 
markt te zetten voor windontwikkeling. In 
januari 2020 schreef de stad hiervoor een 
aanbesteding uit. Ze koppelde hieraan 
verschillende voorwaarden om tot een 
gedragen project de komen, waaronder 
de nood aan rechtstreekse participatie en 
een omgevingsfonds zoals opgenomen in 
het gemeenteraadsbesluit, maar tevens de 
vraag om aan de eventuele realisatie en 
uitbating van de windturbines een aanbod 
voor de stad te koppelen dat de lokale 
energietransitie op langere termijn verder 
bevordert. De Provincie Oost-Vlaanderen 
onderstaande de stad bij het uitwerken van 
de aanbestedingsprocedure, op basis van 
ervaring elders in Oost-Vlaanderen

De ingediende voorstellen werden 
in de loop van 2020 beoordeeld door 
een jury, waarin zowel meerderheid 
als oppositie vertegenwoordigd was, 
alsook enkele externe juryleden, vanuit 
de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
Universiteit Gent. In oktober besliste de stad 
het project van 4 windturbines te gunnen 
aan Ecopower en Denderstroom, gezien 
het voorstel van consortium het meest 
voldeed aan de gestelde voorwaarden. 
Het voorziet per windturbine immers in een 
jaarlijkse opstal voor de stad van € 25.000 
en Ninovieters kunnen mede-eigenaar 
worden van de turbines. Daarbovenop 
engageren Ecopower en Denderstroom 
per turbine zowel € 5.000 in een 
omgevingsfonds als een klimaatfonds te 
storten. Het eerste moet heel gericht de 
woon- en levenskwaliteit in de nabijheid 
van de turbines ten goede komen, het 
andere leiden tot extra investeringen in 
duurzame projecten. Daarnaast zullen 
Ecopower en Denderstroom nog eens € 
300.000 euro investeren in hernieuwbare 
energieprojecten op Ninoofs grondgebied. 

In 2021 jaren start het consortium 
het studiewerk op en worden heel wat 
adviezen ingewonnen teneinde te bepalen 
waar de turbines exact kunnen komen en 
in functie van de vergunningsaanvraag 
de daaropvolgende jaren. De Provincie 

NINOVE SUD : DU VENT POUR ET PAR 
LES HABITANTS DE NINOVE

La concertation bilatérale a notamment 
révélé que les villes de Ninove et 
Geraardsbergen, après Haaltert, où quatre 
éoliennes sont déjà installées, souhaitent 
jouer un rôle moteur en matière de 
développement de l’énergie éolienne. La 
ville et le CPAS de Ninove disposent de 
nombreux terrains dans certaines zones de 
captage du vent du Paysage énergétique 
du Pays de la Dendre, par ailleurs situées 
dans les limites du Provinciaal Beleidskader 
Windturbines. Le collège des bourgmestre 
et échevins a dès lors décidé de prendre 
les devants et, en complément à un 
éventuel projet éolien dans la nouvelle zone 
industrielle de Doorn Noord, de mettre sur 
le marché du développement de l’énergie 
éolienne diverses propriétés communales 
au sud de la ville, à l’est et à l’ouest de 
l’Edingsesteenweg. En janvier 2020, la ville 
a lancé un appel d’offres à cet effet. Elle y a 
associé plusieurs conditions afin de parvenir 
à un projet solide, notamment la nécessité 
d’une participation directe et d’un fonds 
environnemental, tel qu’il est repris dans 
l’arrêté communal, mais aussi la demande 
de lier une offre pour la ville à la réalisation 
et l’exploitation éventuelles des éoliennes, 
qui continue de favoriser la transition 
énergétique locale à long terme. Forte 
de son expérience acquise ailleurs dans la 
province, la Flandre-Orientale a soutenu la 
ville lors de l’élaboration de la procédure 
d’appel d’offres.

Les soumissions ont été évaluées 
dans le courant de l’année 2020 par un 
jury composé de représentants tant de la 
majorité que de l’opposition, ainsi que de 
quelques membres externes représentant 
la province de Flandre-Orientale et 
l’Université de Gand. En octobre, la ville 
a décidé d’adjuger le projet de quatre 
éoliennes à Ecopower et Denderstroom, 
car la proposition du consortium répondait 
le mieux aux conditions imposées. Une 
indemnité annuelle de 25.000 € par éolienne 
est en effet prévue pour la ville, tandis que 
les habitants de Ninove peuvent devenir 
copropriétaires des éoliennes. En outre, 
Ecopower et Denderstroom s’engagent à 
verser 5.000 € par éolienne dans un fonds 
environnemental tel qu’un fonds pour le 
climat. La première mesure doit permettre 
d’améliorer de manière très ciblée la qualité 
de vie et d’habitat à proximité des éoliennes, 
tandis que la deuxième débouchera sur 
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ACTIE E.4 Uitwerking van pilootprojecten 
rond groene warmte op basis van 
reststromen uit landschapsbeheer.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië bestaat 
er interesse om biomassa in te zetten als bron 
voor hernieuwbare energie. Het onderwerp 
is echter niet zonder controverse. Met 
name de verbranding van biomassa 
voor energiewinning leidt regelmatig tot 
verhitte debatten. Hierbij liggen vooral 
de grootschalige biomassacentrales 
onder vuur. Binnen het strategisch 
project Denderland wilden we daarom 
nagaan of de kleinschalige productie van 
groene warmte uit lokale reststromen van 
landschapsbeheer duurzaam en haalbaar 
is in de regio. De concrete aanleiding 
hiertoe was de vraag van de gemeente 
Denderleeuw om ondersteund te worden 
bij een lokaal project rond groene 
warmte, verder bouwend op een eerste 
verkennende studie van het Steunpunt 
Ruimte in 2015.

Al snel bleek dat kleinschalige groene 
warmte-projecten naast de productie van 
hernieuwbare energie ook een belangrijke 
impuls kunnen geven aan de verdere 
ontwikkeling van het groen-blauwe 
netwerk. Dit biedt tal van voordelen op 
het gebied van landschapsontwikkeling, 
biodiversiteit, recreatie, erosiebestrijding en 
klimaatadaptatie. Bovendien kunnen op die 
manier de – niet onaanzienlijke - kosten voor 
landschapsbeheer gerecupereerd worden 
door de lokale productie van energie.

Aan de hand van concrete 
proefprojecten wilden we een hefboom 
creëren voor de ontwikkeling van regionale 
expertise rond dit thema. In een eerste fase 
werd hiervoor een haalbaarheidsstudie 
uitgewerkt voor twee deelgebieden, 
namelijk Denderleeuw en Geraardsbergen. 
Het doel van deze haalbaarheidsstudies 
was om ook de andere gemeenten 
in het projectgebied inzicht te bieden 
in het potentieel, de haalbaarheid en 
randvoorwaarden voor kleinschalige 
biomassa-projecten.

Studiebureaus ENPROVE en Zero 
Emission Solutions werden aangesteld om 
voor een van beide proefprojecten de 
technische en financiële haalbaarheid te 
berekenen. In deze haalbaarheidsstudies 
gingen ze na of een houtsnipperketel met 
bijbehorende opslagruimte technisch in te 
passen is en voor de nodige warmtevraag 
kan instaan. In termen van rendabiliteit 
werden telkens 2 scenario’s onderzocht 
ten aanzien van een nulinvestering en 
een minimuminvestering (i.e. de kostprijs 
van een nieuwe gasinstallatie): een eerste 
waarbij men zelf instaat voor het aanleveren 

ACTION E.4: Élaborer des projets pilotes
sur le thème de la chaleur verte produite à
partir de flux résiduels issus de la gestion
du paysage.

Tant en Flandre qu’en Wallonie, il existe 
un intérêt pour l’utilisation de la biomasse 
comme source d’énergie renouvelable. 
Toutefois, le sujet n’est pas sans faire 
l’objet d’une controverse. La combustion 
de la biomasse en vue de la production 
d’énergie donne en effet régulièrement lieu 
à des débats animés. Les grandes centrales 
à biomasse, en particulier, sont prises à 
partie. Dans le cadre du projet stratégique 
Pays de la Dendre, nous souhaitions dès 
lors étudier si la production de chaleur verte 
à petite échelle, à partir des flux résiduels 
locauxprovenant de la gestion du paysage, 
est durable et faisable dans la région. La 
demande de la commune de Denderleeuw 
afin d’être soutenue dans un projet local 
relatif à la chaleur verte, basé sur une 
première étude exploratoire réalisée par 
le Steunpunt Ruimte en 2015, est à l’origine 
concrète de cette décision.

Il est bien vite apparu que les projets 
de production de chaleur verte à petite 
échelle, parallèlement à la production 
d’énergie renouvelable, peuvent donner 
un élan important à la poursuite du 
développement de la trame verte et 
bleue. Le développement paysager, 
la biodiversité,les loisirs, la lutte contre 
l’érosion et

l’adaptation au changement climatique 
bénéficient ainsi de nombreux avantages. 
De plus, les frais (non négligeables) de la 
gestion du paysage peuvent de cette façon 
être récupérés grâce à la production locale 
d’énergie.

À l’aide de projets pilotes concrets, 
nous souhaitions créer un levier pour le 
développement d’une expertise régionale 
sur ce thème. Au cours d’une première 
phase, une étude de faisabilité a été réalisée 
pour deux parties de la zone, à savoir 
Denderleeuw et Geraardsbergen. Le but de 
ces études de faisabilité était de permettre 
aux autres communes de la zone du projet 
de visualiser le potentiel, la faisabilité et les 
conditions préalables de projets à petite 
échelle de transformation de la biomasse.

Les bureaux d’étude ENPROVE et 
Zero Emission Solutions ont été désignés 
afin de calculer la faisabilité technique et 
financière des deux projets pilotes. Lors 
de ces études de faisabilité, ils ont examiné 
si une chaudière à déchets de bois et 
un espace de stockage associé peuvent 
être techniquement installés et offrent 
suffisamment de chaleur pour répondre à 
la demande. En termes de rentabilité, deux 
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ACTIE E.3 Actieprogramma 
Energielandschap Denderland

Om het Energielandschap Denderland naar 
2030 en 2050 toe te realiseren, moeten we 
niet enkel nu beginnen met de gefaseerde 
realisatie (Actie E.2) en de komende jaren 
met de beleids- en planmatige verankering 
een juridisch kader scheppen dat gewenste 
ontwikkelingen stimuleert en ongewenst 
tegengaat. We hebben ook nood aan een 
Coalitie van Doeners! In dit opzicht stelde 
de Provincie zich tot doel om in 2020 een 
actieprogramma op te maken met een 
duideljke fasering en agenda: Wat? Wie? 
Wanneer? Deze oefening werd begin 
2020 opgestart, in relatie tot de provinciale 
en gemeentelijke bestuursakkoorden, 
het regionaal klimaatactieplan voor een 
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, 
lopende projecten,….

Een eerste draft actieprogramma 
werd opgemaakt met de focus op de 
acties die nodig zijn. Echter het maken van 
concrete afspraken in functie van fasering 
en timing, vergt veel tijd en overleg. Wat 
in coronatijden niet evident is. Om deze 
reden werd in de loop van 2020 beslist 
proiriteit te geven aan het faciliteren van 
projecten die het Energielandschap reeds 
realiseren (Actie E.2) en de opmaak van 
het actieprogramma, alsook het aangaan 
van engagementen, in 2021 verder op 
te nemen met de (mogelijke) partners: 
Provincie Oost-Vlaanderen, Dendersteden 
en -gemeenten, intercommunale SOLVA, 
ontwikkelaars, cooperatieven, burgers en 
bedrijven,…

ACTION E.3. Programme d’action du 
Paysage énergétique du Pays de la Dendre

Afin de réaliser le Paysage énergétique 
du Pays de la Dendre aux horizons 2030 
et 2050, nous ne devons pas nous limiter 
à débuter la réalisation phasée (action E.2) 
maintenant et l’ancrage aux niveaux de la 
politique et du plan au cours des prochaines 
années afin de créer un cadre juridique qui 
stimule les développements souhaitables et 
pare aux circonstances indésirables. Nous 
avons également besoin d’une Coalition de 
personnes d’action ! À cet égard, la province 
se fixe comme objectif, en 2020, d’élaborer 
un programme d’action comportant un 
phasage et un agenda clair : quoi, qui, quand 
? Cet exercice a été démarré au début de 
l’année 2020, en relation avec les accords 
de gestion provinciaux et communaux, avec 
le plan régional d’action pour le climat en 
vue d’une Flandre du sud-est respectueuse 
du climat, avec divers projets en cours, etc.

Un premier projet de programme 
d’action centré sur les actions nécessaires 
a été établi. Toutefois, la prise d’accords 
concrets en fonction du phasage et du 
calendrier exige beaucoup de temps et de 
concertation, ce qui n’est pas évident en 
ces temps de coronavirus. Pour ces raisons, 
il a été décidé, dans le courant de l’année 
2020, de donner la priorité à la facilitation 
des projets qui réalisent déjà le Paysage 
énergétique (action E.2) et de poursuivre 
l’élaboration du programme d’action, ainsi 
que de prendre des engagements, en 2021, 
avec les partenaires (possibles) suivants : 
province de Flandre-Orientale, villes et 
communes de la Dendre, intercommunale 
SOLVA, promoteurs, coopératives, citoyens 
et entreprises…
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NATUURBEHEER IN DE WELLEMEERSEN,
DENDERLEEUW LA GESTION DES

RESSOURCES NATURELLES DANS LES
WELLEMEERSEN, DENDERLEEUW
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van de houtsnippers door het verwerken 
van houtresten uit het eigen groenbeheer, 
en een tweede waarbij de benodigde 
houtsnippers aan marktconforme 
prijs worden aangekocht. Voor beide 
scenario’s werd tevens de combinatie met 
zonnepanelen/ zonneboiler bestudeerd.

Om zicht te krijgen op de aanbodzijde, 
maakten we voor beide pilootprojecten 
aanvullend een eerste GIS-analyse van 
het potentieel aan houtige biomassa in 
de gemeente. Daarnaast ontwikkelden 
we een rekenblad dat geautomatiseerde 
inschattingen mogelijk maakt van het 
benodigde vermogen van de ketel, het 
volume en de tonnage van de biomassa op 
basis van de warmtevraag en dat - vice versa 
– ook toelaat om het energetisch potentieel 
in te schatten op basis van de aanwezige 
houtige biomassa en het specifieke 
beheertype per deelgebied.

PILOOTPROJECT DENDERLEEUW

In Denderleeuw gingen we na of 
de nieuw geplande brandweerkazerne 
en gemeentelijke loods op de Van Roy-
site met houtsnippers verwarmd kunnen 
worden. Langs de aanbodzijde keken we 
in eerste plaats naar houtresten afkomstig 
uit het groenbeheer door de gemeente 
zelf. De site waarop de gemeentelijke 
gebouwen gevestigd worden, kan immers 
ook dienst doen als locatie om de snippers 
te drogen. Daarnaast gingen we na of 
een samenwerking met Natuurpunt en de 
provinciale waterloopbeheerder mogelijk 
is. In maart 2018 stelde de coördinatiecel 
van Denderland de resultaten van de 
haalbaarheidsstudie voor aan de schepen en 
milieuambtenaar van Denderleeuw. Gezien 
de installatie van een houtsnipperketel zowel 
technisch als financieel haalbaar was, zeker 
indien men uitgaat van een noodzakelijke 
minimuminvestering, was de gemeente 
Denderleeuw bereid de effectieve 
realisatie van een houtsnipperinstallatie 
verder op te nemen in de plannen 
voor de nieuwe brandweerkazerne en 
gemeentelijke loods. De Provincie Oost-
Vlaanderen ondersteunde de gemeente als 
Energieambassadeur met een subsidie van 
20.000 Euro.

De eerste fase van de werken werd 
aangevat in het voorjaar van 2019. Midden 
2020 werden de werken beëindigd en 
namen de brandweer en de gemeentelijke 
technische dienst hun intrek op de 
gloednieuwe locatie. Hiermee heeft de 
gemeente Denderleeuw een primeur. 
De biomassaketel is niet enkel de eerste 
in het Denderland, maar in geheel Oost-
Vlaanderen. In november 2020 stond 
een grote opening en rondleiding van 
de Veldstraat site gepland, maar door de 

scénarios ont été examinés par rapport à un 
investissement nul et à un investissement 
minimum (à savoir le prix de revient d’une 
nouvelle installation de gaz) : un premier 
scénario, dans lequel l’instance est elle-
même responsable de l’approvisionnement 
en déchets de bois, obtenus à partir de 
la transformation des résidus de bois 
provenant de la gestion de ses espaces 
verts, et un second scénario, dans lequel les 
déchets de bois nécessaires sont achetés au 
prix du marché. La combinaison avec des 
panneaux solaires/une chaudière solaire a 
été étudiée pour les deux scénarios.

Afin de visualiser le côté de l’offre, nous 
avons réalisé, pour les deux projets pilotes, 
une première analyse GIS du potentiel de 
la biomasse ligneuse dans la commune. En 
outre, nous avons développé une feuille de 
calcul qui permet de réaliser des estimations 
automatisées de la puissance nécessaire 
de la chaudière, du volume et du tonnage 
de la biomasse sur la base de la demande 
de chaleur et qui, à l’inverse, permet aussi 
d’estimer le potentiel énergétique sur la 
base de la biomasse ligneuse présente et 
du type de gestion spécifique par partie de 
la zone.

PROJET PILOTE DENDERLEEUW

À Denderleeuw, la possibilité de 
chauffer la nouvelle caserne de pompiers 
prévue et un hangar communal sur le site 
Van Roy à l’aide de déchets de bois a été 
étudiée (cf. Illustration ci-dessous).

Du côté de l’offre, les résidus de bois 
provenant de la gestion des espaces verts 
par la commune proprement dite ont 
d’abord été pris en considération. Le site 
sur lequel sont implantés les bâtiments 
communaux peut aussi servir de lieu de 
séchage des déchets de bois.

Ensuite, la possibilité d’une collaboration 
avec Natuurpunt et le gestionnaire provincial 
des cours d’eau a été examinée.

En mars 2018, la cellule de coordination 
du Pays de la Dendre a présenté les résultats 
de l’étude de faisabilité au fonctionnaire en 
charge de l’environnement de Denderleeuw 
et à l’équipe de projet. Comme l’installation 
d’une chaudière à déchets de bois était 
faisable du point de vue tant technique 
que financier, en particulier si l’on part 
d’un investissement minimum nécessaire, 
la commune de Denderleeuw était prête 
à inclure la réalisation effective d’une 
chaudière à déchets de bois dans les plans 
de la nouvelle caserne de pompiers et du 
hangar communal.La Province de Flandre-
Orientale a soutenu la commune en tant 
qu’ Ambassadrice de l’énergie avec une 
subvention de 20 000 euros.

La première phase des travaux a débuté 
au printemps 2019. Mi-2020, les travaux ont 
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coronacrisis kon deze niet doorgaan. Als 
alternatief werd een digitale opening en 
rondleiding georganiseerd.

PILOOTPROJECT GERAARDSBERGEN

Voor het pilootproject in 
Geraardsbergen gingen we na of 
de Jeugdherberg ’t Schipken op het 
provinciaal domein De Gavers kan 
verwarmd worden met groenbeheerresten. 
Wat betreft het biomassa aanbod, gingen 
we na of er op korte/lange termijn een 
samenwerkingsverband kan worden 
opgestart tussen de Stad, Natuurpunt, het 
knotteam van het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen en een lokaal 
bosbeheerbedrijf (Deboscat). Deze laatste 
speler verwerkt momenteel een deel 
van de houtige reststromen die vanuit 
verschillende omliggende gemeenten 
worden aangeleverd.

Midden 2017 stelde de coördinatiecel 
van Denderland de resultaten van de 
haalbaarheidsstudie voor aan het provinciaal 
domein De Gavers en de milieuambtenaar 
van Geraardsbergen. Gezien de 
installatie van een houtsnipperketel 
zowel technisch als financieel haalbaar 
was, zeker indien men uitgaat van een 
noodzakelijke minimuminvestering (nieuwe 
hoogrendementsketel), was de directie van 
De Gavers bereid tot de effectieve realisatie 
van een houtsnipperinstallatie over te gaan. 
In dit verband werd in september 2017 
door het provinciaal domein De Gavers een 
subsidie aangevraagd bij het Fonds Culturele 
Infrastructuur (FoCI). Na toekenning van 
deze subsidie door de Vlaamse overheid 
voorzagen de Provincie Oost-Vlaanderen 
en het APB De Gavers de bijkomende 
middelen om een geschikte versnipperaar 
aan te kopen, de nodige verbouwingen te 
realiseren en de houtsnipperketel tegen het 
stookseizoen van 2019 in bedrijf te stellen.

Deze timing werd niet gehaald. Gelet 
op een aantal andere verbouwingsnoden 
in’t Schipken werd beslist de 
aanpassingen nodig aan het gebouw 
en verwarmingsinstallatie deel te laten 
uitmaken van deze grotere verbouwing. 
Zodat de biomassaketel optimaal kan 
gedimensioneerd worden aan de 
(bijkomende) warmtevraag en zowel voor 
sanitair water als verwarming kan ingezet 
worden.

VALORISATIE
EXPERTISEOPBOUW

Ondanks de realisatie van beide 
pilootprojecten eind 2018 nog volop bezig 
was, bouwden we al heel wat expertise 
rond het thema lokale houtige biomassa 
op. De uitbouw van concrete groene 

été achevés et les pompiers et le service 
technique municipal ont emménagé dans le 
tout nouvel emplacement. Cela donne une 
première à la commune de Denderleeuw. 
La chaudière à déchets de bois n’est pas 
seulement la première au Denderland, mais 
en toute la Flandre-Orientale. Une grande 
ouverture et une visite guidée étaient 
prévues en novembre 2020, mais elles n’ont 
pas pu avoir lieu en raison de la crise corona. 
Alternativement, une ouverture et une visite 
virtuele ont été organisées.

PROJET PILOTE
GERAARDSBERGEN

Lors du projet pilote à Geraardsbergen, 
nous avons étudié si l’auberge de jeunesse ‘t 
Schipken, située dans le domaine provincial 
De Gavers, peut être chauffé au moyen de 
résidus de bois provenant de la gestion des 
espaces verts. En ce qui concerne l’offre 
de biomasse, nous avons examiné s’il est 
possible d’entamer une collaboration entre 
la ville, Natuurpunt, l’équipe d’écimage du 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen et 
une entreprise de gestion des forêts locale 
(Deboscat). Cette dernière transforme 
actuellement une partie des flux résiduels 
ligneux fournis par les différentes communes 
voisines.

Mi-2017, la cellule de coordination du 
Pays de la Dendre a présenté les résultats de 
l’étude de faisabilité au domaine provincial 
De Gavers et au fonctionnaire en charge de 
l’environnement de Geraardsbergen. Étant 
donné que l’installation d’une chaudière 
à déchets de bois était faisable tant 
techniquement que financièrement, surtout 
si un investissement minimum nécessaire est 
pris comme référence (nouvelle chaudière 
à haut rendement), la direction de De 
Gavers était prête à étudier plus amplement 
l’installation effective d’une chaudière à 
déchets de bois dans le courant de l’année 
2018. Dans ce cadre, le domaine provincial 
a demandé des subsides au Fonds Culturele 
Infrastructuur (FoCI) des autorités flamandes, 
en septembre 2017. Après l’octroi de 
cette subvention par le gouvernement 
flamand, la province de Flandre orientale 
et l’APB De Gavers ont fourni les moyens 
supplémentaires pour acheter un broyeur 
approprié, pour effectuer les rénovations 
nécessaires et pour mettre en service la 
chaudière à déchets de bois d’ici à la saison 
de chauffage 2019.

Ce timing n’a pas pu être respecté. 
Compte tenu d’autres besoins de 
rénovation au ‘t Schipken, il a été décidé 
d’apporter les ajustements nécessaires au 
bâtiment et à l’installation de chauffage 
dans le cadre de cette rénovation plus vaste. 
Ainsi, la chaudière à déchets de bois peut 
être dimensionnée de manière optimale 
en fonction de la demande de chaleur 
(supplémentaire) et peut être utilisée à la fois 
pour l’eau sanitaire et le chauffage.
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SCHIPKENSBRUG TE SCHENDELBEKE
(GERAARDSERGEN) MET OP DE
ACHTERGROND JEUGDHERBEG ‘T SCHIPKEN.
SCHIPKENSBRUG À SCHENDELBEKE
(GERAARDSERGEN). DANS LE FOND:
L’AUBERGE DE JEUNESSE ‘T SCHIPKEN.
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warmte-projecten o.b.v. reststromen 
uit landschapsbeheer staat in Vlaanderen 
immers nog in zijn kinderschoenen. 
De eerste leerervaringen werden op 
verschillende momenten naar een breder 
publiek gecommuniceerd. Zo werkte 
de coördinatiecel in 2016 mee aan de 
organisatie van een provinciale studiedag 
rond het thema, op initiatief van de 
diensten Landbouw, Milieu en Ruimtelijke 
Planning van Provincie Oost-Vlaanderen. 
Ook in de derde kerngroep-bijeenkomst 
werden al eerste inzichten en leerpunten 
gepresenteerd. 

In 2017 werd door de coördinatiecel 
van Denderland, in samenwerking met 
Oost-Vlaanderen Energielandschap, een 
dienstoverschrijdende werking opgezet 
tussen de diensten Landbouw, Milieu en 
Ruimtelijke Planning van de Provincie Oost-
Vlaanderen rond de valorisatie van lokale 
houtige biomassa. Dit heeft ondermeer 
geleid tot de opmaak van enkele 
infographics en het aanbieden van een 
‘Quick scan houtige biomassa’ in kader van 
het milieucontract.

Waar de infographics inzicht geven in 
de meerwaarde die het aanwenden van 
reststromen uit landschapsbeheer heeft op 
het vlak van mitigatie en adaptatie, biedt de 
quick scan steden en gemeenten concrete 
ondersteuning bij het inventariseren van 
het aanbod aan lokale houtige biomassa 
en het opzetten van de logistieke keten. 
In 2018 werd samen met het Regionaal 
landschap Vlaamse Ardennen bekeken of 
de opgebouwde expertise en werking 
rond het thema lokale houtige biomassa 
(structureel) kan verder gezet worden in de 
regio. 

Regionaal landschap Vlaamse Ardennen 
diende hiervoor in samenspraak met heel 
wat partners, waaronder Oost-Vlaanderen 
Energielandschap, het PDPO project 
‘Energiek landschap Zuid-Oost-Vlaanderen’ 
in. In het kader van dit project werd de 
voorbije jaren voor geïnteresseerde steden 
en gemeenten in Zuid-Oost-Vlaanderen 
zowel een begeleidingstraject inzake lokale 
houtige biomassa (gaande van kosten-
baten-analyse tot keuze biomassa installaties 
en opstart logistieke keten houtsnippers) 
als het uitwerken van een energiek en 
klimaatbestendig beheerplan opgezet. 
Zowel stad Geraardsbergen als gemeente 
Lierde lieten in het kader van dit project 
nagaan of een site uit het gemeentelijk 
patrimonium in de toekomst aan de hand 
van lokale houtige biomassa kan verwarmd 
worden.
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VALORISATION
DU DÉVELOPPEMENT D’EXPERTISE

Bien que les deux cas pilotes soient 
encore en cours de développement en 
2018, nous avons déjà acquis une certaine 
expertise sur le thème de la biomasse 
ligneuse locale. En effet, l’élaboration de 
projets concrets de génération de chaleur 
verte à partir de flux résiduels provenant de 
la gestion du paysage en est encore à ses 
premiers balbutiements en Flandre.

Les premières leçons tirées ont été 
communiquées à un public plus large 
à divers moments. Ainsi, la cellule de 
coordination a participé à l’organisation 
d’une journée d’étude provinciale sur le 
thème, à l’initiative des services Landbouw, 
Milieu et Ruimtelijke Planning de la 
province de Flandre-Orientale. Lors de la 
troisième réunion du comité directeur, les 
premières connaissances et les premiers 
enseignements ont d’ores et déjà été 
présentés. 

En 2017, la cellule de coordination du 
Pays de la Dendre, en collaboration avec 
Oost-Vlaanderen Energielandschap, a mis 
en place une opération interdépartementale 
entre les services agricole, environnemental 
et d’aménagement du territoire de la 
province de Flandre orientale sur la 
valorisation de la biomasse ligneuse locale.
Cet événement a conduit, entre autres, 
à la préparation d’un certain nombre 
d’infographies et à la mise à disposition d’un 
«Quick scan de la biomasse ligneuse » dans 

le cadre du contrat environnemental.
Alors que les infographies donnent un 

aperçu de la valeur ajoutée de l’utilisation 
des flux résiduels de la gestion des 
paysages dans le domaine de l’atténuation 
et de l’adaptation, le quick scan fournit 
aux villes et aux communes un appui 
concret pour procéder au recensement 
de l’approvisionnement en biomasse 
ligneuse locale et mettre en place la chaîne 
logistique. En 2018, le Regionaal landschap 
Vlaamse Ardennen a examiné si l’expertise 
accumulée et l’action relative à la biomasse 
ligneuse locale peuvent être poursuivies 
(structurellement) dans la région. 

Pour ce faire, le Regionaal landschap 
Vlaamse Ardennen a introduit le projet 
PDPO « Energiek landschap Zuid-Oost-
Vlaanderen » en concertation avec de 
nombreux partenaires, parmi lesquels Oost-
Vlaanderen Energielandschap. Dans le cadre 
de ce projet un trajet d’accompagnement en 
matière de biomasse ligneuse locale (depuis 
l’analyse coûts-avantages jusqu’au choix des 
installations d’exploitation de la biomasse et 
au lancement de la chaîne logistique des 
déchets de bois) ainsi que l’élaboration d’un 
plan de gestion dynamique et capable de 
faire face aux changements climatiques ont 
été mis en place pour les villes et communes 
intéressées du sud de la Flandre-Orientale. 
Tant la ville de Grammont que la commune 
de Lierde ont laisser examiner, dans le 
cadre de ce projet, si un site du patrimoine 
communal peut être chauffé à l’aide de la 
biomasse ligneuse locale à l’avenir.



De klimaatwijziging laat zich ook in 
het Denderland voelen. Uiteraard 
springen de overstromingen in 
de Dendervallei hierbij het meest 
in het oog. Op basis van huidige 
prognoses (Warmer! Natter! 
Droger!) is het duidelijk dat de 
uitdagingen in de toekomst 
enkel nog groter worden. 

Vanuit het strategisch 
project wilden we bijdragen 
aan de ontwikkeling van een 
veerkrachtige Dendervallei. Een 
vallei die klaar is om om te gaan 
met de grilligheden en extremen 
die de klimaatwijziging met 
zich meebrengt. Dit vraagt een 
gebiedsgerichte, geïntegreerde 
benadering waarbij alle 
stakeholders betrokken worden.

Le changement climatique se 
fait aussi ressentir dans le Pays 
de la Dendre. Les inondations 
de la vallée de la Dendre  sont 
évidemment le phénomène qui 
attire le plus l’attention. Selon les 
prévisions actuelles (Plus chaud 
! Plus humide ! Plus sec !), il est 
clair que les défis ne feront que 
s’accroître à l’avenir.

À travers le projet stratégique, 
nous souhaitions contribuer au 
développement d’un Val de 
Dendre résilient. Une vallée 
capable de faire face aux caprices 
et aux extrêmes engendrés 
par le changement climatique. 
Pour ce faire, une approche 
intégrée, centrée sur la région et 
dans laquelle toutes les parties 
prenantes sont impliquées, est 
nécessaire.
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werkateliers en bilaterale gesprekken 
werd een uiteenlopende set aan lokale en 
bovenlokale betrokkenen (gemeentelijke 
administraties, middenveldorganisaties, 
Provinciale en Vlaamse diensten) bevraagd. 
Tijdens deze fase werd enerzijds gezocht 
naar hoe de voorgestelde protectieve 
maatregelen optimaal in de ruimte kunnen 
worden ingebed, en anderzijds welke 
ruimtelijke ontwikkelingen gewenst en 
haalbaar zijn om de waterrobuustheid 
van het gebied te versterken. Hierbij 
ging ook specifieke aandacht naar de 
impact van bepaalde maatregelen op 
stadsontwikkeling, landbouw, natuur, 
economie, recreatie,… om op die manier 
te zoeken naar maatschappelijke en 
economische meerwaarden. 

Voor de pilootgebieden Denderleeuw-
Affligem-Liedekerke en Geraardsbergen 
vonden in het voorjaar van 2018 workshops 
plaats. In het najaar van 2018 en begin 
2019 worden deze aangevuld met een 
opvolgende reeks workshops voor de 
resterende gebieden. Aan de hand van de 
input tijdens workshops en het ontwerpend 
onderzoek werden een aantal pakketten 
aan maatregelen verder beoordeeld 
naar hun impact op overstromingen en 
onderzocht door middel van een technische 
doorrekening. Deze doorrekening 
bracht vooral de kosten en baten van de 
maatregelen in kaart. Dit zette de Provincie 
Oost-Vlaanderen er toe aan om in kader 
van het Interreg project STAR2cs bijkomend 
onderzoek te voeren naar het kwantificeren 
van preventieve maatregelen opdat deze in 
volgende doorrekeningen accurater konden 
meegenomen worden. Daarnaast werd ook 
een werkwijze ontwikkeld om de ruimtelijke 
en maatschappelijke meerwaarden van de 
verschillende maatregelenpakketten te 
kunnen beoordelen.

aussi au développement spatial large du Val 
de Dendre et qui représentent une plus-
value en matière d’habitat, d’économie, de 
nature, d’agriculture et de tourisme. 

La phase exploratoire s’est déroulée 
en 2017-2019. Lors d’une série d’ateliers 
de travail et d’entretiens bilatéraux, des 
parties intéressées locales et supralocales 
diverses (administrations communales, 
organisations de la société civile, services 
provinciaux, services flamands) ont été 
interrogées sur des sujets diversifiés. Durant 
cette phase, la manière dont les mesures de 
protection proposées peuvent être ancrées 
au mieux dans l’espace, d’une part, et les 
développements spatiaux souhaitables et 
réalisables afin de renforcer la résistance 
aux inondations de la région, d’autre part, 
ont été étudiés. À cet égard, une attention 
spécifique a été accordée à l’impact de 
certaines mesures sur le développement 
urbain, l’agriculture, la nature, l’économie, 
les loisirs, etc. afin de rechercher ainsi des 
plus-values sociales et économiques. 

Des ateliers ont été organisés au 
printemps 2018 pour les régions pilotes 
de Denderleeuw-Affligem-Liedekerke et 
Geraardsbergen. À l’automne 2018 et au 
début de l’année 2019, ils ont été complétés 
par une série d’ateliers consacrés aux régions 
restantes. À la suite des données collectées 
lors des ateliers et de l’étude de définition, 
divers trains de mesures ont été évalués 
en ce qui concerne leur impact sur les 
inondations et ont été étudiés à l’aide d’un 
calcul technique, qui a avant tout répertorié 
les coûts et les bénéfices des mesures. La 
province de Flandre-Orientale a ainsi été 
incitée à mener une étude supplémentaire, 
dans le cadre du projet Interreg STAR2Cs, 
sur la quantification des mesures de 
prévention, afin que celles-ci puissent être 
intégrées avec davantage de précision dans 
les calculs suivants. En outre, une méthode 
de travail a été développée afin de pouvoir 
évaluer les plus-values spatiales et sociales 
des différents trains de mesures.

DEZE PAGINA EN VOLGENDE 
PAGINA: COVER EN ENKELE 
SPREADS VAN DE ATLAS, VERSIE 
2017 (MAAT-ONTWERPERS &  
LABO S). CETTE PAGE ET PAGE 
SUIVANTE COUVERTURE ET 
SPREADS DE L’ATLAS, VERSION 
2017,  (MAAT-ONTWERPERS & 
LABO S) 
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ACTIE V.1 Ondersteuning bij het 
maatschappelijk debat dat De Vlaamse 
Waterweg uitvoert in het kader van het 
project “Ruimte voor water. Samen werken 
aan een Dender in balans”

Om de wateroverlast en –schaarste in de 
Dendervallei aan te pakken, begon De 
Vlaamse Waterweg nv (DVW) in 2015 met 
de voorbereidingen voor de opmaak van 
een Overstromingsrisicobeheerplan voor 
de Dender. Met de Europese Kaderrichtlijn 
Water en de Overstromingsrichtlijn 
verplicht de Europese Unie haar lidstaten 
immers om als onderdeel van de 
stroomgebiedbeheerplannen 6-jaarlijks 
overstromingsriscobeheerplannen (ORBP’s) 
op te maken. 

De Dendervallei werd voor deze 
ORBP’s binnen de Bovenschelde als 
een pilootproject beschouwd voor de 
transitie naar meerlaagse waterveiligheid 
(MLWV). Dit houdt in dat de traditionele 
overstromingsaanpak, gericht op het 
beheersen van overstromingen via 
infrastructurele maatregelen, verruimd 
wordt met acties rond goede ruimtelijke 
planning en crisisbeheer om overstromingen 
te voorkomen en/of erop voorbereid te 
zijn. Kortom, dat overstromingsrisico’s niet 
enkel aangepakt moeten worden door 
protectieve, maar ook preventieve en 
paraatheidsmaatregelen. 

Gezien deze aanpak samenwerking 
vergt tussen waterbeheerders, ruimtelijke 
planners, middenveldorganisaties, crisis- 
en hulpdiensten en burgers, en om bij 
de opmaak van het ORBP Dender het 
ruimtelijke perspectief afdoende te kunnen 
inbedden besloten de Vlaamse Waterweg 
nv, Departement Omgeving en Provincie 
Oost-Vlaanderen de krachten te bundelen. 
Hiertoe werd in 2016 een samenwerkings-
overeenkomst afgesloten om de opmaak 
van het Overstromingsrisicobeheerplan 
(ORBP) Dender in partnerschap vorm te 
geven via het project “Ruimte voor Water. 
Samen werken aan een Dender in balans. 
In de samenwerkingsovereenkomst 
werden financiële afspraken voor het 
verkennend onderzoek gemaakt, in functie 
van ondersteuning door IMDC, MAAT & 
LABO S. Tevens werden een eerste maal de 
doelstellingen omschreven, nl. zoeken naar 
oplossingen die het overstromingsrisico 
verminderen, maar tegeijkertijd ook 
bijdragen aan de brede ruimtelijke 
ontwikkeling van de Dendervallei en een 
meerwaarde betekenen op het vlak van 
wonen, economie, natuur, landbouw en 
toerisme. 

In 2017-2019 vond de verkenningsfase 
plaats. Door middel van een reeks van 

ACTION V.1: Apporter un soutien dans 
le débat social mené par De Vlaamse 
Waterweg dans le cadre du projet «Ruimte 
voor water. Samen werken aan een Dender 
in balans » (Espace pour l’eau. Travailler 
ensemble à l’équilibre de la Dendre).

En 2015, afin d’aborder le problème des 
inondations et de la pénurie d’eau dans 
le Val de Dendre, De Vlaamse Waterweg 
S.A. (DVW) a entamé les préparatifs de 
l’élaboration d’un plan de gestion des 
risques d’inondation pour la Dendre. Avec 
la Directive-cadre européenne sur l’eau et 
la Directive inondation, l’Union européenne 
impose en effet à ses États membres 
d’établir des plans de gestion des risques 
d’inondation (PGRI), d’une durée de six ans, 
en tant qu’élément des plans de gestion de 
district hydrographique. 

Pour ces PGRI, le Val de Dendre a été 
considéré, dans le bassin du Haut-Escaut, 
comme un projet pilote de la transition 
vers une sécurité multicouche dans le 
domaine de l’eau. L’approche traditionnelle 
des inondations, basée sur la maîtrise des 
inondations à l’aide de mesures structurelles, 
est ainsi élargie à des actions centrées sur 
une bonne planification spatiale et une 
gestion correcte des crises afin de prévenir 
les inondations et/ou d’y être préparé. En 
bref, les risques d’inondation ne doivent 
plus être pris en charge uniquement par des 
mesures de protection, mais aussi par des 
mesures de prévention et de préparation. 

Comme cette approche exige une 
collaboration entre les responsables de la 
gestion de l’eau, les planificateurs spatiaux, 
les organisations de la société civile, les 
services de secours et de crise et les citoyens, 
et afin de pouvoir intégrer suffisamment la 
perspective spatiale lors de l’établissement 
du PGRI, De Vlaamse Waterweg S.A., le 
département Omgeving et la province de 
Flandre-Orientale ont décidé d’unir leurs 
forces. À cette fin, un accord de coopération 
a été conclu, en 2016, afin de donner corps 
en partenariat au plan de gestion des 
risques d’inondation (PGRI) pour la Dendre, 
par le biais du projet « Ruimte voor Water. 
Samen werken aan een Dender in balans ». 
L’accord de coopération contient les accords 
financiers en vue de l’étude exploratoire, en 
fonction du soutien d’IMDC, MAAT et LABO 
S. En outre, les objectifs ont été décrits 
une première fois, à savoir rechercher des 
solutions qui permettent de réduire le 
risque d’inondation, mais qui contribuent 
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Au printemps 2019, la phase 
exploratoire s’est terminée et les partenaires 
ont décidé de procéder à une évaluation 
intermédiaire. Sur le plan du contenu, les 
objectifs du projet ont été affinés. Au niveau 
du processus, il a été décidé de désigner 
un chef de projet chez IMDC, Michaël Van 
Rompaey, ainsi que de donner corps au 
PGRI pour la Dendre, grâce à l’élaboration 
d’un plan stratégique Ruimte voor water 
Dendervallei et de son ancrage dans l’action 
et les structures de la concertation relative 
au bassin de la Dendre. L’administration de 
bassin est dès lors responsable des décisions 
intermédiaires en matière d’élaboration 
du plan, avant que le gouvernement 
flamand ne prenne une décision finale en 
la matière. Les trois partenaires continuent 
toutefois d’en guider et d’en suivre de près 
l’élaboration, lors d’une réunion mensuelle 
de l’équipe d’accompagnement.

En décembre 2019, tant les partenaires, 
d’une part, que l’administration de 
bassin et le conseil de bassin, d’autre 
part, ont donné leur accord formel. Les 
partenaires ont également conclu un 
accord de coopération supplémentaire 
en vue du financement du parcours de 
communication et de participation par 
Billie Bonkers. En 2020, la phase d’étude a 
pu débuter. Une concertation thématique 
axée sur la région spécifique, Ruimte voor 
Water Dendervallei, a été instaurée, lors de 
laquelle un « document d’ambition » pour le 
plan stratégique a avant tout été élaboré en 
concertation avec divers acteurs, tels que des 
villes et communes, des responsables de la 
gestion de l’eau, des décideurs politiques, 
des organisations de la société civile et des 
groupes d’action. Ce document contient un 
résumé des zones problématiques et des 
défis dans le Val de Dendre, la mission du 
plan stratégique et cinq ambitions ou sous-
objectifs, pointus et détaillés. Ce document 
est ainsi la boussole qui oriente le plan 
stratégique Ruimte voor Water Dendervallei. 
Durant l’été, les membres de la concertation 
thématique axée sur la région ont pu 
faire part de leurs commentaires détaillés 
concernant le document d’ambition, à 
l’aide d’un questionnaire numérique. Ces 
commentaires ont ensuite été traités, de 
sorte que le document d’ambition est 
actuellement soumis à l’approbation de 
l’administration du bassin de la Dendre. 
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In het voorjaar van 2019 liep de 
verkenningsfase af en beslisten de partners 
een tussentijdse evaluatie te houden. 
Inhoudelijk werden de doelstellingen van 
het project aangescherpt. Procesmatig 
werd beslist om bij IMDC een projectleider 
aan te stellen, Michaël Van Rompaey, alsook 
het ORBP Dender vorm te geven via de 
opmaak van een Strategisch Plan Ruimte 
voor Water Dendervallei, en het in te 
bedden binnen de werking en structuren 
van het bekkenoverleg van de Dender. 
Dit betekent dat het bekkenbestuur instaat 
voor de tussentijdse beslissingen in de 
planopmaak, alvorens de Vlaamse Regering 
hierover een finale beslissing neemt. De 3 
partners blijven de uitwerking ervan wel 
nauwgezet aansturen en opvolgen in een 
maandelijks begeleidingsteam.

In december 2019 stemden zowel de 
partners als de bekkenraad en -bestuur 
formeel in. Tevens sloten de partners een 
bijkomende samenwerkingsovereenkomst 
af voor de financiering van het communicatie- 
en participatietraject door Billie Bonkers. 
In 2020 kon zo de onderzoeksfase van 
start gaan. Een specifiek GTO Ruimte voor 
Water Dendervallei werd opgericht, waarin 
in overleg met verschillende actoren zoals 
steden en gemeenten, waterbeheerders, 
beleidsmakers, middenveldorganisaties 
en actiegroepen, in eerste instantie een 
‘ambitiedocument’ voor het Strategisch 
Plan werd opgemaakt. Dit document bevat 
een samenvatting van de probleemzones 
en uitdagingen in de Dendervallei, de 
missie van het Strategisch Plan en vijf 
scherpe, gedetailleerde ambities of 
subdoelstellingen. Zo vormt dit document 
het kompas dat richting geeft aan het 
Strategisch Plan Ruimte voor Water 
Dendervallei. Tijdens de zomer konden 
de leden van het GTO via een digitale 
bevraging uitgebreid feedback geven op 
het ambitiedocument. Deze werd verwerkt 
nadien verwerkt, zodat het ambitiedocument 
momenteel ter goedkeuring voorligt bij het 
bekkenbestuur van het Denderbekken. 
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Lors du projet stratégique Denderland, 
des manières de travailler interactives et 
adaptées ont toujours été recherchées 
lors des réunions de pilotage et travail. Les 
dernières années nous avons poursuivi cette 
approche. A chaque fois, la méthode de 
travail a été adaptée à l’objectif spécifique 
de la concertation. Que souhaitons-
nous atteindre? Quelle contribution 
souhaitons-nous obtenir des participants? 
Quelles informations souhaitons-nous 
communiquer? Etc.

Par exemple, en 2019, divers ateliers 
ont été organisés dans le contexte du Val 
de Dendre attractif et agréable et du BRV 
Proeftuin Dendervallei, où les participants 
ont été demandés d’utiliser des autocollants 
de couleur ou des post-it afin d’indiiquer 
les déclarations avec lesquelles ils étaient 
d’accord ou de fournir des informations 
supplémentaires. Cette méthode de travail 
a stimulé la discussion entre les membres 
des groupes de travail et a fourni une 
grande quantité d’informations à l’équipe 
de coordination.

Lors de l’événement sectoriel d’octobre 
2019, après une introduction en plénière, 
une soixantaine de participants ont été 
répartis sur dix tables sur le thème de la 
nature, des produits régionaux, de l’eau, du 
patrimoine ou du tourisme innovant. En à 
peine une heure, ils ont préparé ensemble 
les futures histoires du Val de Dendre. 
Chaque table a proposé une histoire qui 
ferait la une des journaux en octobre 2020! 
Une belle histoire sur ce que vous pouvez 
vivre sur ou le long de l’eau. 

Toujours en octobre 2019, un VRP LAB 
Energie & Ruimte a été organisé dans le 
cadre du BRV Proeftuin (voir Chapitre 2, de 
Proeftuin als leertraject).

Tijdens het strategisch project Denderland 
werd voor de stuur- en werkgroepen 
steeds gezocht naar aangepaste 
interactieve werkvormen. Deze lijn trokken 
we de voorbije jaren door. Telkens werd de 
werkmethode afgestemd op de specifieke 
doelstelling van het overleg. Wat willen we 
bereiken? Welke input willen we krijgen 
van de deelnemers? Welke info willen we 
geven? Etc.

Zo vonden in 2019 in kader van 
de Beleefbare Dendervallei en de BRV 
Proeftuin Dendervallei verschillende 
workshops plaats waarbij de deelnmers 
werd gevraagd om met kleur-stickers 
of via post-its aan te geven met welke 
stellingen ze het eens dan wel oneens 
waren of bijkomende input te geven. Deze 
werkvorm stimuleerde discussie tussen de 
werkgroepleden en leverde heel wat input 
op voor het coördinatieteam.

Tijdens het sectorment in oktober 2019 
werden een zestigtal aanwezigen na een 
plenaire inleiding verdeeld over tien tafels 
met als thema natuur, streekproducten, 
water, erfgoed of innovatief toerisme. In 
nauwelijks een uur stoomden ze samen de 
toekomstige verhalen van de Dendervallei 
klaar. Elke tafel bedacht een verhaal, dat in 
oktober 2020 alle krantenkoppen zou halen! 
Een straf verhaal over wat je kan beleven op 
of langs het water. 

Eveneens in oktober 2019 werd in 
kader van de BRV Proeftuin een VRP LAB 

AANGEPASTE
 MANIÈRES DE TRAVAILLER
  WERKVORMEN
 ADAPTÉES
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En 2020, corona nous a mis à l’épreuve 
en termes de participation, de concertation 
et de manières de travail. Bien que nous 
ayons utilisé avec enthousiasme Microsoft 
Teams, Zoom,… pour organiser des groupes 
de pilotage et de travail, nous avons fait 
un effort supplémentaire pour collecter 
de manière coronaproof suffisamment 
d’informations et de retours de la part 
des différents acteurs. Lorsque cela était 
utile, nous avons auusi fait appel à Miro, 
ce qui permet aux participants d’indiquer 
eux-mêmes des lieux intéressants sur 
la carte pendant les ateliers, d’ajouter 
des commentaires sur post-it, etc. MAAT 
Ontwerpers ont utilisé Miro de manière 
intensive pendant divers réunions du GTO 
Ruimte voor Water.

A l’approche du GTO concernant le 
document d’ambition, Billie Bonkers a 
également organisé une enquête digitale 
à la demande des partenaires, à l’aide des 
applications de Createlli. D’un part cela a 
permis aux membres du GTO de fournir 
des commentaires détaillés et spécifiques 
sur les différentes ambitions. D’autre part 
cela a permis à l’équipe de conception 
de se concentrer lors de la session GTO 
numérique sur les aspects qui ont soulevé le 
plus de questions. 

En december 2020, une campagne 
cycliste accompagnée de panneaux 
d’information a également été organisée 
pour impliquer le grand public. Avec 
l’aide de Createlli, une enquête en ligne 
a également été liée à cela, qui peut 
être complétée en faisant du vélo ou en 
marchant le long du chemin de halage, mais 
aussi depuis votre propre maison.

Energie & Ruimte georganiseerd (zie Deel 
2, de Proeftuin als leertraject).

In 2020 stelde corona ons wat betreft 
participatie, overleg en werkvormen op de 
proef. Hoewel we gretig gebruik maakten 
van Microsoft Teams, Zoom,… om stuur- en 
werkgroepen te laten plaatsvinden, deden 
we een extra inspanning om coronaproof 
alsnog voldoende input en feedback 
van verschillende actoren te verzamelen. 
Waar nuttig deden we ter ondersteuning 
beroep op Miro wat deelnemers toelaat 
om tijdens de workshops zelf interessante 
plaatsen op kaart aan te duiden, input op 
post-its toe te voegen,… Voor verschillende 
vergaderingen van het GTO Ruimte voor 
Water werd door MAAT Ontwerpers Miro 
intensief gebruikt. 

In aanloop naar het GTO met betrekking 
tot het ambitiedocument werd door Billie 
Bonkers op vraag van de partners ook 
een digitale bevraging georganiseerd 
met behulp van tools van Createlli. Dit liet 
de GTO leden enerzijds toe uitgebreid en 
locatiespecifiek feedback te geven over 
de verschillende ambities en stelde het 
ontwerpteam anderzijds in staat om tijdens 
de digitale GTO sessie aan de hand van het 
Mirobord te focussen op de aspecten die 
nog het meeste vragen opriepen of input 
vergden. 

Om het brede publiek te betrekken 
werd in december 2020 ook een 
fietscampagne langs infopanelen 
georganiseerd. Tevens werd hieraan met 
behulp van Createlli een online bevraging 
gekoppeld, die men als fietsend of 
wandelend langs het jaagpad, maar ook 
vanuit eigen kot kan invullen.

122



125Pays de la Dendre résiliient

DEZE PAGINA EN VOLGENDE 
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Parallel lanceerden de partners 
tijdens de zomer de langverwachte 
website van Ruimte voor Water. Dit 
vormde het vertrekpunt om in het najaar 
van 2020 ook de inwoners en bezoekers 
van de Dendervallei over het project 
te informeren en bij de planvorming te 
betrekken. In september 2020 stond er 
coronaproof een openluchttentoonstelling 
langsheen het jaagpad in de 9 steden en 
gemeenten van de Dendervallei om meer 
info te verstrekken over het project en de 
uitdagingen en kansen die er zijn om met 
overstromingen en droogte om te gaan. 
Tegelijk vielen bij de inwoners van de 
Dendergemeenten 90.000 tal postkaartjes 
in de brievenbus, waarbij ze uitgenodigd 
werden om een kijkje te gaan nemen. Dit 
leidde tot heel wat bezoek op de website 
en inschrijvingen op de nieuwsbrief. Ook 
via de gemeentelijke infobladen en digitale 
kanelen werd informatie over Ruimte voor 
Water Dendervallei verspreid.

In september en november 2020 
vonden een tweede en derde GTO Ruimte 
voor Water plaats. Naast het bespreken van de 
feedback op het ambitiedocument werden 
met de verschillende actoren mogelijke 
bouwstenen besproken: maatregelen om 
de Dendervallei veerkrachtiger te maken. 
Voor bepaalde locaties langs de Dender 
bespraken we tevens welke bouwstenen op 
die specifieke plek een oplossing zouden 
kunnen vormen voor wateroverlast. We 
formuleerden zo een paar scenario’s voor 
die plek. Vanaf eind 2020 kunnen ook de 
inwoners en bezoekers van de Dendervallei 
mee nadenken over de mogelijke 
maatregelen en toekomstscenario’s die 
de overstromingsgevoelige Dendervallei 
veerkrachtiger maken. Wat als we de 
natuurlijke vallei in ere zouden herstellen 
en het water laten overstromen? Wat als 
we beslissen om niet alle gebouwen te 
beschermen? Wat als we kiezen voor nieuwe 
manieren van bouwen en verbouwen? Wat 
als we de Dender indijken of verbreden? 

In plaats van infomarkten en 
begeleide fietstochten werd een 
coronaproof fietscampagne gelanceerd. 
Een uitnodiging in de brievenbus 
inclusief fietsknooppuntenkaart en een 
animatievideo nodigen inwoners uit om 
langs de Dender een kijkje te nemen. 
Tussen 14 december tot 17 januari 2021 
staan langs de fietsknooppunten immers 
infopanelen die mogelijke oplossingen voor 
de overstromingsproblematiek voorstellen. 
Wie langs fietst, kan dieper in deze mogelijke 
oplossingen duiken én meteen meedenken 
via een online vragenlijst. Maar ook wie niet 
uit zijn kot komt, kan deelnemen via www.
ruimtevoorwater.be/denk- mee. 

Parallèlement, les partenaires ont mis en 
ligne le tant attendu site Internet de Ruimte 
voor Water, durant l’été. Ce lancement a 
été le point de départ qui a permis, durant 
l’automne 2020, d’informer les habitants et 
les visiteurs du Val de Dendre au sujet du 
projet et de les impliquer dans l’élaboration 
du plan. En septembre 2020, une exposition 
en plein air a été organisée, dans le respect 
des mesures de lutte contre le coronavirus, 
le long du chemin de halage dans les neuf 
villes et communes du Val de Dendre, afin 
de fournir de plus amples informations 
sur le projet ainsi que sur les défis et les 
opportunités de gérer les inondations et 
les sécheresses. 90.000 cartes postales 
ont également été envoyées aux habitants 
des communes de la Dendre, afin de 
les inviter à aller voir cette exposition. À la 
suite de cette initiative, le site Internet a 
enregistré de nombreuses visites et bon 
nombre de personnes se sont abonnées 
à la lettre d’information. Des informations 
concernant Ruimte voor Water Dendervallei 
ont également été diffusées via les revues 
d’information communales et les canaux 
numériques.

En septembre et novembre 2020, une 
deuxième et une troisième concertations 
thématiques axées sur la région, consacrées 
à Ruimte voor Water, ont eu lieu. Outre 
les commentaires relatifs au document 
d’ambition, les fondements possibles ont 
été abordés avec les différents acteurs, à 
savoir les mesures destinées à rendre le 
Val de Dendre plus résilient. Pour certains 
emplacements le long de la Dendre, nous 
avons également discuté des fondements 
qui pourraient constituer une solution aux 
inondations à ces endroits en particulier. 
Nous avons ainsi formulé plusieurs scénarios 
pour ces emplacements. Depuis la fin de 
l’année 2020, les habitants et les visiteurs 
du Val de Dendre peuvent aussi réfléchir 
aux mesures et scénarios futurs possibles 
afin de rendre le Val de Dendre, sensible 
aux inondations, plus résilient. Et si nous 
rétablissions la vallée naturelle et laissions 
l’eau déborder? Et si nous décidions de 
ne pas protéger tous les bâtiments ? Et si 
nous options pour de nouvelles manières 
de construire et de rénover? Et si nous 
endiguions ou élargissions la Dendre? 

Plutôt que des marchés d’information et 
des balades à vélo guidées, une campagne 
cycliste respectant les mesures de lutte 
contre le coronavirus a été lancée. Des 
invitations à aller jeter un coup d’œil le long 

de la Dendre, accompagnées d’une carte 
du réseau cycliste des points-nœuds et 
d’une vidéo d’animation, ont été envoyées 
aux habitants. Du 14 décembre 2020 au 17 
janvier 2021, des panneaux d’information, 
présentant des solutions possibles à la 
problématique des inondations, sont en 
effet visibles sur le réseau cycliste des points-
nœuds. Les cyclistes peuvent s’intéresser 
et réfléchir davantage à ces solutions 
possibles, à l’aide d’un questionnaire en 
ligne. Les personnes qui préfèrent rester 
chez elles peuvent aussi participer, sur le site 
www.ruimtevoorwater.be/denk-mee. 
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ACTIE V.2 Uitwerking van pilootcases rond 
de versterking van veerkracht van lokale 
gemeenschappen tegen wateroverlast 
in kader van het INTERREG VB-project 
FRAMES

In september 2016 stapte de Provincie 
Oost-Vlaanderen, samen met de Universiteit 
Gent, in het Europese Interreg-project 
FRAMES. Dit project had als doelstelling om 
meerlaagse waterveiligheid – waarbij de 
traditionele overstromingsaanpak, gericht 
op het voorkomen van overstromingen 
via infrastructurele maatregelen, verruimd 
wordt met acties rond ruimtelijke ordening 
en crisisbeheer – in praktijk te brengen 
aan de hand van een aantal pilootcases in 
België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Denemarken. Het FRAMES-
project liep af eind januari 2020.

In België richtte het FRAMES-
project zich op twee sporen, namelijk 
overstromingsbestendige buurten en 
parate bewoners (Actie V.3). De Belgische 
pilootcases van het project betroffen 
oorspronkelijk Denderleeuw-Liedekerke 
en Ninove. Omwille van omstandigheden 
werd de focus doorheen het project 
verlegd naar Ninove en Geraardsbergen. 
Doorheen het project verbreedde de 
focus ook van overstromingen naar 
klimaatadaptatie. In Denderleeuw werd 
er wel een scholenprogramma rond 
meerlaagse waterveiligheid uitgetest. 

Gezien de pilootcases zich in het 
werkingsgebied van het strategisch 
project Denderland bevonden, werd 
besloten om deze in te bedden in het 
traject dat in partnerschap met De Vlaamse 
Waterweg en Departement Omgeving 
gevoerd wordt voor de opmaak van het 
overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) voor 
de Dender (zie actie V.1). 

Daar waar het ORBP zich op de 
volledige vallei richt, focuste het FRAMES-
project op meerlaagse waterveiligheid op 
buurtniveau. Specifiek gingen we na hoe 
buurten zich kunnen voorbereiden op 
de waterproblematiek van de toekomst, 
en welke rol bewoners hier in kunnen 
opnemen. In dit verband zette de Provincie 
Oost-Vlaanderen proefprojecten op rond 
klimaatadaptieve buurten in Ninove-Zuid  
(Pollarewijk,stadspark en Burchtdamsite) 

ACTION V.2. Élaboration de cas pilotes 
sur le thème du renforcement de la 
résilience des communautés locales face 
aux inondations, dans le cadre du projet 
Interreg VB FRAMES.

En septembre 2016, la province de Flandre-
Orientale a rejoint, avec l’Université de Gand, 
le projet Interreg européen FRAMES. Ce 
projet avait pour objectif d’élargir la sécurité 
multicouche dans le domaine de l’eau (où 
l’approche traditionnelle des inondations 
est axée sur la prévention des inondations 
au moyen de mesures structurelles) 
grâce à des actions dans le domaine de 
l’aménagement du territoire et de la gestion 
des crises, à mettre en pratique sur la base 
de divers cas pilotes en Belgique, aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne et au 
Danemark. Le projet FRAMES s’est terminé à 
la fin du mois de janvier 2020.

En Belgique, le projet FRAMES était axé 
sur deux pistes, à savoir les quartiers armés 
contre les inondations et la préparation 
des habitants (action V.3). Les cas pilotes 
belges du projet concernaient à l’origine 
Denderleeuw-Liedekerke et Ninove. 
Compte tenu des circonstances, l’accent s’est 
déplacé vers Ninove et Geraardsbergen au 
fil du projet, ainsi que des inondations vers 
l’adaptation au changement climatique. À 
Denderleeuw, un programme scolaire relatif 
à la sécurité multicouche dans le domaine 
de l’eau a été testé. 

Comme les cas pilotes se trouvaient dans 
la zone d’action du projet stratégique Pays 
de la Dendre, il a été décidé de les ancrer 
dans le trajet exécuté en partenariat avec De 
Vlaamse Waterweg et avec le département 
Omgeving en vue de l’établissement d’un 
plan de gestion des risques d’inondation 
(PGRI) pour la Dendre (cf. action V.1). 

Alors que le PGRI porte sur la vallée 
dans son ensemble, le projet FRAMES se 
concentrait sur la sécurité multicouche dans 
le domaine de l’eau au niveau du quartier. 
Nous nous sommes spécifiquement 
intéressés à la manière dont les quartiers 
peuvent se préparer à la problématique 
de l’eau à l’avenir et au rôle que les 
habitants peuvent jouer à cet égard. Dans 
ce contexte, la province de Flandre-
Orientale a mis sur pied des projets pilotes 
sur le thème des quartiers qui s’adaptent 
au changement climatique à Ninove-
Zuid (quartier Pollare, parc communal 
et site Burchtdam) et Moerbeke-Viane 
(Geraardsbergen). Dans les deux cas, la 
manière dont les mesures d’adaptation au 
changement climatique peuvent être liées à 
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In 2021 wordt de input verwerkt en 
zullen samen met de steden en gemeenten 
en de vele actoren binnen het GTO Ruimte 
voor Water mogelijke ‘alternatieven‘ 
uitgewerkt worden. Dat zijn enkele 
verschillende combinaties van maatregelen 
die toelaten de missie en ambities vervat 
in het ambitiedocument te behalen. 
Nadien zullen zowel het effect, de impact 
als de meerwaarde van de verschillende 
alternatieven onderzocht worden. Hiervoor 
werd door de Vlaamse regering en 
deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen 
op 18 december 2020, als onderdeel van 
de beslissing tot de opstart van een T.OP 
Dender, de procedure goedgekeurd.Via 
een strategisch milieueffectenrapportage 
(MER) en een alternatievenonderzoek, 
beide gekoppeld aan een participatief 
proces, zal worden nagegaan welke 
maatregelen het overstromingsrisico 
kunnen verminderen maar ook ruimtelijke 
en maatschappelijke meerwaarde voor de 
Dendervallei creëren. Zo zal in 2022 een 
geïntegreerd voorkeursalternatief voor de 
ontwikkeling van een meer veerkrachtige 
Dendervallei vormkrijgen. Dit wordt 
voorgelegd aan de Vlaamse Regering, die 
het uiteindelijke Strategisch Plan ‘Ruimte 
voor Water – Dendervallei’ zal vaststellen. 

Door de verankering als Werf 
en ruimtelijk project in T.OP Dender 
schakelt de Vlaamse Waterweg zich nu 
ook formeel in in de geintegreerde en 
gebiedsgerchte werkwijze die in kader 
van de gebiedswerking in de Dendervallei 
al jaren centraal staat en met T.OP Dender 
bestendigd wordt (zie Deel 3). Tegelijk 
laat het de partners toe zich te engageren 
tot een samenhangende bundel aan 
maatregelen en projecten die nodig zijn 
om het plan vervolgens op het terrein te 
realiseren. 

En 2021, les données seront traitées 
et des « alternatives » possibles seront 
élaborées avec les villes et communes, 
ainsi qu’avec les nombreux acteurs de la 
concertation thématique axée sur la région 
Ruimte voor Water Dendervallei. Il ne s’agit ici 
que de quelques combinaisons de mesures 
qui permettent de réaliser les missions et 
ambitions énoncées dans le document 
d’ambition. Ensuite, l’effet, l’impact et la 
valeur ajoutée des différentes alternatives 
seront étudiés. Le gouvernement flamand 
et la députation de la province de Flandre-
Orientale ont approuvé la procédure à cette 
fin le 18 décembre 2020, dans le cadre de 
la décision de lancement d’un T.OP Dender. 
Une étude d’incidences sur l’environnement 
(EIE) stratégique et une étude des 
alternatives, toutes deux associées à un 
processus participatif, permettront de 
déterminer les mesures susceptibles de 
réduire le risque d’inondations, mais aussi 
de créer une plus-value spatiale et sociale 
pour le Val de Dendre. En 2022, une 
alternative de prédilection intégrée en vue 
du développement d’un Val de Dendre 
plus résilient prendra ainsi forme. Elle sera 
soumise au gouvernement flamand, qui 
arrêtera le plan stratégique « Ruimte voor 
Water – Dendervallei » final. 

Grâce à l’ancrage en tant que chantier 
et projet spatial dans le T.OP Dender, De 
Vlaamse Waterweg intervient désormais 
formellement dans la méthode intégrée 
et axée sur la région, qui occupe depuis 
plusieurs années déjà une position centrale 
dans le cadre de l’action régionale dans le 
Val de Dendre et qui est consolidée avec 
le T.OP Dender (cf. partie 3). Les partenaires 
peuvent ainsi également s’engager envers 
un ensemble cohérent de mesures et de 
projets, nécessaires afin de réaliser ensuite 
le plan sur le terrain. 
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In beide cases werd gezocht naar 
hoe maatregelen rond klimaatadaptatie 
gekoppeld kunnen worden aan andere 
ruimtelijke noden en ambities, o.a. recreatie, 
landbouw, mobiliteit  en heraanleg riolering 
en publiek domein. 

Zowel in Moerbeke-Viane als in Ninove-
Zuid organiseerden we een reeks van 
werkateliers. Hierop werd input verzameld 
van diverse bevoegde overheidsinstanties 
en middenveldorganisaties. Aansluitend 
hielden we een aantal participatiemomenten 
waarop ook bewoners hun mening kwijt 
konden. Een team van ontwerpers ging 
met deze input aan de slag om een visie 
uit te werken over hoe de pilootgebieden 
zich klimaatadaptief kunnen ontwikkelen, 
in combinatie met andere gedetecteerde 
behoeften en ambities.

Het resultaat werd gebundeld in een 
mooi eindrapport. Dit bevat naast de visie 
ook een actielijst om de visie tot uitvoering 
te brengen. De verschillende betrokken 
partners kregen de gelegenheid om aan 
te geven welke engagementen zij in de 
komende legislatuur uit de actielijst plannen 
op te nemen. 

d’autres besoins et ambitions spatiaux, tels 
que les loisirs, l’agriculture, la mobilité et le 
réaménagement des égouts et du domaine 
public, a été étudiée. 

Tant à Moerbeke-Viane qu’à Ninove-
Zuid, nous avons organisé une série 
d’ateliers de travail. Des données ont 
ensuite été collectées auprès de diverses 
instances publiques compétentes et 
d’organisations de la société civile. Ensuite, 
nous avons organisé plusieurs moments 
participatifs, lors desquels les habitants ont 
aussi pu donner leur avis. Une équipe de 
concepteurs a utilisé les informations ainsi 
recueillies afin d’élaborer une vision de la 
manière dont les régions pilotes peuvent se 
développer en s’adaptant au changement 
climatique, en association avec d’autres 
besoins et ambitions mis au jour.

Le résultat a été rassemblé dans un 
rapport final, qui contient non seulement 
la vision, mais aussi une liste d’actions afin 
de mettre cette dernière en pratique. Les 
différents partenaires concernés ont eu 
l’opportunité d’indiquer les engagements 
de la liste d’actions qu’ils envisagent de 
prendre durant la prochaine législature. 
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ACTION V.3. Amélioration de la préparation 
des citoyens aux inondations

Selon le principe de la sécurité multicouche 
dans le domaine de l’eau, il convient de 
bien soupeser les mesures de protection, 
de prévention et de préparation. La mise 
en œuvre de ces mesures ne relève pas 
toujours de la compétence des autorités. 
Pour de nombreuses mesures, c’est au 
citoyen de jouer. Dans certains cas, il 
pourrait même être possible de choisir de 
ne plus protéger certaines maisons, mais de 
compter exclusivement sur la préparation 
des habitants.

C’est pour cette raison que, dans le 
cadre de FRAMES, la province de Flandre-
Orientale et l’UGent ont également examiné 
la mesure dans laquelle la préparation 
des habitants aux inondations peut être 
stimulée. Le projet a rassemblé des 
habitants et des entreprises des zones 
sensibles aux inondations de Ninove et 
de Geraardsbergen, afin de déterminer 
comment ils perçoivent la problématique 
des inondations, quelles actions eux-mêmes 
et d’autres acteurs peuvent entreprendre, 
sur le domaine privé ou public, et de quel 
soutien ils ont besoin pour ce faire. Avec cet 
angle d’approche, FRAMES vise également 
à fournir une contribution au parcours 
Ruimte voor Water, en montrant comment 
la résilience des communautés locales face 
aux inondations peut être améliorée.

En 2018, nous avons organisé une 
série d’overstromingsbabbels (discussions 
sur les inondations), à Ninove. À l’aide de 
différentes méthodes, nous avons discuté, 
avec les habitants des zones sensibles aux 
inondations, des mesures de préparation 
possibles dans leur quartier et de leur 
disposition à mettre en œuvre celles-ci. 
Les mesures possibles ont été rassemblées 
dans le livre d’inspiration « Water zonder 
overlast ».  Les habitants ont également pu 
faire part de leur avis sur la manière dont le 
domaine public près de chez eux pouvait 
être préparé aux inondations. Pour ce faire, 
des esquisses ont d’abord été présentées, 
puis développées au cours de l’action V.2.

Les discussions sur les inondations ont 
mis en évidence un intérêt principalement 
pour les actions suivantes : 
• Élaboration d’un manuel de préparation. 
Cet ouvrage doit permettre aux habitants 
actuels et futurs de quartiers sensibles aux 
inondations de s’informer sur le risque 
d’inondation et leur offrir des repères afin 
de se préparer. 
• Conseils à domicile afin d’adapter les 
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En ce qui concerne la première action, 
nous avons organisé un atelier consacré 
à la rédaction du manuel de préparation. 
Toutefois, alors que durant les discussions 
sur les inondations, une dizaine de 
personnes s’étaient portées candidates 
afin d’y collaborer, l’intérêt s’est finalement 
révélé très faible. Une seule personne s’est 
présentée à l’atelier ! Lors d’une deuxième 
tentative d’organisation de cet atelier, 
la disposition à participer s’est avérée 
pratiquement inexistante. 

En ce qui concerne la deuxième action, 
un bureau externe a été désigné pour 
dispenser des conseils. Le recrutement des 
candidats pour les conseils à domicile a eu 
lieu au moyen de l’inscription à des listes 
de mailing, de la distribution de dépliants 
à domicile et d’appels lancés sur des sites 
Internet et sur Facebook, entre autres. Mais 
ici aussi, l’intérêt s’est avéré limité. Le bureau 
n’a finalement pu dispenser que cinq 
conseils. 

Sur la base de ce projet pilote, nous 
avons examiné, au sein de la province, si 
ces conseils pouvaient être intégrés dans le 
système existant de conseils en matière de 
rénovation durable.

À Geraardsbergen, la ville elle-même 
a entrepris des actions afin d’encourager 
les habitants à se préparer aux inondations. 
Après les inondations de 2016, les habitants 
ont pu recevoir des conseils à domicile, 
par le biais d’un projet pilote de VMM. En 
outre, la ville a mis sur pied un groupe de 
bénévoles qui s’étaient montrés disposés 
à prêter main-forte en cas d’inondation. 
Ce groupe s’est attelé à la réalisation d’un 
manuel de préparation/plan d’urgence de 
quartier. Cette initiative s’est bien déroulée 
jusqu’à ce que le fonctionnaire de la ville en 
charge du plan d’urgence ne puisse plus 
s’en occuper en raison des circonstances. 
L’action des bénévoles s’est alors en grande 
partie arrêtée. 

L’expérience à Geraardsbergen et 
Ninove nous apprend ce qui suit :
• La préparation aux inondations est 
difficile à mettre en place aux endroits qui 
n’ont pas été touchés très récemment par 
des inondations.
• Les habitants sont peu disposés à 
prendre des mesures eux-mêmes lorsqu’ils 
ont l’impression que les autorités n’agissent 
pas suffisamment. Il faut que la situation soit 
clairement « donnant-donnant ».
• Les communes jouent un rôle 
essentiel dans l’encouragement et le soutien 
de la préparation aux inondations. Elles 
sont le premier interlocuteur du citoyen 
et exécutent des tâches importantes en 
matière de planification d’urgence et de 
gestion de crise.

• Adviesverlening aan-huis om 
bestaande woningen aan te passen aan 
overstromingsrisico’s.

Voor de eerste actie organiseerden 
we een workshop voor de opmaak van 
het paraatheidshandboek. Echter, daar 
waar tijdens de overstromingsbabbels zich 
een tiental personen hadden kandidaat 
gesteld om hier aan mee te werken, bleek 
de uiteindelijke interesse minimaal. Op de 
workshop kwam slechts 1 geïnteresseerde 
opdagen! Ook bij een tweede poging om 
deze workshop te organiseren bleek de 
deelnamebereidheid quasi-onbestaande. 

Voor de tweede actie werd een extern 
bureau aangesteld om de adviesverlening 
uit te voeren. Het werven van kandidaten 
voor de aan-huisadviezen gebeurde via 
het aanschrijven van maillijsten, aan-huis 
bedeling van flyers, oproepen via websites 
en facebook, etc. Maar ook hier bleek 
de interesse beperkt. Het bureau kon 
uiteindelijk slechts 5 adviezen verlenen. 

Op basis van dit proefproject 
bekeken we binnen de Provincie of 
deze adviesverlening op een manier 
geïntegreerd kan worden in het bestaande 
systeem van duurzame renovatieadviezen.

In Geraardsbergen ondernam de stad 
zelf stappen om de overstromingsparaatheid 
van bewoners aan te wakkeren. Na 
de overstromingen van 2016 konden 
bewoners adviesverlening aan-huis krijgen 
via een proefproject van VMM. Bovendien 
startte de stad met de opzet van een groep 
vrijwilligers die zich bereid toonden om 
tijdens overstromingen een handje uit 
de mouwen te steken. Met deze groep 
werd gestart met de opmaak van een 
paraatheidshandboek/buurtnoodplan. Dit 
liep goed tot de noodplanambtenaar van de 
Stad het door omstandigheden niet langer 
kon opvolgen. De vrijwilligerswerking viel 
hierop grotendeels stil. 

De ervaringen in Geraardsbergen en 
Ninove leren ons het volgende:
• Overstromingsparaatheid is 
moeilijk te introduceren op plekken die niet 
zeer recent nog  overstromingen te kampen 
hadden.
• Bewoners zijn weinig bereid om 
zelf stappen te zetten als ze het gevoel 
hebben dat de overheid zelf onvoldoende 
actie onderneemt. Het moet een duidelijk 
en-en verhaal zijn.
• De gemeenten spelen een cruciale 
rol in het stimuleren en ondersteunen van 
overstromingsparaatheid. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt voor de burger en vervullen 
belangrijke taken op vlak van noodplanning 
en crisisbeheer.

En daar blijft het niet bij. In Ninove 
bekijkt de stad momenteel samen met 
de SHM Ninove Welzijn en Aquafin of bij 
de renovatie van de sociale woningen 
in de Pollarewijk de publiek ruimte 
klimaatadaptief kan ingericht worden, in 
relatie tot het stadspark. Daarnaast bekwam 
de stad in kader van de Blue Deal en de 
gebiedswerking in de Dendervallei recent 
een subsidie van 250.000 Euro voor de 
realisatie van natte natuur als onderdeel van 
de herinrichting van de Burchtdamsite.

Mais ce n’est pas tout. À Ninove, la ville 
examine actuellement, avec la SHM Ninove 
Welzijn et Aquafin, si lors de la rénovation 
des logements sociaux du quartier Pollare, 
l’espace public ne peut pas être aménagé 
de manière adaptée au changement 
climatique, en relation avec le parc 
communal. Par ailleurs, dans le cadre du 
Blue Deal et de l’action régionale dans le Val 
de Dendre, la ville a obtenu des subsides 
d’un montant de 250.000 euros en vue de 
la réalisation d’un milieu naturel humide, en 
tant qu’élément du réaménagement du site 
Burchtdam.

ACTIE V.3 Verhogen van 
overstromingsparaatheid bij burgers

Volgens het principe van meerlaagse 
waterveiligheid moet een weloverwogen 
afweging gemaakt worden tussen protectie-, 
preventie- en paraatheidsmaatregelen. 
De implementatie van deze maatregelen 
ligt niet altijd binnen de bevoegdheid van 
overheden. Voor heel wat maatregelen is 
de burger aan zet. In sommige gevallen 
zou er zelfs voor gekozen kunnen worden 
om bepaalde woningen niet meer te 
beschermen, maar uitsluitend te rekenen op 
de paraatheid van de inwoners.

Daarom gingen de Provincie 
Oost-Vlaanderen en UGent in het 
kader van FRAMES ook na in welke 
mate overstromingsparaatheid bij 
bewoners gestimuleerd kan worden. 
Het project bracht bewoners en 
bedrijven uit overstromingsgevoelige 
gebieden in Ninove en Geraardsbergen 
bij elkaar om na te gaan hoe zij de 
overstromingsproblematiek ervaren, welke 
acties door henzelf en andere actoren 
ondernomen kunnen worden op privaat als 
publiek domein, en welke ondersteuning zij 
hiervoor behoeven. Ook met deze insteek 
wilde FRAMES een bijdrage leveren aan 
het Ruimte voor Water-traject, door aan 
te tonen hoe de veerkracht van lokale 
gemeenschappen tegen wateroverlast kan 
versterkt worden.

In 2018 organiseerden we in 
Ninove een reeks van zogenoemde 
overstromingsbabbels. Via verschillende 
methodieken gingen we met bewoners 
van overstromingsgevoelige gebieden in 
gesprek over welke paraatheidsmaatregelen 
in hun buurt mogelijk waren en welke 
bereidheid bestond om deze te 
implementeren. De mogelijke maatregelen 
werden gebundeld in het inspiratieboek 
“Water zonder overlast”.  Daarnaast konden 
de bewoners hun mening kwijt over hoe 
ook het openbaar domein in de buurt 
kon worden voorbereid op wateroverlast. 
Hiervoor werden eerste schetsen 
voorgesteld, die later verder uitgewerkt 
werden in Actie V.2.

Uit de overstromingsbabbels bleek 
voornamelijk interesse voor volgende acties:
• Overstromingsparaatheid: Opmaak 
van een paraatheidshandboek. Dit moet 
nieuwe en bestaande bewoners van 
overstromingsgevoelige wijken rond 
het overstromingsrisico informeren en 
handvaten bieden om zich op wateroverlast 
voor te bereiden. 
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1. Afbakening KSG Geraardsbergen (Provincie Oost-Vlaanderen)
2. Fabeltasite Ninove (Provincie Oost-Vlaanderen)
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PROJECTDOELSTELLING

In de BRV Proeftuin Dendervallei stelden we 
ons tot doel om aan de hand van concrete 
cases verdiepend onderzoek naar het 
“hoe” te voeren en inzicht te verwerven in 
welke preventieve maatregelen, ruimtelijke 
instrumenten en/of combinaties hiervan 
kansrijk, slagkrachtig en inzetbaar zijn om 
in de Dendervallei de vertaalslag van visie 
naar realisatie te maken. 

We wilden komen tot  een 
instrumentenkoffer: een combinatie van 
kansrijke instrumenten die regionaal 
en lokaal kan ingezet worden om een 
kernversterkend beleid te voeren en 
effectief ruimte voor energie en water te 
vrijwaren en/of maken. Weliswaar telkens 
met de nodige reflectie of deze inzichten 
ook buiten de Dendervallei van toepassing 
zijn.

In eerste instantie, in functie van 
de realisatie van eventuele quick wins/
pilootprojecten en het maken van 
beleids-en planmatige keuzes in het 
kader van ‘Energielandschap Denderland’ 
en het ‘Strategisch plan - Ruimte 
voor Water Dendervallei’; in tweede 
instantie om op basis van concrete cases 
aanbevelingen te kunnen formuleren 
richting het instrumentendecreet en het 
operationaliseren van de doelstellingen, 
kernkwaliteiten en ruimtelijke principes van 
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het 
Provinciaal Beleidsplan Ruimte. 

In termen van maatregelen vertrokken 
we van de preventieve maatregelen 
die reeds in het ontwerpend onderzoek 
in het kader van ‘Ruimte voor Water 
- Dender’ en/of ‘Energielandschap 
Denderland’ aan bod kwamen: het 
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Na afloop van het strategisch project 
Denderland bestond de nood om samen 
met de partners verder inzichten op te 
bouwen over hoe ruimtelijke transformaties 
die in de Dendervallei vanuit de water- en 
energieopgave een oplossing aanreiken 
ook effectief kunnen gerealiseerd 
worden. Hiervoor zette de provincie Oost-
Vlaanderen de BRV Proeftuin op: een 
leertraject waarin we samen met partners 
de vertaalslag van visie naar realisatie 
inzichtelijk konden maken.

In kader van ‘Energielandschap 
Denderland’ en ‘Ruimte voor Water – 
Dender’ werden in 2017-2018 op papier 
heel wat ruimtelijke transformaties en 
oplossingsrichtingen verkend. Deze 
maakten duidelijk dat voor de realisatie van 
een werkelijk veerkrachtige Dendervallei 
fundamentele ruimtelijke veranderingen 
nodig zijn. Echter, al snel bleek dat om deze 
te realiseren en om in de Dendervallei op 
specifieke locaties effectief ruimte voor 
energie en water te vrijwaren en/of maken 
er zich nog een heuse vertaalslag stelt. 

Terwijl de BRV-doelstellingen 
en principes helder zijn en de 
instrumentenkoffer klaar staat, doken 
nog heel wat openstaande vragen 
op: Hoe zorgen we er voor dat 
overstromingsgevoelige gebieden niet 
verder bebouwd worden of bebouwing op 
termijn verdwijnt? Hoe vrijwaren we ruimte 
voor hernieuwbare energieproductie, 
opslag en omslag. Hoe koppelen we dit 
aan onze ambities rond ontsnippering, 
kernversterking en ruimtelijk rendement? 
Maar ook welke instrumenten zijn hiertoe 
het effectiefst en gedragen? 

Vragen waarmee we niet allen 
stonden. Ook in kader van de opmaak 
van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
het Provinciaal Beleidsplan Ruimte en 
het instrumentendecreet bleek er nood 
aan trajecten om te leren hoe we de 
doelstellingen, kernkwaliteiten en ruimtelijke 
principes in de praktijk kunnen brengen 
en welke instrumenten we hiervoor nodig 
hebben. Zowel Vlaanderen als de Provincie 
Oost-Vlaanderen wensen in hun ruimtelijk 
beleid immers nabijheid en bereikbaarheid 
en meervoudig ruimtegebruik als sturende 
principes te hanteren voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dit houdt in dat heel wat 
maatschappelijke activiteiten in de toekomst 
zo veel mogelijk moeten geclusterd 
worden in goed bereikbare en voorziene 
kernen, die niet overstromingsgevoelig 
zijn, en dat de open ruimte maximaal 
dient gevrijwaard of versterkt worden 
voor regulerende en producerende 
ecosysteemdiensten, waaronder 
hernieuwbare energieproductie. Maar 
vergt uiteraard de gepaste instrumenten, 
alsook inzicht in hoe deze instrumenten de 
beoogde sturing mogelijk maken.

De gebiedsgerichte ontwikkeling van 
de Dendervallei bood het Departement 
Omgeving en de Provincie Oost-
Vlaanderen dan ook op het juiste moment 
kansen om een traject op te zetten waarin 
we samen met partners aan de hand van 
concrete cases konden leren. Om deze 
reden werd beslist de BRV Proeftuin dan 
ook niet generiek maar ter versterking en 
realisatie van de gebiedsgerichte processen 
in de Dendervallei in te zetten. 
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DE UITDAGING: 
TOEKOMSTIG 
WOONAANBOD IN DE 
DE DENDERVALLEI BIJ 
ONGEWIJZIGD BELEID, 
ZONDER BOUWSHIFT.

ALLE DENDERGEMEENTEN 
KAMPEN MET VERSPREID 
WOONAANBOD. EEN 
GEDIFFERENTIEERDE 
AANPAK DRINGT 
ZICH OP, IN FUNCTIE 
VAN TOEKOMSTIGE 
WOONBEHOEFTE, 
KNOOPPUNT & 
VOORZIENINGENWAARDE.
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PROJECTGEBIED

De BRV Proeftuin had de Dendervallei, 
van Geraardsbergen tot Dendermonde, 
als werkingsgebied. Om het onderzoek 
behapbaar te houden, aan de hand 
van concrete cases te kunnen leren en 
aanbevelingen te formuleren, werd er voor 
gekozen om met enkele pilootgebieden en 
thematische sporen te werken. 

Het schaalniveau van pilootgebieden 
bood immers de kans om effectief maatwerk 
te realiseren en voldoende fijnmazig rond 
de verschillende deelvragen te werken. Om 
de keuze voor bepaalde pilootgebieden 
en thematische sporen te motiveren werd 
enerzijds rekening gehouden met het 
ontwerpend onderzoek waarvoor reeds in 
het kader van ‘Ruimte voor Water - Dender’ 
en/of ‘Energielandschap Denderland’ was 
uitgetekend waar er slimme koppelingen 
tussen verschillende ruimtelijke opgaven 
konden worden gemaakt. Anderzijds 
speelden strategische overwegingen, 
zodat de uitgeteste strategieën, methodes 
en instrumenten interessante inzichten 
bieden voor de rest van de Dendervallei 
en andere gebieden waar vergelijkbare 
families van opgaven zich manifesteren.

In overleg met de stuurgroep werd 
voor volgende pilootgebieden en 
thematische sporen als concrete cases 
verdiepend onderzoek en leertraject 
opgestart:

‐ Het pilootgebied 
Geraardsbergen, waarbij we de 
eventuele ontsnippering van een 
overstromingsgevoelig woonlint in het 
openruimte gebied ten zuiden van de stad 
onderzochten naar haalbaarheid, in relatie 
tot kansen voor verdichting of voor een 
verhoogd ruimtelijk rendement en kwaliteit 
in Geraardsbergen.

‐ Het pilootgebied Stedelijk 
Aalst, waarbij we nagingen welke 
kansen eventuele ontsnippering op 
watergevoelige locaties (Affligem – 
Liedekerke) biedt voor verdichting of 
een verhoogd ruimtelijk rendement op 
andere plaatsen (stationsomgevingen en 
bedrijventerreinen) in Aalst - Denderleeuw 
- Liedekerke.

‐ Drie energieke sporen, die 
toelieten te onderzoeken welke instrumenten 
het mogelijk maken om (1) ruimtelijke 
energievisies zoals Energielandschap 
beleids-en planmatig te verankeren, (2) de 
realisatie van deze energielandschappen 
en de daaraan eventueel gekoppelde 
ruimtelijke transformatie te realiseren, 
en (3) rechtstreekse participatie en 
omgevingsfondsen hierbij al dan niet 
juridisch af te dwingen.

bouwvrij houden/maken van of adaptief 
bouwen in overstromingsgevoelige 
woonlinten, het vrijwaren van verdere 
bebouwing en/of ontsnippering van de 
open ruimte in functie van hernieuwbare 
energieproductie, enz. Voor het onderzoek 
naar kansrijke instrumenten keken we 
breed. Van de inzetbaarheid en effectiviteit 
van het klassiek ruimtelijk instrumentarium 
en de landinrichtingskoffer tot het (voor)
ontwerp instrumentendecreet en sectorale 
instrumenten. Te meer een gedegen 
instrumentenafweging en uitgebreide 
motiveringsplicht in de toekomst (cfr. (voor)
ontwerp instrumentendecreet) nog meer 
aan de orde zal zijn.

Daarnaast beslisten we ook na te gaan 
op welk bestuursniveau het instrumentarium 
best ingezet wordt en in welke mate er voor 
bepaalde maatregelen en instrumenten 
politiek/maatschappelijk draagvlak bestaat 
en of de inzet financieel haalbaar is. Het 
draagvlak voor of haalbaarheid van een 
preventieve maatregel kan immers sterk 
verschillen naargelang het instrument, of 
de combinatie van instrumenten, die wordt 
ingezet om deze maatregel te realiseren. 
Bovendien stelt zich de vraag of de overheid 
alles dient te financieren? Of het koppelen 
van ruimtelijke opgaven een hefboom 
effect kan creëren en/of kansen schept tot 
andere vormen van (co-) financiering?

Tot slot kozen we er expliciet voor 
om op het elan van het strategisch project 
Denderland verder te werken en dit 
onderzoek niet alleen te voeren, maar 
samen met de lokale besturen te leren en tot 
gedeelde inzichten te komen. Kortom, om 
van de BRV Proeftuin een echt leertraject 
te maken en door volop in te zetten op 
kennisdeling en te zoeken naar leermatige 
opportuniteiten. Ook de gemeenten 
stellen immers zich nog heel wat vragen 
mbt het vertalen van de BRV-doelstellingen 
en principes. Plus niet bekend met 
nieuwe instrumenten landinrichting of 
in opmaak. Bovendien is ruimte voor 
energie en water vrijwaren en/of maken 
geen individuele, maar een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, waarvoor minstens 
partnerschap tussen bestuursniveaus, maar 
ook samenwerking met andere actoren 
en draagvlak aan de orde is. We maakten 
hiervoor gebruik van verschillende formats, 
maar telkens met als doel de kansen en 
knelpunten van het instrumentarium te 
kunnen inschatten, alsook de haalbaarheid 
en het draagvlak. 
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EEN VERANDERLIJKE 
CONTEXT: TIJDENS DE BRV 
PROEFTUIN GING HET 
MAATSCHAPPELIJK DEBAT 
VERDER. DE BETONSTOP 
WERD BOUWSHIFT, MAAR 
FINALE KEUZES ZIJN NOG NIET 
GEMAAKT. 

AAN HET ONTWERP 
INSTRUMENTENDECREET 
WORDT NOG GESLEUTELD. 
WAAR MOGELIJK GINGEN 
WE DE INZETBAARHEID EN 
HAALBAARHEID NA VAN DE 
INSTRUMENTEN HOE ZE OP 
DAT MOMENT VOORLAGEN.
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We kozen voor een lichte en dynamische 
projectstructuur, flexibel in functie van de noden

 van het project.

PROJECTSTRUCTUUR

We kozen voor een lichte en dynamische 
projectstructuur, waarbij de samenstelling 
van de overlegstructuren kon aangepast 
worden in functie van de evolutie en noden 
van het project.

De Provincie Oost-Vlaanderen 
coördineerde de BRV Proeftuin via 
een coördinatiecel. Deze stond in 
voor de dagelijkse opvolging en 
coördinatie van het project en voor de 
wisselwerking van het project met andere 
lopende gebiedsgerichte processen 
in de Dendervallei en het Provinciaal 
Beleidsplan Ruimte in opmaak. De 
coördinatiecel bestond uit Wim L’Ecluse 
(projectcoördinator, voltijds) en Vesko 
Valverde (participatiemedewerker, halftijds 
vanaf augustus 2019)

De stuurgroep die bij aanvang van 
het project werd opgericht, bepaalde 
de pilootgebieden en thematische 
sporen, definieerde de mijlpalen van het 
project, deed een tussentijdse evaluatie 
van de voortgang en besliste daarbij 
over eventuele wijziging van timing en 
doelstellingen. De stuurgroep van de BRV 
Proeftuin bestond uit de kernpartners van 
het project: het Departement Omgeving, 
de Vlaamse Waterweg nv, de Vlaamse 
Landmaatschappij en Provincie Oost-
Vlaanderen.

Voor het onderzoek en leertraject 
op niveau van de pilootgebieden en 
energieke sporen werden specifieke 
werkgroepen opgericht, waarin 
stuurgroepleden met terreinkennis of 
expertise inzake instrumentarium, experten 
en leden van lokale besturen zetelden. 
In deze werkgroepen werd samen met 
de partners nagegaan welke preventieve 
maatregelen en instrumenten het meeste 
potentieel bieden om de gewenste 
ruimtelijke transformaties te realiseren. 
Waar nodig benaderden we studiebureaus 
om deze vragen te helpen beantwoorden. 
Afhankelijk van de aard van het onderzoek 
en in functie van leermatige opportuniteiten 
en kennisdeling werden tijdens het traject 
ook (een) workshop(s) of ad hoc overleg 
georganiseerd met andere te betrekken 
actoren, ondermeer om de haalbaarheid 
van of het draagvlak voor bepaalde 
maatregelen en instrumenten verder in 
kaart te brengen.

PROCESBESCHRIJVING

De BRV Proeftuin Dendervallei ging van start 
op 1 juli 2018 en liep tot 31 december 2019. 
Tijdens de eerste werkingsmaanden stelde 
we met de (kern)partners een procesnota 
en actieprogramma op. We gaan kort in op 
elk van de doorlopen stappen.

BILATERAAL OVERLEG: VERFIJNEN 
DOELSTELLINGEN

Tijdens de eerste werkingsmaanden 
werd het project aan de (boven)lokale 
actoren voorgesteld via een ronde van 
bilaterale gesprekken. Hierbij werd 
telkens het kader, aanleiding, opzet en 
doelstellingen toegelicht en werd gepeild 
naar de kansen en valkuilen die de actoren 
zagen voor het project. Samen met deze 
actoren stelden we prioriteiten en maakten 
we keuzes. Waar zetten we in kader van de 
lopende gebiedsgerichte processen op 
verdiepend onderzoek in? Waar kunnen 
preventieve maatregelen en ruimtelijke 
planning het verschil maken? Dit stelde ons 
in staat de doelstellingen te verfijnen, een 
stuurgroep samen te stellen en een eerste 
overzicht van mogelijke cases te maken.

STUURGROEP: 
PROCESNOTA & CASES

Op basis van de output van het 
bilaterale overleg werd een ontwerp 
procesnota opgemaakt en op 4 oktober 
2018 een eerste stuurgroep georganiseerd. 
Tijdens deze stuurgroep werden de 
verfijnde doelstellingen, een voorstel 
van cases, plan van aanpak, mijlpalen 
en te betrekken actoren verder met de 
kernpartners besproken. De stuurgroep 
nam hiervan akte en besliste voor de 
cases met pilootgebieden en thematische 
sporen te werken. Voor het pilootgebied 
Geraardsbergen werd beslist meteen 
de werkgroep en de eerste fase van het 
verdiepend onderzoek op te starten. In 
functie van de opstart van het pilootgebied 
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Stedelijk Aalst en de Energieke sporen 
besliste de stuurgroep bilateraal overleg 
met de betrokken gemeenten en andere 
actoren op te starten.

Naar aanleiding van dit overleg 
finaliseerde de coördinatie cel de 
procesnota. Na de eerste werkgroep 
in kader van het pilootgebied 
Geraardsbergen kwam de stuurgroep op 
11 maart 2019 een tweede keer samen. 
Doel van het overleg was om voor 
het pilootgebied Stedelijk Aalst als de 
energieke sporen de onderzoeksvragen 
meer in detail te bespreken en een stand 
van zaken te geven voor het pilootgebied 
Geraardsbergen. Hierop besliste de 
stuurgroep de procesnota te valideren en 
om ook voor het pilootgebied Stedelijk 
Aalst en de Energieke sporen het onderzoek 
en leertraject op te starten. Op vraag van 
de coördinatiecel besliste ze tevens voor 
beide een ondersteunende studieopdracht 
uit te schrijven om de onderzoeksvragen 
te helpen beantwoorden, en om voor het 
pilootgebied Geraardsbergen de tweede 
fase, nl. het participatieve luik, bij te sturen. 

VERDIEPEND ONDERZOEK & 
LEERTRAJECT

Na afloop van de tweede stuurgroep 
keurde ook de Deputatie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen in zitting van 28 maart 
2019 de procesnota goed, waarna de 
coördinatiecel voor beide pilootgebieden, 
alsook de energieke sporen zowel het 
onderzoek op niveau van de werkgroepen 
kon verderzetten, als het leertraject en 
eventuele ondersteunde studieopdrachten 
kon opstarten. In juli 2019 vond een tweede 
werkgroep in Geraardsbergen plaats 
en in de loop van de zomer werden de 
studieopdrachten aan respectievelijk Antea 
Group en Atelier Romain gegund. 

Hierop besliste de coördinatiecel van 
de BRV Proeftuin ook om de stuurgroep 
in 2019 niet meer tussentijds samen te 
roepen. Vanaf juli 2019 ontwikkelden 
zowel de pilootgebieden in het kader van 
Ruimte voor Water, als de thematische 
sporen in het kader van Ruimte voor 
Energie zich met een sterke intensiteit 
aan werk- en overlegmomenten. De 
opvolging en aansturing van de acties 
binnen elke case gebeurden vanaf dan via 
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specifieke projectstructuren (werkgroepen, 
workshops en bilateraal overleg) die op zeer 
regelmatige basis de verschillende partners 
samen brachten. Bovendien verschilden 
de perimeters en de scope van de cases 
telkens waardoor zowel de samenstelling 
van het partnerschap als de specifieke 
expertise die van de vertegenwoordigers 
van elke partner verwacht werd per case 
anders was. 

FINALE STUURGROEP

In december 2019 riep de 
coördinatiecel de stuurgroep van de 
BRV Proeftuin een laatste keer samen. 
Inmiddels was duidelijk welke ruimtelijke 
maatregelen en (nieuwe) instrumenten ons 
in staat stellen de vertaalslag van ‘wat’ (visie) 
naar ‘hoe’ (realisatie) te maken en toelaten 
effectief ruimte voor water en energie in de 
Dendervallei te vrijwaren/maken. 

De projectcoördinator lichtte samen 
met Antea Group en Atelier Romain de 
inzichten, conclusies en aanbevelingen 
voor de pilootgebieden en energieke 
sporen toe te lichten. De belangrijkste 
werden ook gebundeld in dit eindrapport, 
zodat niet alleen voor de leden van de 
stuurgroep en verschillende werkgroepen 
duidelijk is welke ruimtelijke maatregelen en 
instrumenten het meeste potentieel bieden 
om gewenste ruimtelijke transformaties te 
realiseren, maar ook voor andere partijen 
die niet (direct) betrokken waren.

De inzichten, conclusies en 
aanbevelingen worden in mei 2020 ook 
toegelicht aan het Departement Omgeving 
zodat leerpunten kunnen meegenomen 
worden bij het operationaliseren van de 
doelstellingen, kernkwaliteiten en ruimtelijke 
principes van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen en het instrumentendecreet. 
Daarnaast worden ze in de loop van 2020 
aangewend bij de verdere plan- en 
beleidsvorming in kader van het ‘Strategisch 
plan Ruimte voor Water Dendervallei’ 
en de realisatie van ‘Energielandschap 
Denderland’.
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Om van de BRV Proeftuin een gezamenlijk 
leertraject te maken maakten we 
gebruik van verschillende formats. 
Voor het onderzoek op niveau van de 
pilootgebieden en energieke sporen 
deden we in eerste instantie beroep 
op werkgroepen en workshops om 
samen met de partners de kansen en 
knelpunten van het instrumentarium te 
kunnen inschatten, alsook de haalbaarheid 
en het draagvlak in kaart te brengen. 
Tijdens deze werkgroepen en workshops 
werd steeds gezocht naar aangepaste 
interactieve werkvormen. Hierbij werd de 
werkmethode afgestemd op de specifieke 
doelstelling van het overleg. Welke info 
willen we geven? Wat willen we bereiken? 
Welke input willen we krijgen van de 
deelnemers? Etc. 

Zo werd tijdens de eerste werkgroep 
in Geraardsbergen gewerkt met 
instrumentenfiches en posters. De fiches 
gaven per instrument  een overzicht van 
de werking van het instrumenten, hetgeen 
de werkgroepleden nadien toeliet om 
aan de hand van posters en post-its de 
inzetbaarheid, haalbaarheid en draagvlak 
te beoordelen. Tijdens de workshop met 
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werd 
dan weer gebruik gemaakt van fiches 
en post-its om voor een SWOT-analyse 
van het landinrichtingsinstrumentarium 
en een aantal specifieke vragen rond de 
inzetbaarheid van de landinrichtingskoffer 
de antwoorden en discussie te structureren. 
Deze werkvorm bevorderde de discussie 
tussen de deelnemers en leverde het 
studiebureau heel wat input op om in het 
onderzoek te integreren.

Daarnaast zochten we doorheen het 
project in functie van leermatige kansen 
en kennisdeling naar opportuniteiten om, 

waar mogelijk en nuttig, het onderzoek en 
leertraject te verruimen naar een bredere 
groep actoren. Zo kozen we ervoor om 
in kader van de energieke sporen in 
samenwerking met de Vereniging voor 
Ruimte & Planning (VRP) een VRP Lab 
Energie & Ruimte te organiseren, te meer 
de vraag naar (geschikt instrumentarium 
in functie van) het beleids- en planmatig 
verankeren en realiseren van regionale 
energielandschapsvisies zich niet enkel 
in de Dendervallei, de provincie Oost-
Vlaanderen, maar in heel Vlaanderen stelt. 

Na een inleiding door de VRP 
en het Departement Omgeving en 
een overzicht van de werking van de 
provincies rond energie en ruimte, lieten 
we de deelnemers via Mentimeter een 
aantal vragen beantwoorden. Nadien 
werden ze in drie groepen ingedeeld 
en kregen ze in twee rondes telkens een 
uur de tijd om rond een aantal gerichte 
vragen een instrumentenkoffer samen 
stellen. Naar het einde toe lieten we 
de deelnemers ook enkele kansrijke 
instrumenten aanduiden die volgens hen 
tijdens het onderzoeksproces verder 
aandacht verdienden. Tijdens een plenaire 
terugkoppeling kreeg iedere groep ook de 
mogelijkheid om deze met alle aanwezigen 
te delen. Door deze methodiek nodigden 
we de deelnemers uit om actief en 
constructief mee na te denken over de 
opgave, bevorderden we kennisdeling 
en creëerden we voor onszelf kansen om 
innovatieve inzichten of aandachtspunten 
van verschillende stakeholders in het 
onderzoek mee te nemen.

DE PROEFTUIN ALS    
LEERTRAJECT



Voor het pilootgebied Geraardsbergen 
kozen we verder te werken op het 
ontwerpend onderzoek dat tijdens 
de verkenningsfase van ‘Ruimte voor 
Water - Dender’ (2017-2018) voor het 
openruimte gebied ten zuiden van de 
stad werd gevoerd. In het bijzonder de 
Majoor van Lierdelaan, een woonlint 
dat dwars doorheen de winterbedding 
van de Dender loopt en bijgevolg zeer 
overstromingsgevoelig is. De Unal-site 
lieten we in de BRV-Proeftuin buiten 
beschouwing, gezien voor deze site reeds 
in de Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Geraardsbergen onderzoek loopt 
en uitspraken zullen gebeuren. 

We beslisten om samen met de stad 
Geraardsbergen te onderzoeken op welke 
manier(en) een eventuele ontsnippering 
of uitdoofscenario voor de Majoor van 
Lierdelaan, in relatie tot haar directe 
omgeving, op een gedragen wijze vorm zou 
kunnen krijgen. Kortom, een antwoord op 
volgende vragen te formuleren: Op welke 
manier(en) kunnen we dergelijk scenario 
vormgeven? Op welke termijn? Vrijwillig of 
gedwongen? Aan welke randvoorwaarden 
dient voldaan? Voor welke vorm(en) 
bestaat meer of minder draagvlak? Welke 
(ruimtelijke) instrumenten hieraan kunnen 
bijdragen? Niet omdat hiertoe in ‘Ruimte 
voor Water - Dender’ reeds een beslissing 
werd genomen of dit beslist beleid betreft, 
wel omdat deze preventieve oplossing, 
naast de protectieve en adaptieve, als 
een van de alternatieven naar voor kwam 
tijdens het ontwerpend onderzoek. We 
wilden dan ook een duidelijk zicht hebben 
op de realiseerbaarheid, haalbaarheid en 
politiek/maatschappelijk draagvlak. Te 
meer, indien dergelijk scenario na verder 
onderzoek in kader van het ‘Strategisch Plan 
Ruimte voor Water Dendervallei’ toch als 
voorkeursalternatief naar voor zou komen 
en hiertoe vervolgens door de Vlaamse 
regering zou beslist worden.

Hiervoor besloten we in twee fases 
te werken. Een eerste fase waarin we via 
enkele werkgroepen samen met de stad 
Geraardsbergen een antwoord op deze 
vragen wilden formuleren. Gevolgd door 
een tweede fase, met participatief luik, 
waarbij we, in wisselwerking met de 

workshops en andere overlegmomenten 
in het kader van ‘Ruimte voor Water - 
Dender’, betrokken bewoners, eigenaars, 
actiegroep en andere belanghebbende 
actoren wilden bevragen, om het 
maatschappelijk draagvlak verder in kaart 
te brengen. 

WERKGROEP 1 & 2

In januari en juli 2019 vonden twee 
werkgroepen plaats met de stad 
Geraardsbergen, Departement Omgeving, 
De Vlaamse Waterweg nv en Provincie 
Oost-Vlaanderen. De Stad Geraardsbergen 
gaf aan dit alternatief constructief mee 
te willen verkennen om inzicht te op 
te bouwen in de realiseerbaarheid, 
haalbaarheid en politiek/maatschappelijk 
draagvlak, weliswaar op voorwaarde dat 
ook de andere alternatieven voor de Majoor 
van Lierdelaan in kader van het ‘Strategisch 
Plan Ruimte voor Water Dendervallei’ 
nog steeds onderzocht worden. Wat 
uiteraard de bedoeling was én nog steeds 
is. Wel stelde ze meteen ook de vraag om 
voor de onbebouwde percelen verder 
te onderzoeken of het mogelijk is om, 
althans tijdelijk, vergunningsmatig geen 
bebouwing toe te laten in afwachting 
van een beslissing en/of de piste van 
een grondenruil mee te nemen, te meer 
verschillende eigenaars hiervoor al enige 
tijd vragende partij zijn.

Tijdens de eerste werkgroep lichtte 
de projectcoördinator de historiek van 
het (planmatig) tot stand komen van de 
bebouwing in de Majoor van Lierdelaan 
toe, schetste de problematiek die zich er 
momenteel stelt, zowel naar overstromingen 
als ruimtelijk/vergunningsmatig, en gaf 
een overzicht van de (on)bebouwde 
opgave indien voor een ontsnippering 
zou geopteerd worden. Tevens werden 
een aantal parameters opgelijst die in elk 
uitdoofscenario spelen, maar toelaten 
dergelijk scenario op verschillende 
manier(en) vorm te geven: Op welke 
termijn? Vrijwillig of gedwongen? … En 
bijgevolg ook het draagvlak mee bepalen. 

Hierna bespraken de werkgroepleden 
op welke manier(en) en onder welke 
randvoorwaarden een eventuele 
ontsnippering of uitdoofscenario voor de 
Majoor van Lierdelaan, in relatie tot haar 
directe omgeving, op een gedragen wijze 
vorm zou kunnen krijgen. Uit deze discussie 
kwam naar voor dat indien hiertoe zou 
beslist worden dergelijk uitdoofscenario 
omzichtig moet worden gevoerd, de 
oplossingsrichting voor alle betrokkenen 
duidelijk moet zijn, maar best wel enige 
differentiatie/keuzevrijheid toelaat. Zo is 
het belangrijk dat onbebouwde percelen 
op korte termijn niet meer aangesneden 
worden en de eigenaars hiervoor 
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 MAJOOR VAN LIERDELAAN 
VOOR & NA DE DIJKBREUK
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ONTWERPEND 
ONDERZOEK IN KADER 

VAN ‘RUIMTE VOOR 
WATER - DENDER’ (MAAT 
ONTWERPERS & LABO S)
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PARTICIPATIEF TRAJECT

In het najaar van 2019 werkten we verder 
op de resultaten van de werkgroepen en 
hadden we aanvankelijk een participatief 
luik voorzien, waarbij we betrokken 
bewoners, eigenaars, actiegroep en 
andere belanghebbende actoren wilden 
bevragen, om het maatschappelijk 
draagvlak verder in kaart te brengen. Tijdens 
de zomer werd echter al duidelijk dat we 
de scope van onderzoek- en leertraject 
dienden bij te sturen gezien het ‘Ruimte 
voor Water - Dender’ – traject, alsook 
de opstart van de brede communicatie 
hierrond, onvoorziene vertraging liep. 
Na het verkennend onderzoek beslisten 
de partners (De Vlaamse Waterweg nv, 
Departement Omgeving en Provincie Oost-
Vlaanderen) in de loop van 2019 immers 
om het proces te verduidelijken, voor een 
duidelijk planfiguur te kiezen, met name 
een Strategisch Plan en de besluitvorming in 
te bedden in de beslissingsstructuur van de 
bekkenwerking (CIW) ( zie ook deel 1 van dit 
eindrapport). Dit had ook tot gevolg dat de 
volgende participatie momenten voor de 
opmaak van het Strategisch Plan, waarmee 
vanuit de BRV Proeftuin wisselwerking was 
voorzien, pas in 2020 zouden plaatsvinden. 
In overleg met de stuurgroep werd beslist 
om althans in kader van BRV Proeftuin (voor-
lopig) af te zien van een bevraging van allen 
betrokken actoren en dergelijk afstemming 
dan beter later tijdens het alternatievenon-
derzoek in kader van de opmaak van het 
‘Strategisch Plan’ te laten plaatsvinden. Wel 
werd door de coördinatiecel besloten om 
tegemoet te komen aan de vraag van de 
stad Geraardsbergen om voor de onbe-
bouwde percelen de haalbaarheid van een 
pilootproject grondenruil te onderzoeken, 
te meer een herverkaveling met planologi-
sche ruil hiervoor kansrijk is en verschillende 
eigenaars hiervoor al enige tijd vragende 
partij zijn. 

VERKENNEND ONDERZOEK 
PLANOLOGISCHE RUIL

Om dit verkennend onderzoek op te 
kunnen starten en de stad Geraardsbergen 
inzicht te bieden in de haalbaarheid van een 
pilootproject (planologische) grondenruil, 
werd met de stad in november 2019 een 
derde werkgroep gehouden. Immers, de 
scope van dit onderzoek diende zowel 
langs zendende als ontvangende kant 
scherp gesteld worden. Zo was er nood 
om overeenstemming te vinden rond 
geschikte ruilgronden. Hiervoor werd 
vertrokken van een aantal (onderbenutte) 
gronden (al dan niet in publieke eigendom) 
die in een eerdere poging tot pilootproject 
grondenruil (ikv het BRV relance traject, 
2014-2016) werden opgelijst, maar 
waarover destijds geen overeenstemming 

van Lierdelaan ofwel een overeenkomst 
met afspraken kunnen gesloten worden, 
ofwel zouden de woningen in kwestie zoals 
in de vallei van de Grote Nete geleidelijk 
aan kunnen aangekocht worden, met 
woonrecht voor de bewoners tot het 
moment dat ze zelf beslissen om de woning 
te verlaten of na schade aan de woning ten 
gevolge van overstromingen de woning 
niet langer bewoonbaar is. Een RUP heeft 
wel als voordeel dat, indien gewenst, er 
wel een onteigeningsplan aan verbonden 
kan worden, dat eventueel als last resort kan 
ingeroepen worden mocht er plots toch 
sneller ontsnipperd worden of bepaalde 
afspraken geschonden worden.
Voor de onbebouwde opgave bleken, 
naast deze instrumenten, vooral 
beleidsmatige gewenste ontwikkelingen 
(BGO), erfdienstbaarheden (uit kracht van 
wet), stedenbouwkundige verordening 
met lastenbesluit en een herverkaveling met 
planologische ruil kansen te bieden om op 
korte termijn hetzij tijdelijk, hetzij permanent 
te vermijden dat de onbebouwde 
percelen nog worden aangesneden. Zo 
zou(den) (de bovenlokale ambities en 
projectdoelstellingen van) het Strategisch 
Plan Ruimte voor Water Dendervallei door 
de stad Geraardsbergen lokaal kunnen 
aangegrepen worden om vanuit de stad (al 
dan niet tijdelijk) geen verdere bebouwing 
toe te laten, mits aan de voorwaarden voor 
beleidsmatige gewenste ontwikkelingen 
voldaan en er een initiatief bovenlokaal 
initiatief volgt om deze op termijn juridisch 
te verankeren. Een stedenbouwkundige 
last op bepaalde ontwikkelingen in de 
stadkern of het verder verkavelen van slecht 
gelegen percelen in buitengebied, zou 
(on)rechtstreeks ook kunnen aangewend 
worden om de eigenaars van onbebouwde 
percelen in de Majoor van Lierdelaan 
te vergoeden, al brengt dit wel geen 
herbestemming met zich mee, is er dan 
wel nood om via een stedenbouwkundige 
verordening een duidelijk kader voor 
lasten in Geraardsbergen te scheppen. 
En dient de nabijheidsvereiste voldoende 
gerespecteerd of in de regelgeving 
aangepast. Een herverkaveling met 
planologische ruil bleek evenwel de meeste 
effectieve piste, gezien het de investeringen 
van de overheid tot een minimum beperkt 
en zowel bestemming als eigendom in 
één enkel proces kunnen geruild worden.
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gecompenseerd worden, hetzij via een 
grondenruil, hetzij door een (redelijke) 
vergoeding. Terwijl aan de bewoners en/
of eigenaars van een woning in de Majoor 
van Lierdelaan (bebouwd percelen) best 
een aantal opties wordt geboden, zowel 
op korte als middellange termijn. Sommige 
woningen staan/stonden momenteel 
immers te koop, terwijl andere bewoners 
reeds lang in de straat woonachtig zijn of 
vrij recent (2005-2015) nog een woning 
ge(ver)bouwd hebben. Aan hen wordt 
best de keuze gelaten om ofwel op 
korte termijn in overleg hun woning te 
verkopen, mits eventuele begeleiding om 
een andere aan te kopen, ofwel om er 
op middellange termijn te blijven wonen, 
weliswaar zonder afdoende bescherming 
in geval van overstromingen en in de 
wetenschap dat de overheid niet langer 
in de (nutsvoorzieningen in de) straat zal 
investeren. Dit tot ze de woning zelf wensen 
te verlaten, overlijden of na schade aan de 
woning ten gevolge van overstromingen 
de woning niet langer bewoonbaar is. 

Daarnaast werd nog aangebracht 
dat om bewoners de keuze voor een 
korte termijn scenario te doen maken een 
financiële stimulans nuttig kan zijn en dat 
eens woningen verworven zijn deze best 
meteen afgebroken worden ten einde 
leegstand en verloedering te vermijden. 
Tot slot werd ook kort gereflecteerd over 
de kansen die een eventuele ontsnippering 
biedt voor een verhoogd ruimtelijk 
rendement en kwaliteit op andere plaatsen 
in Geraardsbergen.

Tijdens de tweede werkgroep in juli 2019 
gingen we samen met de werkgroepleden 
na welke (ruimtelijke) instrumenten toelaten 
om het eventueel uitdoofscenario voor de 
Majoor van Lierdelaan te verwezenlijken, 
rekening houdend met de nood aan 
differentiatie en randvoorwaarden die naar 
voor kwamen tijdens de eerste werkgroep. 
Hierbij kwamen volgende (ruimtelijke) 
instrumenten aan bod:

‐ RUP met planschade
‐ RUP met vrijwillige verwerving, 
 recht van voorkoop (algemeen/
 sectoraal) en/of onteigening
‐ Afbakening van een 
 overstromingsgebied met 
 verkooprecht/aankoopplicht
‐ Erfdienstbaarheden (uit kracht van 
 wet)

‐ Beleidsmatig gewenste 
 ontwikkelingen
‐  Stedenbouwkundige  
 verordening, met lastenbesluit.
‐ (Verhandelbare 
 ontwikkelingsrechten)
‐ Herverkaveling (uit kracht van 
 wet) met planologische ruil 

Verhandelbare ontwikkelingsrechten 
bleken al snel geen optie. Hoewel 
theoretisch interessant en potentieel bleek 
in Geraardsbergen al snel niet haalbaar 
wegens de staat van de woonmarkt. VOR 
systeem kan enkel werken op regionale 
schaal in markt met aanzienlijke vraag, dit 
terwijl Geraardsbergen een beperkte tot 
geen toekomstige woonbehoefte heeft en, 
net als enkele andere Dendergemeenten, 
met een overaanbod aan onbebouwde 
percelen kampt, diffuus verspreid over het 
grondgebied van de stad. Slecht gelegen 
of overstromingsgevoelig woonaanbod 
kan in Geraardsbergen dus beter 
herbestemd of geschrapt worden, eerder 
dan het te verplaatsen of ruilen. Er is immers 
voldoende. In dit opzicht leek ook een 
herverkaveling met planologische ruil niet te 
verantwoorden, maar gezien het instrument 
wel effectief en kansrijk is, in bijzonder 
voor de onbebouwde opgave, werd het 
in verder onderzoek wel behouden, te 
meer het kansen biedt voor een verhoogd 
ruimtelijk rendement en kwaliteit op andere 
plaatsen in Geraardsbergen. De ander 
instrumenten bleken eveneens effectief om 
het eventuele uitdoofscenario te realiseren, 
al zijn bepaalde instrumenten slechts kansrijk 
voor een stuk van de opgave (bebouwd 
vs onbebouwd) en laten sommigen 
meer of minder toe om aan de gestelde 
randvoorwaarden te voldoen.

Een RUP met planschade is bijvoorbeeld 
voor beide opgaven effectief, weliswaar 
onder de huidige regeling én niet deze 
zoals momenteel voorzien in het ontwerp 
instrumentendecreet, maar zou voor de 
bestaande bebouwing en haar bewoners/
eigenaars tot zonevreemdheid leiden, 
wat zowel ruimtelijk als naar draagvlak niet 
wenselijk is. Voor de bebouwde percelen 
bleken de reeds bestaande instrumenten, 
nl. een RUP met vrijwillige verwerving en/of 
recht van voorkoop, net als een afbakening 
overstromingsgebied met verkooprecht/
aankoopplicht het meest effectief en 
kansrijk om ook de randvoorwaarden 
vorm te geven. Hiervan bestaan ook 
verschillende voorbeelden, zoals project 
(Oude) Briel in Dendermonde/Buggenhout 
(watergebonden bedrijventerrein). Ze laten 
bewoners die dit wensen immers toe om op 
korte termijn hun woning te verkopen, maar 
ook bewoners die langer willen blijven. Voor 
deze laatste zou in het geval van de Majoor 
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mbt geschiktheid werd gevonden. Aan 
deze lijst werden in samenspraak met 
de stad aanpassingen doorgevoerd en 
enkele locaties toegevoegd, met als 
belangrijkste voorwaarde dat de mogelijke 
ruillocaties een compatibele bestemming 
hebben, stadskernversterkend en/of 
inbreidingsgericht zijn, met kansen tot 
een (gemengd) stedelijk programma. 
Tegelijk werd de scope van een eventueel 
pilootproject en dus ook het verkennend 
onderzoek langs zendende kant 
vernauwd tot de onbebouwde percelen 
in de Majoor van Lierdelaan, te meer het 
signaalgebied Rode Kruisstraat inmiddels 
onderwerp is van de WORG procedure 
en enkele overstromingsgevoelige 
woonuitbreidingsgebieden mogelijk 
in de Afbakening Kleinstedelijk gebied 
Geraardsbergen betrokken worden.

Na afloop van deze werkgroep besliste 
de Provincie Oost-Vlaanderen voor dit 
verkennend onderzoek een opdracht uit 
te schrijven, op voorwaarde dat de stad 
Geraardsbergen actief met de resultaten 
aan de slag zou gaan, indien deze na afloop 
van het onderzoek positief bleken. Hierop 
werd de opdracht aan het studiebureau 
IDEA Consult gegund en ging een gebald 
studietraject van start, waarin zowel voor 
de zendende percelen in de Majoor van 
Lierdelaan (min. 21 percelen) als een 10-
tal kansrijke ontvangende locaties in/rond 
de stadskern van Geraardsbergen een 
waarderingsoefening met een minimum en 
maximum scenario plaatsvond, in lijn met de 
visie Hoger Bouwen van de stad, alsook de 
lopende studies in kader van de Afbakening 
Kleinstedelijk gebied Geraardsbergen. 
Dit om de waardevermindering van de 
percelen in de Majoor van Lierdelaan 
bij planologische ruil naar landbouw of 
natuur te kunnen inschatten, maar ook of 
een stedelijke (her)ontwikkeling op een of 
meerdere ontvangende locaties toelaat 
voldoende meerwaarde te generen om de 
minwaarde te compenseren. Nadien vond 
nogmaals een instrumentenafweging plaats 
en werd kort de ketentransactie in kaart 
gebracht die dergelijk planologische ruil 
met zich zou meebrengen. 

De resultaten waren positief. Van 
de onderzochte locaties blijken een 5-tal 
locatie die in publieke eigendom zijn en/
of waarvoor momenteel/binnenkort een 
planproces loopt/zal lopen, kansrijk om na 
planologische ruil voldoende meerwaarde 
te genereren om de eigenaars van de 
onbebouwde percelen in de Majoor 
van Lierdelaan te compenseren. Dit stelt 
de stad Geraardsbergen momenteel 
dan ook in de mogelijkheid om adhv 
het landinrichtingsinstrumentarium tot 
operationalisering over te gaan.

Deze vraag wordt binnenkort aan 
CBS Geraardsbergen voorgelegd. 
Ondersteuning en/of tegemoetkoming 
door de Vlaamse overheid in de 
opgenomen planlast en proceskost is 
aanbevolen, te meer het vermijden van 
bijkomende bebouwing bijdraagt aan 
belangrijke Vlaamse beleidsdoelstellingen: 
het tegengaan van overstromingen en 
versnippering en verlies van biodiversiteit, 
het verhogen van ruimtelijk rendement 
en het verbinden en versterken van de 
open ruimte en groen blauw netwerk 
(natuurgebied Korte Lake, Dendermeersen 
en Boelarebos).
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AANBEVELINGEN

STUUR PLANSCHADE 
REGELING BIJ

Overstromingsgevoelig of ander slecht gelegen woonaanbod 
schrappen, is voor (lokale) besturen reeds een hele uitdaging, 
waarbij de huidige regeling reeds zwaar doorweegt. De 
aangepaste regeling zoals momenteel voorzien in het ontwerp 
instrumentendecreet zou dan ook de adem afsnijden van de 
weinige steden en gemeenten die ambitieus zijn en nu reeds 
initiatief nemen om de BRV doelstellingen en principes in de 
praktijk brengen. Kortom, erg contraproductief zijn voor de 
realisatie van de bouwshift. 

Om de planschadeclaims betaalbaar te houden is het 
aangewezen om de berekening van planschaderegeling 
zoals ze momenteel voorligt te herzien. We verwijzen in dit 
verband, alsook voor alternatieven inzake de berekening van 
de planschaderegeling naar de recente hoorzitting over het 
instrumentendecreet, waarbij alle sprekers kritiek hebben 
geuit hierop en enkele aanbevelingen hebben geformuleerd.

DECRETAAL KADER VOOR 
BELEIDSMATIG GEWENSTE 
ONTWIKKELINGEN
Hoewel VCRO kader schept voor beleidsmatig gewenste 
ontwikkelingen, wordt toepassingsgebied vooral bepaald 
door jurisprudentie. Het is voor (lokale) besturen dan 
ook niet altijd duidelijk binnen welke randvoorwaarden 
elementen inhoudelijk kunnen opgenomen worden in kader 
van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO). Uit de 
rechtsspraak leren we dat beleidsmatig gewenste ontwikkeling 
moeten gebaseerd zijn op een voldoende duidelijk en precieze 
visie, bij voorkeur via gemeenteraadsbesluit worden ingesteld 
en duidelijk en breed worden gecommuniceerd. Daarnaast 
kunnen ze richtsnoeren opleggen maar geen afbreuk doen 
aan de verordenende bepalingen van het bestemmingsplan, 
en mogen ze niet te strikt geformuleerd mogen worden zodat 
de beslissingsbevoegdheid CBS wegvalt. Er moet nog in 
concrete gemotiveerd worden. Het is dan ook aangewezen 
om het toepassingsgebied decretaal of via uitvoeringsbesluit 
te verduidelijken. Of een omzendbrief te voorzien inzake 
het toepassen van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. 
Teneinde (lokale) besturen een voldoende houvast te bieden.

Aanvullend is er ook nood aan verduidelijking van de 
wisselwerking tussen bestuursniveaus bij beleidsmatig 
gewenste ontwikkelingen. (Lokale) besturen zouden voor 
de vaststelling van een BGO moeten kunnen verwijzen naar 
een bovenlokale visie die ze onderschrijven en bovenlokale 
verordenende plannen waarvan de opmaak is opgestart.

VERRUIM 
TOEPASSINGSGEBIED 
RUBICONFONDS 
Naast het voorzien van instrumentarium is het aanbieden van 
ondersteuning cruciaal. Meer en meer (lokale) besturen nemen 
reeds initiatief om overstromingsgevoelig woonaanbod te 
schrappen. Dit vergt een hele inspanning, zowel in termen van 
administratieve en planlast, als financieel omwille van eventuele 
planschade of andere te betalen compensaties. Om die reden 
verkennen ook steeds meer besturen andere mogelijkheden 
zoals grondenruil. Echter, even vaak vallen deze projecten 
terug stil. Om (lokale) besturen slagkracht te geven ter 
realisatie van de BRV doelstellingen is het dan ook aanbevolen 
het toepassingsgebied van het Rubiconfonds te verruimen, 
zodat (lokale) besturen hierop ook beroep kunnen doen 
voor het herbestemmen of ruilen van overstromingsgevoelig 
woonaanbod dat niet in signaalgebied is gelegen en/of als 
hiervoor gebruik gemaakt wordt van een ander instrument 
dan planschade. Mogelijks kunnen hiervoor middelen uit het 
Vlaams klimaatfonds worden vrijgemaakt.

VERRUIM 
TOEPASSINGSGEBIED 
STEDENBOUWKUNDIGE LAST 
Omdat de doelstellingen van ‘Ruimte voor water – Dender’ op 
ruimere schaal werken, botsen we met het instrument lasten 
zoals het momenteel in het ontwerp instrumentendecreet 
voorligt op de impliciete nabijheidsvereiste en ruimtelijke 
begrenzing van de werking van het instrument. Nergens staat 
expliciet vermeld hoe het begrip ‘nabijheid’ moet worden 
ingevuld, zodat hierrond speelruimte ontstaat. Dit zorgt voor 
een te sterke vernauwing van de toepassingsmogelijkheden 
van het instrument. Het is aan te bevelen om de verplichting 
tot  nabijheid in het instrumentendecreet minder strikt te 
definiëren, al was het maar om beperkende interpretaties 
te vermijden. Of een ruimer compensatoir karakter voor 
stedenbouwkundige last te voorzien. Kortom, om decretaal 
een vergoeding voor de ruimere negatieve ruimtelijke impact 
van het vergunde project te voorzien. Zodat de last moet 
worden uitgevoerd hetzij in de nabijheid van het vergunde 
project hetzij worden gerechtvaardigd op basis van het 
ruimtelijke beleid bepaald in de beleidsplannen. 
De stedenbouwkundige lasten, als ruimtelijk instrument 
waarbij de verplichting van ‘nabijheid’ zou wegvallen, biedt 
voor bepaalde opgaven – zoals ruimte voor water – ook 
potentieel om een VOR-systeem en herverkaveling met 
planologische ruil te vervangen.

INZICHTEN & 
CONCLUSIES

Uit het onderzoek en leertraject dat we 
voor het pilootgebied Geraardsbergen 
voerden, is duidelijk naar voor gekomen 
welke ruimtelijke maatregelen en (nieuwe) 
instrumenten ons in staat stellen de 
vertaalslag van ‘wat’ (visie) naar ‘hoe’ 
(realisatie) te maken en toelaten effectief 
ruimte voor water in de Dendervallei te 
vrijwaren/maken. In eerste instantie kunnen 
we besluiten dat hoewel een eventueel 
uitdoofscenario ingrijpend en duur is, 
het toelaat de schade bij overstromingen 
op middellange termijn tot nul te 
reduceren, terwijl bij protectieve en/of 
adaptieve maatregel dit nooit volledig 
kan. Het klassieke ruimtelijke ordering 
instrumentarium, alsook de bestaande 
sectorale instrumenten, bleken op zich te 
volstaan om een eventuele ontsnippering 
van de Majoor van Lierdelaan, in het 
bijzonder de bebouwde percelen, te 
realiseren. Weliswaar met dat verschil 
dat het ene instrument al meer dan het 
andere toelaat om aan de geformuleerde 
randvoorwaarden te voldoen. De keuze 
voor een bepaald instrument of combinatie 
zal dus vooral ingegeven hierdoor 
ingegeven zijn. 

Uit een parallel lopend onderzoek dat 
door de Provincie Oost-Vlaanderen ism 
de partners werd gevoerd bleek immers 
dat de verschillende instrumenten geen 
substantieel voor -of nadeel in termen van 
financiering opleverden. Louter dat bij het in 
kaart brengen van de kost van preventieve 
maatregelen, zoals een ontsnippering of 
uitdoofscenario, best ook het verhoogd 
ruimtelijke rendement, vermeden kosten 
en/of eventuele bijkomende natuurwaarde 
als baten in rekening wordt gebracht, wat 
momenteel niet het geval is. Dit reduceert 
de kostprijs immers aanzienlijk en plaatst 
deze in een ander perspectief. 

Voor de onbebouwde percelen bleken 
wel andere instrumenten voorhanden om 
op korte termijn in te grijpen (beleidsmatig 
gewenste ontwikkelingen) en/of om 
de eigenaars een gedragen oplossing 
te bieden (stedenbouwkundige last, 
herverkaveling met planologische ruil), die 
de kostprijs voor de overheid aanzienlijk 
reduceert in vergelijking met de huidige 
planschade regeling, en al zeker deze 
momenteel voorzien in het ontwerp 
instrumentendecreet. Wel is het wenselijk 
dat voor sommige instrumenten op 
Vlaams niveau een duidelijker kader wordt 
geschapen.

Een beslissing of dergelijk 
uitdoofscenario al dan niet aan de orde 
is, werd uiteraard niet genomen, gezien 
dit geenszins de bedoeling was in kader 
van de BRV Proeftuin. De inzichten en 
conclusies worden meegenomen bij 
het alternatievenonderzoek in kader van 
het Strategisch Plan Ruimte voor Water 
Dendervallei en zijn evenzeer van toepassing 
bij het alternatievenonderzoek voor andere 
overstromingsgevoelige dwarslinten 
in Geraardsbergen (Zandbergen), de 
Dendervallei (Denderleeuw, Liedekerke 
en Affligem) of elders in Vlaanderen. 
Daarnaast wordt momenteel met de stad 
Geraardsbergen nagegaan of voor de 
onbebouwde percelen op korte termijn 
een pilootproject planologische ruil 
kan opgezet worden in kader van een 
landinrichtingsproject (spoor 2), al dan niet 
met ondersteuning door de partners van 
Ruimte voor Water en in samenwerking 
met de Vlaamse Landmaatschappij. 
Uiteraard kan ook dergelijk traject in 
Geraardsbergen uitgebreid worden, bvb. 
naar watergevoelige of slecht gelegen 
woonaanbod waarvoor nog geen ander 
planmatig initiatief of procedure loopt.
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Voor het pilootgebied Stedelijk Aalst 
kozen we eveneens verder te werken op 
het ontwerpend onderzoek dat tijdens de 
verkenningsfase van ‘Ruimte voor Water - 
Dender’ (2017-2018) voor het pilootgebied 
Affligem, Denderleeuw en Liedekerke 
werd gevoerd. 

Net als in Geraardsbergen is hier heel 
wat overstromingsgevoelige bebouwing, 
maar ook nog woonaanbod aanwezig, 
weliswaar in een grotere diversiteit, gaande 
van woonlinten parallel aan de Dender 
en een dwarslint op de Bellebeek tot de 
Begijnemeers, een overstromingsgevoelig 
bedrijventerrein. Om het 
overstromingsrisico te reduceren werden in 
het ontwerpend onderzoek verschillende 
alternatieven verkend, die telkens inzetten 
op een mix van protectieve, preventieve 
en paraatheidsmaatregelen. Voor de 
onbebouwde overstromingsgevoelige 
percelen kwam hierbij naar voor dat ze 
ofwel best adaptief dienen aangesneden 
worden (parallelle linten), ofwel beter 
geschrapt of geruild worden, gezien ze op 
een slechte locatie gelegen zijn of moeilijk 
tegen overstromingen kunnen beschermd 
worden. Een eventuele ontsnippering van 
bebouwing, woon-of bedrijvenaanbod 
op sommige watergevoelige locaties 
(Affligem – Liedekerke) bleek op andere 
plaatsen in Denderleeuw - Liedekerke 
(stationsomgevingen) ook voor heel wat 
kansen tot verdichting of een verhoogd 
ruimtelijk rendement te zorgen. 

Interessant, ware het niet dat veel van 
deze voorstellen (grond)mobiliteit over 
gemeente- en/of provinciegrenzen vereist. 
In de BRV Proeftuin kozen we er dan ook 
voor om parallel aan het onderzoek voor 
het pilootgebied Geraardsbergen samen 
met de betrokken gemeenten inzichten te 
verwerven in de ruimtelijke en financiële 
instrumenten die grondmobiliteit binnen, 
maar vooral ook over gemeente- en 
provinciegrenzen, kunnen organiseren in 
functie van ruimte voor water. In overleg 
met de stuurgroep werd de scope van dit 
onderzoek evenwel uitgebreid. Parallel 
aan het ontwerpend onderzoek tijdens de 
verkenningsfase van ‘Ruimte voor Water - 
Dender’ liep destijds immers ook een studie 
in opdracht van Departement Omgeving, 
waarbij (onder de noemer ‘Denderpoort’) 

huidige en mogelijke toekomstige 
bovenlokale samenwerkingsverbanden 
voor het stedelijk gebied Aalst, en in 
bijzonder rond ‘werklocaties’ in de 
omgeving van de kruising tussen Dender 
en E40 werden verkend. Ook hierin 
werden kansrijke ruiloperaties voorgesteld 
om de functionele invullingen van de 
verschillende werklocaties af te stemmen 
op de locatiespecifieke eigenschappen 
van deze plekken, en eerste voorstellen 
geformuleerd naar samenwerkingsvormen 
en/of inzet van instrumenten ter realisatie. 

Gezien al deze trajecten, die weliswaar 
geen beslist beleid betreffen, uitspraken 
deden over de kansen die slecht gelegen 
juridisch woon- en bedrijvenaanbod, alsook 
bedrijventerreinen an sich, bieden voor 
verdichting in hun directe omgeving, en 
allen aangaven dat de stationsomgevingen 
van Aalst, Denderleeuw en Liedekerke 
hierbij een belangrijke rol spelen, beslisten 
we om in de BRV Proeftuin de verschillende 
gewenste ruimtelijke transformaties niet 
los van elkaar te zien en te onderzoeken 
welke instrumenten een geïntegreerde 
aanpak toelaten, waarbij het koppelen van 
de ene opgave een hefboom kan vormen 
voor de realisatie van de andere opgave. 
Hiervoor kozen we het pilootgebied uit 
te breiden en het onderzoek te verruimen 
naar ruimtelijke en financiële instrumenten, 
maar ook govenancemodellen, die kunnen 
aangewend worden om over gemeente- en 
provinciegrenzen heen grondmobiliteit en/
of sturing van woon- en bedrijvenaanbod in 
de Dendervallei te organiseren. Zowel ten 
behoeve van woon- en bedrijvenaanbod 
op overstromingsgevoelige locaties in 
Affligem,  Denderleeuw en Liedekerke, 
als in functie van kernversterking en 
ruimtelijk rendement in het stedelijk 
gebied rondom Aalst (Aalst, Affligem, 
Denderleeuw en Liedekerke). Hiermee 
hoopten we een antwoord op volgende 
vragen te krijgen: Welke instrumenten 
laten toe om (overstromingsgevoelig) 
woon of bedrijvenaanbod te ontsnipperen, 
maar tegelijk aan verdichting te 
werken? Maar ook omgekeerd: welke 
instrumenten en samenwerkingsvormen 
stellen ons in staat om de meerwaarde 
die bepaalde transformaties oplevert 
((her)ontwikkeling stationsomgeving of 
bedrijventerrein) als hefboom te gebruiken 
om ook verlieslatende transformaties 
(overstromingsgevoelig woonaanbod) te 
realiseren?

Hiervoor besloten we om een 
onderzoekstraject op te zetten, waarin 
Atelier Romain, in opdracht van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, de kansrijke instrumenten 
in kaart bracht, om vervolgens samen met 
de betrokken gemeentebesturen en andere 
belanghebbende actoren, het draagvlak 
voor de voorgestelde transformaties af te 
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een passieve/actieve aanpak en het al dan 
niet koppelen van transformaties. Tot slot 
werd voor iedere opgave een short list van 
cases opgesteld om tijdens het verdere 
onderzoek de verschillende scenario’s 
verder te verfijnen en aan de hand van 
een financiële doorrekening gefundeerde 
uitspraken te doen over de inzetbaarheid 
van de instrumenten, en daaraan 
gekoppeld samenwerkingsmodellen en 
vereveningsmechanismen. 

In december 2019 vond een derde 
en laatste werkgroep plaats, waarbij voor 
de beoogde transformaties aan de hand 
van de cases en doorrekeningen de 
verschillende scenario’s met stappenplan 
ter operationalisering werden toegelicht. 
Hieruit bleek dat de doorrekeningen nog 
verder gedetailleerd dienden worden 
en tussentijds besloten kon worden dat 
voor sommige transformaties bij de lokale 
besturen draagvlak bestaat, weliswaar 
eerder voor een passieve aanpak. Terwijl 
voor andere of het koppelen van opgaven 
dan weer minder draagvlak bestaat, 
of althans niet op het voorgestelde 
schaalniveau (intergemeentelijk/
interprovinciaal) zonder dat hiervoor 
bovenlokaal een initiatief met actieve aanpak 
wordt opgestart. Deze feedback werd 
door Atelier Romain meegenomen bij de 
opmaak van een uitgebreide eindrapport, 
alsook voor het formuleren van conclusies 
en aanbevelingen voor aanpassingen van 
het regelgevend kader. 

185RUIMTE VOOR WATER - STEDELIJK AALST

OVERSTROMINGEN 
DENDER & BELLEBEEK

IN AFFLIGEM, 
DENDERLEEUW & 

LIEDEKERKE

toetsen en tot een ontwikkelingsstrategie 
en/of stappenplan te komen die toelaten 
tot operationalisering over te gaan.

ONDERZOEKSTRAJECT & 
WERKGROEPEN

Na een startvergadering in september 
2019 voerde Atelier Romain een 
quick scan uit om te bepalen welke 
ruimtelijke instrumenten en eraan 
gekoppelde samenwerkingsmodellen en 
vereveningsmechanismen kansrijk zijn om 
de beoogde ruimtelijke transformaties 
(ruimte voor water, ruimtelijk rendement 
bedrijventerreinen en herlocalisatie woon- 
en bedrijvenaanbod naar strategische 
knooppunten) op verschillende 
schaalniveaus vorm te geven: nl. in situ, 
(inter)gemeentelijk en interprovinciaal. 

Tijdens een eerste beperkte werkgroep 
in oktober werden de tussentijdse 
resultaten besproken en werd gekozen om 
aanvullend op de inzetbaarheid van het 
kansrijk instrumentarium alvast aan te geven 
of ze op korte of lange termijn inzetbaar zijn 
en eerder een passief of actief beleid en 
aanpak vergen. Zodat voor de verschillende 
ruimtelijke opgaven vervolgens enkele 
adaptieve scenario’s konden ontwikkeld 
worden, die, afhankelijk van het 
schaalniveau en de rol die de overheid 
wenst op te nemen, aangeven welk(e) 
(combinatie van) instrument(en) al dan niet 
stapsgewijs doorheen de tijd realisatie 
mogelijk maken. Tevens werd samen een 
long list van mogelijke cases opgesteld, 
die mits aannames rond een toekomstig 
programma, toelaten om de theoretische 
inzichten uit de quick scan af te toetsen, de 
organisatorische en financiële haalbaarheid 
van het kansrijke instrumentarium (op 
basis van doorrekeningen) verder te 
verfijnen, bijkomende randvoorwaarden 
inzake effectiviteit, werking en omvang te 
formuleren, alsook het draagvlak in kaart te 
brengen. 

In november werd een tweede 
werkgroep georganiseerd waaraan 
volgende actoren deelnamen: Departement 
Omgeving, de Vlaamse Waterweg nv, 
Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-
Vlaanderen, Provincie Vlaams-Brabant, 
POM Vlaams-Brabant, stad Aalst, gemeente 
Denderleeuw, gemeente Liederkerke, 
intercommunale SOLVA en NMBS. Tijdens 
deze werkgroep kregen de deelnemers 
voor de verschillende ruimtelijke opgaven 
in eerste instantie een overzicht van de 
kansrijke instrumenten. Voor een aantal 
cases werden ter illustratie ook al enkele 
mogelijke scenario’s toegelicht. Daarnaast 
werd samen met de deelnemers de schaal 
besproken waarop de beoogde ruimtelijke 
transformaties best aangepakt worden, 
alsook gepeild naar het draagvlak voor 
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AANBEVELINGENAANBEVELINGEN

STUUR PLANSCHADE 
REGELING BIJ

Overstromingsgevoelig of ander slecht gelegen woonaanbod 
schrappen, is voor (lokale) besturen reeds een hele uitdaging, 
waarbij de huidige regeling reeds zwaar doorweegt. De 
aangepaste regeling zoals momenteel voorzien in het ontwerp 
instrumentendecreet zou dan ook de adem afsnijden van de 
weinige steden en gemeenten die ambitieus zijn en nu reeds 
initiatief nemen om de BRV doelstellingen en principes in de 
praktijk brengen. Kortom, erg contraproductief zijn voor de 
realisatie van de bouwshift. 

Om de planschadeclaims betaalbaar te houden is het 
aangewezen om de berekening van planschaderegeling 
zoals ze momenteel voorligt te herzien. We verwijzen in dit 
verband, alsook voor alternatieven inzake de berekening van 
de planschaderegeling naar de recente hoorzitting over het 
instrumentendecreet, waarbij alle sprekers kritiek hebben 
geuit hierop en enkele aanbevelingen hebben geformuleerd.

DECRETAAL KADER VOOR 
BELEIDSMATIG GEWENSTE 
ONTWIKKELINGEN
Hoewel VCRO kader schept voor beleidsmatig gewenste 
ontwikkelingen, wordt toepassingsgebied vooral bepaald 
door jurisprudentie. Het is voor (lokale) besturen dan 
ook niet altijd duidelijk binnen welke randvoorwaarden 
elementen inhoudelijk kunnen opgenomen worden in kader 
van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (BGO). Uit de 
rechtsspraak leren we dat beleidsmatig gewenste ontwikkeling 
moeten gebaseerd zijn op een voldoende duidelijk en precieze 
visie, bij voorkeur via gemeenteraadsbesluit worden ingesteld 
en duidelijk en breed worden gecommuniceerd. Daarnaast 
kunnen ze richtsnoeren opleggen maar geen afbreuk doen 
aan de verordenende bepalingen van het bestemmingsplan, 
en mogen ze niet te strikt geformuleerd mogen worden zodat 
de beslissingsbevoegdheid CBS wegvalt. Er moet nog in 
concrete gemotiveerd worden. Het is dan ook aangewezen 
om het toepassingsgebied decretaal of via uitvoeringsbesluit 
te verduidelijken. Of een omzendbrief te voorzien inzake 
het toepassen van beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. 
Teneinde (lokale) besturen een voldoende houvast te bieden.

Aanvullend is er ook nood aan verduidelijking van de 
wisselwerking tussen bestuursniveaus bij beleidsmatig 
gewenste ontwikkelingen. (Lokale) besturen zouden voor 
de vaststelling van een BGO moeten kunnen verwijzen naar 
een bovenlokale visie die ze onderschrijven en bovenlokale 
verordenende plannen waarvan de opmaak is opgestart.

VERRUIM 
TOEPASSINGSGEBIED 
STEDENBOUWKUNDIGE LAST 
Omdat de doelstellingen van ‘Ruimte voor water – Dender’ op 
ruimere schaal werken, botsen we met het instrument lasten 
zoals het momenteel in het ontwerp instrumentendecreet 
voorligt op de impliciete nabijheidsvereiste en ruimtelijke 
begrenzing van de werking van het instrument. Nergens staat 
expliciet vermeld hoe het begrip ‘nabijheid’ moet worden 
ingevuld, zodat hierrond speelruimte ontstaat. Dit zorgt voor 
een te sterke vernauwing van de toepassingsmogelijkheden 
van het instrument. Het is aan te bevelen om de verplichting 
tot  nabijheid in het instrumentendecreet minder strikt te 
definiëren, al was het maar om beperkende interpretaties 
te vermijden. Of een ruimer compensatoir karakter voor 
stedenbouwkundige last te voorzien. Kortom, om decretaal 
een vergoeding voor de ruimere negatieve ruimtelijke impact 
van het vergunde project te voorzien. Zodat de last moet 
worden uitgevoerd hetzij in de nabijheid van het vergunde 
project hetzij worden gerechtvaardigd op basis van het 
ruimtelijke beleid bepaald in de beleidsplannen. 
De stedenbouwkundige lasten, als ruimtelijk instrument 
waarbij de verplichting van ‘nabijheid’ zou wegvallen, biedt 
voor bepaalde opgaven – zoals ruimte voor water – ook 
potentieel om een VOR-systeem en herverkaveling met 
planologische ruil te vervangen.

STEDELIJKE 
HERVERKAVELING & 
LANDINRICHTINGSDECREET 
Een herverkaveling met planologische ruil behelst, ondanks de 
beperkte financiële last, vaak een hoge administratieve- en/of 
planlast voor lokale overheden. Bovendien stijgt de kans op 
een succesvol traject indien gronden in publieke eigendom in 
de ruil als hefboom kunnen aangewend worden. Een systeem 
van stedelijk herverkaveling op basis van vrijwilligheid, naar 
Nederlands voorbeeld, zou in dit verband een welkome 
uitbreiding zijn, in bijzonder om grondmobiliteit op gang te 
brengen wanneer een overheid niet over een strategische 
grondpositie beschikt. 
Een eerste stap hierin zou kunnen zijn om het toepassingsgebied 
van het instrument ‘vrijwillige bedrijfsverplaatsing, 
bedrijfsstopzetting en bedrijfsreconversie’ uit de 
landinrichtingskoffer te verruimen, zodat ook buiten de open 
ruimte context inzetbaar is. Dit kan er dan al voor zorgen dat 
bepaalde ongewenste activiteiten op bedrijventerreinen of 
binnen een woonomgeving kunnen verplaatst, stopgezet 
of herontwikkeld worden met bijhorende noodzakelijke 
compensaties (financieel en/of in natura). 
 

INZICHTEN & 
CONCLUSIES

Uit het onderzoek en leertraject dat we voor 
het pilootgebied Stedelijk Aalst voerden, is 
verder duidelijk geworden welke (nieuwe) 
instrumenten ons in staat stellen effectief 
ruimte voor water te vrijwaren/maken en 
tegelijk het ruimtelijk rendement in de 
Dendervallei te verhogen. De inzichten 
uit het pilootgebied Geraardsbergen 
werden verfijnd en aangevuld met een 
passieve/actieve ontwikkelingsstrategie 
met stappenplan, die per bestuursniveau 
aangeeft welke instrumenten op welke 
termijn inzetbaar zijn. 

Voor het aanpakken van 
overstromingsgevoelig woonaanbod 
werden de inzichten uit het pilootgebied 
Geraardsbergen bevestigd. In 
eerste instantie dat veel hefbomen 
om op korte termijn onbebouwde 
overstromingsgevoelige percelen 
van bebouwing te vrijwaren zich op 
gemeentelijk niveau situeren, maar dat 
ondersteuning door de bovenlokale 
overheden noodzakelijk is. De lokale 
overheid heeft met de instrumenten 
stedenbouwkundige verordening en/
of lastenbesluit, alsook herverkaveling 
met planologische ruil, momenteel 
reeds verschillende instrumenten in 
handen om zowel passief als actief te 
sturen en ruimte voor water te vrijwaren. 
Momenteel gebeurt dit in Stedelijk Aalst 
en de ruimere Dendervallei niet of te 
weinig gezien er reeds vele gronden in 
overstromingsgevoelig gebied ontwikkeld 
zijn en de lokale besturen aangeven de 
eigenaars van de verschillende percelen 
in overstromingsgevoelig gebied gelijk 
wensen te behandelen. En omdat 
planologische ruil, ondanks de beperkte 
financiële last, een hoge administratieve- 
en planlast behelst voor lokale overheden 
en alleen werkbaar is wanneer een relatief 
beperkt aantal partijen betrokken zijn.

Het ‘Strategisch Plan Ruimte 
voor Water Dendervallei’ kan een 
bovenlokaal kader bieden om dit alsnog 
te doen. In eerste instantie kan dit door 
gemeente worden aangegrepen om 
een beleidsmatig gewenste ontwikkeling 
te hanteren (voor doorvertaling naar 

vergunningen), die vervolgens a.d.h.v. een 
stedenbouwkundige verordening lokaal of 
bovenlokaal wordt verankerd. Hieraan kan 
door de gemeente ook een lastenbesluit 
voor ontwikkelingen in de Dendervallei 
worden gekoppeld, bvb. om een fonds te 
spijzen in functie van ruimte voor water. Wel 
is wenselijk dat voor deze  instrumenten op 
Vlaams niveau een duidelijker kader wordt 
geschapen en het toepassingsgebied 
wordt verduidelijkt (zie aanbevelingen). 
Aanvullend kan de lokale overheid, wanneer 
zij zelf over een grondpositie beschikt op 
een toplocatie, via een PPS-constructie en 
het hefboomeffect van een ontwikkeling, 
al dan niet in kader van herverkaveling 
met planologische ruil, onbebouwde 
gronden in overstromingsgevoelig gebied 
‘kosteloos’ verwerven. Al zal ondersteuning 
en/of tegemoetkoming in de opgenomen 
planlast en proceskost door de bovenlokale 
overheden hierbij doorslaggevend zijn.

De bovenlokale overheden hebben, 
behoudens decretale initiatieven 
zoals WORG, op korte termijn minder 
instrumenten in handen. Belangrijk is 
dat ze met het ‘Strategisch Plan Ruimte 
voor Water Dendervallei’ zo snel 
mogelijk een duidelijk en robuust kader 
creëren voor de gemeenten om als een 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling 
te hanteren en stedenbouwkundige 
verordening, al dan niet met lastenbesluit 
te koppelen. Dat vervolgens ook juridisch 
vertaald wordt door de afbakening 
van overstromingsgebieden, de 
opmaak van een (overdruk) RUP en/of 
stedenbouwkundige verordening  voor 
de Dendervallei waarbij kwalitatieve 
randvoorwaarden worden vastgelegd 
inzake adaptief bouwen en ruimte vrijwaren 
voor water bij nieuwe ontwikkelingen. 
Het ontwerp instrumentendecreet biedt 
de bovenlokale overheden momenteel 
wel de mogelijkheid om ook op Vlaams 
of provinciaal niveau een verordening 
met systeem van stedenbouwkundige 
lasten voor de Dendervallei, waarbij lasten 
opgelegd voor ontwikkelingen vallei terecht 
kunnen komen in een openruimtefonds, 
dat vervolgens kan worden gebruikt om 

de doelstellingen van het ‘Strategisch 
Plan Ruimte voor water Dendervallei’ te 
helpen financieren. Dit kan de slagkracht 
en realisatie zeker ten goede komen, 
maar wordt voor een stuk terug beperkt 
gezien de nabijheidsvereiste opgenomen 
in het ontwerp instrumentendecreet. Een 
verruiming van het toepassingsgebied is 
dus aan de orde.

Deze inzichten en conclusies 
worden meegenomen bij het maken 
van beleids/planmatige keuzes en 
alternatievenonderzoek in kader van 
het ‘Strategisch Plan Ruimte voor Water 
Dendervallei’, maar zijn evenzeer van 
toepassing bij alternatievenonderzoek 
voor overstromingsgevoelige woon- en 
bedrijvenaanbod elders in Vlaanderen.

Wat betreft de andere ruimtelijke 
opgaven (ruimtelijk rendement 
bedrijventerreinen en herlocalisatie woon- 
en bedrijvenaanbod naar strategische 
knooppunten) bleek er bij de lokale 
besturen momenteel enkel draagvlak 
om hierop lokaal in te zetten, in situ of 
binnen de eigen gemeenten, en op 
basis van vrijwilligheid (niet uit kracht 
van wet), zonder dat hiervoor actief 
gronden dienden verworven worden. 
Wel is er vraag naar het opstarten van een 
bovenlokaal initiatief vanuit Vlaanderen en 
de Provincie, in samenwerking met beide 
POM’s en/of SOLVA. Er wordt gepleit 
voor het opmaken van een bovenlokale 
gedragen ruimtelijke visie op de 
verschillende bedrijventerreinen, in relatie 
tot de respectieve stationsomgevingen. 
Gevolgd door actieve regie en beheer, 
stringent uitgiftebeleid en hanteren van 
PPS constructies voor (publieke gronden 
op) strategische ontwikkelingslocaties. 
Governance- en samenwerkingsmodellen 
blijken voldoende voorhanden. In termen 
van vereveningsmechanismen bestaan ook 
mogelijkheden, al is er nog ruimte voor 
verbetering wat betreft verevening tussen 
lokale besturen. Op vlak van instrumentarium 
is vooral het herintroduceren van stedelijke 
herverkaveling aan te raden en het 
toepassingsgebied van instrumenten uit de 
landinrichtingskoffer te verruimen.
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In het energieke luik van de BRV Proeftuin 
vertrokken we eveneens van ontwerpend 
onderzoek dat reeds had plaats gevonden, 
met name bij de opmaak van de ruimtelijke 
visie ‘Energielandschap Denderland’ 
(2017-2018). We werkten hiervoor niet 
met pilootgebieden, maar rond enkele 
specifieke sporen en vragen. Waar nodig 
om een antwoord op deze vragen te 
formuleren, maakten we weliswaar gebruik 
van enkele concrete cases om af te toetsen.

DRIE SPOREN

SPOOR 1
In eerste instantie wilden we nagaan 

welke (ruimtelijke) instrumenten ingezet 
kunnen worden om regionale ruimtelijke 
energievisies, zoals ‘Energielandschap 
Denderland’, juridisch te verankeren, 
enerzijds beleids-en/of planmatig, maar 
anderzijds ook procesmatig, om realisatie 
gefaseerd te kunnen faciliteren. Te meer 
ook elders in (Oost-)Vlaanderen dergelijke 
visies in opmaak zijn. We vertrokken hierbij 
van de uitgebreide ervaring en inzichten 
vanuit Oost-Vlaanderen Energielandschap 
en besloten om tijdens het onderzoek 
een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
als referentiesituatie te hanteren. Om 
windprojecten te faciliteren en tot een 
gedragen windontwikkeling te komen 
werd destijds immers een provinciaal 
beleidskader windturbines opgemaakt, 
waar in kader van de windlandschappen 
Eeklo-Maldegem en E40 Aalter-Aalst 
bovenop nog eens voor de afbakening 
van concentratie- en uitsluitingszones werd 
gekozen, die juridisch verankerd werden 
aan de hand van een PRUP. Weliswaar 
met wisselend succes. Ook de inzichten uit 
het onderzoek door de Vlaamse overheid 
in kader van de Fast Lane Wind werden 
meegenomen.

Met ‘Energielandschap Denderland’ 
heeft de Provincie in samenwerking met 
de Dendergemeenten evenwel een 
visie met andere variabelen ontwikkeld. 
‘Energielandschap Denderland’ 
betreft immers een visie voor een 
integraal energielandschap (meer dan 
windlandschap), op gebiedsniveau (eerder 
dan projectniveau), waarvan de realisatie 
gefaseerd dient te geschieden, aanvankelijk 
binnen provinciaal beleidskader 
windturbines, nadien gefaseerd er buiten. 

Vraag is dus of dezelfde instrumenten 
die in het verleden reeds effectief bleken 
(Beleidskader en RUP), even kansrijk zijn om 
een juridisch kader te scheppen dat toelaat 
concentratie/uitsluitingszones, maar ook 
een gefaseerde realisatie af te dwingen. 
Of bieden andere instrumenten voordelen 
gelet op de gewijzigde variabelen? Zeker 
in het licht van het voorontwerp decreet 
bestemmingsneutraliteit dat voorligt, 
waarmee de Vlaamse overheid nog een 
stap verder dan clichering wil gaan.

SPOOR 2
Daarnaast wilden we in kader van het 

onderzoeks- en leertraject ook nagaan welke 
(ruimtelijke) instrumenten aan de realisatie 
van ‘Energielandschap Denderland’ kunnen 
bijdragen en hoe we op bepaalde plaatsen 
effectief ruimte voor hernieuwbare 
energie kunnen vrijwaren en/of maken. 
‘Energielandschap Denderland’ is niet enkel 
een visie die aangeeft waar hernieuwbare 
energie installaties landschappelijk best 
ingeplant worden, maar illustreert ook 
hoe ruimtelijk beleid (kernversterking, 
ontsnippering open ruimte en/of 
herlocalisatie van (clusters) solitaire 
woningen) kansen biedt naar regulerende 
en producerende ecosysteemdiensten 
(voedsel, hernieuwbare energie, …) en 
hoe de energietransitie, door bijdragen 
van ontwikkelaars, aan deze ontsnippering 
financieel kan bijdragen. 

In dit opzicht wilden we in kader van 
de BRV Proeftuin samen nagaan welke 
(ruimtelijke) instrumenten kansrijk zijn om 
verdere versnippering van de open ruimte 
tegen te gaan en ontsnippering in functie 
van hernieuwbare energie ontwikkeling 
(bvb. in windwinningsgebieden) mogelijk 
te maken. Maar tevens inzicht verwerven 
in het governance en business case 
aspect: Tot welke hoogte/grens kan, 
rekening houdend met de rendabiliteit 
van de projecten, aan ontwikkelaars een 
bijdrage gevraagd worden om ruimte 
vrij te vrijwaren en/of maken? Welke 
parameters spelen hierbij een rol? Wie 
zet instrumenten in en maakt procesmatig 
ruimte vrij (overheid, ontwikkelaar, enz.)?

SPOOR 3
In kader van het derde spoor kozen 

we ervoor om te onderzoeken welke 
(ruimtelijke) instrumenten toelaten om 
het flankerend beleid dat de Provincie 
Oost-Vlaanderen vooropstelt juridisch 
afdwingbaar te maken. In kader van 
‘Energielandschap Denderland’ bleek 
nogmaals dat niet enkel concentratie en 
uitsluiting, maar ook een degelijk flankerend 
beleid (omgevingsfonds, rechtstreekse 
participatie,...), uiterst belangrijk zijn voor de 
gedragen ontwikkeling van hernieuwbare 
energieprojecten, in bijzonder 
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Het eindrapport van Energielandschap Denderland is 

gemaakt in het kader van het strategisch project Denderland. 

Het geeft de resultaten weer van een onderzoek in opdracht 

van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het document heeft het 

statuut van ontwerpend onderzoek en vervangt dan ook 

geenszins de geldende beleidsdocumenten, waaronder het 

Provinciaal Beleidskader Windturbines (Addendum aan het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen).

Een visie op maat van het Dender-

land, een aanpak toepasbaar in heel 

Vlaanderen.

Ruimtelijke visie 
Energielandschap 

Denderland t.o.v. Provenciaal 
Beleidskader Windturbines

Het windbeleid van de Provincie 

Oost-Vlaanderen is steeds een verhaal van 

concentreren, uitsluiten én lokale meerwaar-

de geweest. In de ruimtelijke visie Ener-

gielandschap Denderland is dit niet anders. 

Provincie Oost-Vlaanderen engageerde zich dan ook om te bekijken hoe ze de 

komende jaren ruimtelijke energieplanning verder kan inzetten. In het Dender-

land, máár ook in andere deelgebieden van Oost-Vlaanderen. Niettemin blijft 

het Provinciaal Beleidskader Windturbines het geldende beleidsdocument. 

De Provincie doet dan ook een warme oproep om de komende jaren samen 

én met een lokaal meerwaarde model (rechtstreekse participatie, omgevings-

fonds) naar realisaties te werken binnen de zoekzones uit de ruimtelijke visie 

die tevens binnen het Provinciaal Beleidskader Windturbines gelegen zijn.

ENERGIE LANDSCHAP  
DENDERLAND: 

 EEN RUIMTELIJKE  
GEBIEDSGERICHTE

VISIE



DE DENDERVALLEI
(CLUSTERS) VERSPREIDE 
BEBOUWING, SOLITAIRE 
WONINGEN & 
WOONAANBOD MET 
INVLOED OP DE VISIE 
VAN ENERGIELANDSCHAP 
DENDERLAND



ruimtelijke bouwstenen van deze visies 
een instrumentenkoffer samen te stellen 
en aanbevelingen te formuleren. Na 
een plenaire terugkoppeling kregen de 
deelnemers ter afsluiting van het VRP Lab 
afgesloten een netwerklunch aangeboden.

De vele inzichten en aanbevelingen 
uit het VRP Lab werden vervolgens 
gebundeld in een verslag en besproken 
tijdens een derde werkgroep in 
december 2019. Enkele innovatieve 
voorstellen (bvb. het gebiedsgericht en/
of ruimtelijk differentiëren van groene 
stroomcertificaten (GSC)) werden 
weerhouden om verder te onderzoeken 
en uit te werken. Daarnaast presenteerde 
het studiebureau de tussentijdse resultaten 
aan de hand van enkele flowcharts, die 
per spoor en afhankelijk van rol die de 
overheid wil opnemen een overzicht 
boden van de verschillende instrumenten 
die momenteel reeds inzetbaar zijn, zowel 
zonder als met bestemmingsneutraliteit, 
en instrumenten die in de toekomst 
perspectief bieden, al dan niet mits 
aanpassingen aan het regelgevend kader. 
Vooral de instrumenten die kansrijk zijn om 
een bijdrage aan een omgevingsfonds 
of rechtstreekse participatie juridisch 
af te dwingen (stedenbouwkundige 
last en/of energie ontwikkelingskost) 
werden nog verder besproken, alsook de 
doorrekeningen die in kader van spoor 
2 voor enkele cases werden gevoerd. Dit 
teneinde zicht te krijgen op een bijdrage 
van ontwikkelaars bij het schrappen of 
ruilen van onbebouwde percelen in de 
open ruimte of het uitdoven van (clusters 
van) solitaire woningen in functie van 
hernieuwbare energie ontwikkeling.
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windturbines. Ondanks de meerwaarde en 
het feit dat intussen ook Europese richtlijnen 
het belang van participatie benadrukken, is 
deze (juridisch) afdwingen, bvb. via of in 
kader van vergunningsverlening, evenwel 
geen evidentie. Hiervoor vertrokken we 
van de (juridische) pistes die eerder door 
de Provincie Oost-Vlaanderen werden 
verkend en initiatieven (bvb. provincie- en 
gemeenteraadsbesluit) die hier momenteel 
reeds op aansturen. Maar focusten 
vervolgens op bijkomende mogelijkheden, 
alsook op de vraag of het instrumentarium 
kansen biedt om de bemiddelende/
faciliterende rol die de Provincie opneemt 
tussen ontwikkelaars (onderling) en lokale 
besturen te vergemakkelijken, om tot nog 
betere invulling van het windpotentieel en 
gedragen projecten te komen.
Hiervoor zetten we in het najaar van 2019 in 
op twee parallelle trajecten. Een leertraject 
getrokken door de coördinatiecel, 
waarin we via een workshop met de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en een 
labformule met ruimtelijke planners en 
omgevingsexperten op deze vragen een 
antwoord probeerden formuleren (zie 
ook BRV Proeftuin als leertraject). En een 
onderzoekstraject, waarin Antea Group 
– GSJ advocaten in opdracht van de 
Provincie Oost-Vlaanderen per spoor de 
eigen inzichten, aangevuld door deze uit 
het leertraject, verder onderzocht.

TWEE TRAJECTEN, EEN PROCES

Na een startvergadering in juli 2019 werd 
door Antea Group – GSJ advocaten voor 
de verschillende sporen/vragen een quick 
scan van het (ruimtelijk) instrumentarium 
uitgevoerd. In september vond een eerste 
werkgroep met Departement Omgeving 
en de Provincie Oost-Vlaanderen plaats, 
waarop de resultaten van de quick scan 
werden toegelicht. Hieruit bleek dat heel 
wat (ruimtelijke) instrumenten zowel voor 
de juridische verankering als voor de 
realisatie van een regionale energievisie 
kansen bieden. We vroegen dan ook 
om het onderzoek voor beide sporen in 
nauwe wisselwerking verder te zetten, 
maar per spoor wel een onderscheid te 
maken tussen kansrijke instrumenten die 
direct inzetbaar zijn, zowel zonder als met 
bestemmingsneutraliteit, en instrumenten 
die in de toekomst perspectief bieden, 
al dan niet mits aanpassingen aan het 
regelgevend kader. Tevens werd 
geopteerd om per spoor aan te geven in 
welke mate de sturing vanuit de overheid 
varieert: van een passieve overheid, die 
ontwikkelingen beperkt stuurt, tot een 
actieve overheid, die (rand)voorwaarden 
oplegt of zelf ingrijpt om randvoorwaarden 
te creëren.

In oktober 2019 organiseerden we 
in kader van het leertraject een workshop 

met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). 
Hierbij vond een SWOT-analyse van het 
landinrichtingsinstrumentarium plaats in 
functie van de beleids- en/of planmatige 
verankering en realisatie van regionale 
energielandschapsvisies. Het studiebureau 
ging vervolgens met deze inzichten aan 
de slag en selecteerde in samenwerking 
met de coördinatiecel een aantal cases om 
in kader van spoor 2 te kunnen bepalen 
of en in welke mate ontwikkelaars kunnen 
bijdragen aan het tegengaan van verdere 
versnippering of zelfs ontsnippering van 
de open ruimte. Beide werden ook op 
de tweede werkgroep verder besproken, 
ter voorbereiding van het Lab Energie 
en Ruimte dat de coördinatiecel in 
samenwerking met de Vereniging voor 
Ruimte & Planning (VRP) organiseerde. 

Het VRP Lab ging door op 22 oktober 
2019 in S.T.A.M Gent en werd door een 
45-tal beleidsmakers, ruimtelijk planners 
en omgevingsexperten bijgewoond. Het 
bestond uit een plenair inleidend deel 
waarin door VRP, Departement Omgeving 
en Provincie Oost-Vlaanderen het belang 
van ruimtelijke energieplanning geduid 
werd en geschetst werd dat zich niet enkel 
voor ‘Energielandschap Denderland’ de 
vraag stelt of en hoe deze visie de komende 
jaren beleids- en/of planmatig verankerd 
en gerealiseerd kan worden, maar ook voor 
verschillende andere regio’s/provincies in 
Vlaanderen waarvoor momenteel regionale 
energielandschapsvisies in opmaak zijn. 
Nadien werden de deelnemers in drie 
groepen ingedeeld en kregen tweemaal 
een uur de tijd om rond de beleids- en/
of planmatig verankering van dergelijke 
visies en de realisatie van bepaalde 
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landinrichtingsproject als kader voor 
realisatie op te starten. In dit opzicht vormt 
het in geval van bestemmingsneutraliteit, 
zoals deze momenteel voorligt, een 
goed alternatief voor een RUP. Daarnaast 
heeft het nog andere voordelen. Een 
landinrichtingsproject kan meteen dienen 
als opstap van verankeren tot realiseren. 
Instrumenten zoals de herverkaveling 
uit kracht van wet met planologische 
ruil, erfdienstbaarheid tot openbaar nut, 
inrichtingswerken uit kracht van wet en een 
lokale grondenbank bieden in tegenstelling 
tot RUP dan wel geen mogelijkheid om 
uitsluitingszones juridisch te verankeren, 
maar des te meer kansen om in zones die 
als geschikt voor productie hernieuwbare 
energie worden aangeduid ruimte te 
vrijwaren en/of maken. Daar waar we bij 
een RUP aangewezen zijn op planschade 
of onteigening. Wel dient hiervoor nog 
een decretale aanpassing te gebeuren (zie 
aanbevelingen). 

Daarnaast bleken ook een 
uitvoeringsbesluit en de groene stroom 
certificaten (GSC) instrumenten die 
kansrijk bleken als alternatief voor een 
RUP. Zo biedt een uitvoeringsbesluit (naar 
analogie met dit voor de watergevoelige 
openruimtegebieden) de mogelijkheid 
om zones voor hernieuwbare energie 
af te bakenen en dus een regionale 
energielandschapsvisie te gaan verankeren. 
Echter is wel een decretale basis noodzakelijk 
en dient dergelijk uitvoeringsbesluit 
opgemaakt te worden voor het geheel 
Vlaams grondgebied, wat wil zeggen 

dat verspreid over heel Vlaanderen al 
regionale energielandschapsvisies moeten 
opgemaakt zijn. Bijgevolg is het instrument 
op kort termijn niet inzetbaar, hoewel de 
opmaak van dergelijke visies in opmars is. 

Groene stroom certificaten (GSC) zijn 
daarentegen wel direct inzetbaar. Ze zijn 
een subsidievorm voor hernieuwbare 
energie installaties en kunnen an sich niet 
worden ingezet om een regionale visie 
op energielandschappen te verankeren. 
Echter, door ze gebiedsgericht en/of 
ruimtelijk te gaan differentiëren kunnen ze 
wel worden ingezet om ontwikkelingen in 
de gewenste richting te sturen. Zo krijgt 
het instrument naast een financieel ook 
een ruimtelijke invalshoek, wat tegemoet 
komt aan de aanbeveling om ruimtelijke 
instrumenten en financiële stimuli op elkaar 
af te stemmen. Dat dit een kansrijke piste is, 
blijkt tevens uit de huidige afbouw van de 
GSC. Dit doet ontwikkelaars momenteel in 
nieuwe projecten reeds kiezen voor meer 
systeemintegratie en minder injectie op 
het net, teneinde het beoogde rendement 
op peil te houden. Bovendien kan het 
ook vrij eenvoudig, mits het aanpassen 
van de regelgeving in het energiedecreet 
en besluit (zie aanbevelingen). Daarbij zal 
wel moeten beslist worden of het in een 
generiek kader wordt gegoten of eerder 
een gebiedsgerichte uitwerking (in functie 
van een bestaande energielandschapsvisie) 
krijgt, en of het geheel niet onderhevig zal 
zijn aan de plan-MER plicht. 

Een instrument waarvan sommigen 
verwachten dat kansrijk zou zijn, met name 

een omzendbrief, zakte dan weer wat 
door het ijs. Een omzendbrief is bedoeld 
als richtinggevend kader, maar heeft 
geen verordende waarde en kan dus 
niet ingezet worden om een regionale 
energielandschapsvisie te verankeren. 
Wel kansrijk om beleidsmatige keuzes 
of de inzet van instrumentarium te 
verduidelijken, maar ook hierbij worden 
kanttekeningen geplaatst. Ervaring leert 
dat opgeheven omzendbrieven die niet 
opnieuw worden ingevuld, vaak als houvast 
blijven dienen bij het afleveren van latere 
vergunningen dit terwijl de beleidsvisie 
reeds voorbijgestreefd is. Men riskeert op 
deze manier een achterhaald beleid af te 
dwingen. Het is dan ook aan te bevelen dat 
omzendbrieven die opgeheven worden 
volwaardig worden vervangen, of toch 
enige duidelijkheid hieromtrent te geven. 
Verder worden omzendbrieven vaak te strikt 
toegepast door de vergunningverlenende 
overheden terwijl ze slechts indicatief van 
aard zijn. Wanneer een omzendbrief zou 
opgemaakt worden om de inzetbaarheid 
van instrumentarium te duiden, dan zal 
dit goed overwogen moeten gebeuren 
zodat geen munitie wordt gegeven bij 
beroepsprocedures.

Tot slot werd ook nagegaan welke 
invloed de clicheringsregel en/of 
bestemmingsneutraliteit (kunnen) hebben, 
alsook of het mogelijk is ze, weliswaar 
in gewijzigde vorm, te hanteren om 
energielandschapsvisies te verankeren. 
Hierbij bleek dat het instrumenten zijn 
met een algemeen toepassingsgebied, 
die toelaten af te wijken van de 
bestemmingsvoorschriften en/of 
standaardtypevoorschriften (maar niet van 
de sectorale regelgeving) en dus in hun 
huidige vorm als kritieke randinstrumenten 
gelden, zeker ten opzichte van het RUP als 
referentiesituatie. In dit opzicht, kunnen 
ze een energielandschapsvisie, al dan 
niet juridisch vertaald via een RUP, ook 
ondermijnen door elders ontwikkelingen 
van hernieuwbare energie toe te staan, op 
locaties die ruimtelijk minder gewenst zijn. 

Anderzijds kunnen clichering en/
of bestemmingsneutraliteit, weliswaar in 
gewijzigde vorm, ook een meer sturende 
werking krijgen. Niet in de zin dat ze 
een regionale energielandschapsvisie 
kunnen verankeren. Wel als instrumenten 
ter realisatie van een visie, door in een 
uitvoeringsbesluit van het decreet 
bestemmingsneutraliteit in te schrijven 
dat ze uitsluitend kunnen worden 
ingezet om uitvoering te geven aan een 
energielandschapsvisie die bij voorkeur 
is opgenomen binnen een beleidskader 
hernieuwbare energie. Met name binnen de 
daarin afgebakende geschikte zones voor 
hernieuwbare energie (zie aanbevelingen). 
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tegenstrijdigheden en ongewenste 
blokkeringen (bvb. fiscaal stimuleren van 
wat ruimtelijk niet wenselijk is). Ook zijn heel 
wat ruimtelijke instrumenten en financiële 
stimuli momenteel op het individuele/
perceelsniveau en de vergunningenpraktijk 
gericht. Kortom, eerder op maat van 
de verkavelingsvlaming, dan op de 
gebiedsplanning op de regio/wijkschaal, 
wat zorgt voor een lock in. De regelgeving 
blijft immers deze trend volgen (bvb. 
clichering, bestemmingsneutraliteit), 
waardoor het moeilijk is in te op de 
nood aan collectivisering in kader van de 
energietransitie.

Uit het onderzoekstraject bleek 
in eerste instantie dat in een context 
waarbij standvastigheid van verouderde 
bestemmingen (gewestplannen) en 
een overmaat aan optiecontracten/
opstalrechten (in relatie tot clichering) 
speculatie bevordert en grondmobiliteit 
bemoeilijkt, de referentiesituatie, met 
name gebiedsgerichte planning met 
juridische vertaling (Beleidsplan en/of 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)), het meest 
robuuste scenario is en blijft om regionale 
energielandschapsvisies te verankeren. 
In dit opzicht worden de inzichten vanuit 
Oost-Vlaanderen Energielandschap – 
die ondanks een aantal successen nog 
tot geen brede praktijk leidde – en 
conclusies in kader van de Fast Lane Wind, 
nogmaals bevestigd: Een beleidsplan 
met beleidskader hernieuwbare energie 
als basis voor verankering, bij voorkeur 
met een RUP als juridisch kader voor 
vergunningen en realisatie. Het enige 
nadeel dat benoemd wordt, is dat telkens 
een langdurige en administratief zware 
procedure vergt. Een complex project 
werd in relatie tot dit laatste overwogen, 
gezien als werkvorm tegemoet komt aan 
aanbeveling om verankering en realisatie 
energielandschapsvisies niet los van 
elkaar te zien en extra garanties biedt voor 
participatie in proces. Maar ook hier werd, 
net als in Fast Lane Wind, besloten dat dit 
niet noodzakelijk de doorlooptijd verkort. 
Bovendien is er momenteel nog geen enkel 
complex project dat succesvol afgerond is 
en dus de juridisch toets heeft doorstaan.

Als alternatief scenario voor een 
RUP bleek de landinrichtingskoffer heel 
wat potentieel te bieden. Hoewel een 
landinrichtingsproject niet kan worden 
ingezet om beleidsvisies zoals een 
regionale energielandschapsvisie te 
verankeren en dit bij voorkeur plaats 
vindt (bvb. door beleidsplan en RUP) 
alvorens een landinrichtingsproject wordt 
opgestart, is het vertalen van een visie 
in een beleidsplan met beleidskader 
(ook zonder RUP) voldoende om een 

INZICHTEN & 
CONCLUSIES

Inmiddels is duidelijk welke (nieuwe) 
instrumenten toelaten om de vertaalslag van 
‘wat’ (visie) naar ‘hoe’ (realisatie) te maken, 
met name om een energielandschapsvisie 
zoals ‘Energielandschap Denderland’ 
beleids- en/of planmatig te verankeren 
en realiseren, ruimte voor energie in de 
Dendervallei of elders te vrijwaren/maken, 
en een flankerend beleid te stimuleren. De 
inzichten en conclusies werden door Antea 
Group – GSJ Advocaten per energiek 
spoor in scenario’s gebundeld en zullen in 
de loop van 2020 worden aangewend om 
enkele beleids- en planmatige keuzes te 
maken voor de verankering en realisatie van 
‘Energielandschap Denderland’. Daarnaast 
zullen ze aangewend worden om voor 
andere energielandschapstrajecten die 
de komende jaren in de Provincie Oost-
Vlaanderen (Waasland, Oost-Vlaams 
kerngebied, …) zullen lopen meteen een 
geïntegreerd traject op te zetten, van 
visie over verankering tot realisatie. En 
vormen ze een sterke basis om aan de 
Vlaamse overheid te vragen een duidelijke 
ambitie, taakstelling en kader op te maken, 
al dan niet onder de vorm van een sterk 
beleidskader hernieuwbare energie in het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

SPOOR 1

Uit het leer- en onderzoekstraject 
rond de energieke sporen kunnen heel 
wat lessen worden getrokken, waarvan 
de meeste door Antea Group – GSJ 
Advocaten inclusief onderbouwing werden 
gebundeld in een uitgebreid rapport. 
Een eerste reeks komt evenwel voort uit 
het VRP Lab. Over de vraag of er nood is 
aan regionale energielandschapsvisies, 
alsook om deze beleids-en planmatig te 
verankeren diende niet lang gediscussieerd 
worden. Wat echter opviel was dat 
alvorens de deelnemers een kansrijke 
instrumentenkoffer gingen samenstellen 
die dit toeliet er heel wat beschouwingen 
plaatsvonden rond het kader waarbinnen 
dit dient te geschieden. Aan nagenoeg elke 

tafel begonnen deelnemers spontaan eerst 
een aantal belangrijke randvoorwaarden 
voor een beleids-of planmatige verankering 
te formuleren.

De aanwezige beleidsmakers, ruimtelijk 
planners en omgevingsexperten stelden 
dat om regionale energielandschapsvisies 
juridisch te verankeren het momenteel niet 
zozeer ontbreekt aan instrumenten, maar 
wel aan een duidelijke ambitie en heldere 
beleidskeuze van de Vlaamse overheid:  
“We ontbreken een kader en een stip 
aan de horizon om naar toe te werken”. 
Een taakstelling en helder beleidskader 
in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, 
dat vervolgens toelaat om dit objectief 
aan de hand van ruimtelijke energievisies 
regionaal in te vullen, blijkt voor velen 
belangrijker voor het slagen van een 
beleids-of planmatige verankering dan het 
instrumentarium. 

Sommigen voegden er nog aan toe 
dat de Vlaamse overheid in dat kader 
best ook aangeeft hoe deze visies best 
opgesteld worden en criteria opneemt 
waaraan ze dienen te voldoen, al dan niet 
via de aanpassing van het energiedecreet 
of opmaak van kaderdecreet 
energielandschappen (zie aanbevelingen). 
Ze argumenteerden dat de slaagkans 
van een beleids-en/of planmatige 
verankering evenzeer afhangt van het feit 
of energievisies op regionale schaal en op 
geïntegreerde wijze (sector overschrijdend) 
worden opgemaakt, rekening houdend met 
andere ruimteclaims en meekoppelkansen 
vanuit andere beleidsdomeinen en 
transities. Een koppeling tussen energie en 
mobiliteit werd aangehaald als voorbeeld 
van een mogelijke integratie op vlak 
van infrastructuur; een koppeling met 
landinrichting op vlak van aanpakken van 
open ruimte uitdagingen. 

Naast het pleidooi voor een 
duidelijke ambitie en beleidskader op 
Vlaamse niveau viel nog een andere 
opmerkelijke vaststelling te noteren. 
Algemeen was men van mening dat er 
voor hernieuwbare energie niet per se 
uitzonderingsregelgeving (bvb. clichering, 
bestemmingsneutraliteit) nodig is en dus 
ook geen nood om nieuwe (ruimtelijke) 
instrumenten te creëren met oog op de 
verankering en/of realisatie van regionale 
energielandschapsvisies. Er werd vooral 
gepleit om het bestaand instrumentarium 
aan te passen, te vereenvoudigen en om 
de instrumenten beter op elkaar af te 
stemmen, zodat het gerichter ingezet kan 
worden. Zo is het toepassingskader voor 
bepaalde ruimtelijke instrumenten (bvb. 
landinrichting) nog niet decretaal verruimd 
ten voordele van de energietransitie en 
bestaan er momenteel veel weerstanden 
in/tussen instrumenten, wat leidt tot 
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SPOOR 2

Uit het leer- en onderzoekstraject 
kwam ook naar voor dat de (ruimtelijke) 
instrumenten die in kader van spoor 1 
kansrijk bleken ook heel wat potentieel 
hebben om bij te dragen aan de realisatie 
van een regionale energielandschapsvisie 
en de ruimtelijke transformatie die daar 
in Energielandschap Denderland deel 
van uitmaakt (uitdoven van verspreide 
bebouwing of slecht gelegen woonaanbod 
in relatie tot verhogen van het potentieel 
voor hernieuwbare energie ontwikkeling). 
Voor de verschillende scenario’s uit spoor 
1 werd dan ook aangegeven hoe deze 
instrumenten hieraan kunnen bijdragen 
door hetzij woonuitbreidingsgebied, 
hetzij verspreid woonaanbod, hetzij 
(clusters) solitaire bebouwing te ontraden/
bevriezen, schrappen of ruilen. Het verschil 
zit vooral in de manier waarop deze 
(ruimtelijke) instrumenten dit toelaten, met 
name decretaal, juridisch, contractueel of 
financieel.

Tegelijk bleek dat, ondanks enkele 
voorbeelden, het weinig waarschijnlijk is 
dat ruimte voor energie vrijwaren of maken 
autonoom vanuit de markt zal plaatsvinden. 
Gerichte interventie vanuit de overheid 
is wenselijk, de kansrijke instrumenten 
zijn er, maar niet noodzakelijk door de 
overheid moet gefinancierd worden. Uit 
de doorrekeningen van enkele cases bleek 
dat, rekening houdend met de rendabiliteit 
van de projecten en een minimum 
aan rendement voor de ontwikkelaar, 
weldegelijk nog een aanzienlijke financiële 
bijdrage aan een fonds – in plaats van of 
bovenop bijdrage aan omgevingsfonds 
(spoor 3) kan gevraagd worden om 
verdere versnippering van de open ruimte 
tegen te gaan en ontsnippering mogelijk 
te maken. In één case volstaan één of 
twee windturbines bijvoorbeeld om een 
groot woonuitbreidingsgebied die de 
windontwikkeling momenteel hindert 
grotendeels of volledig te schrappen, of 
blijken verschillende windturbines meer dan 
voldoende om enkele solitaire woningen te 
herlocaliseren en de bewoners/eigenaars 
hiervoor ruim te compenseren. In een 
andere case bleek de ontwikkeling van 
heel wat windturbines dan weer ruim 
onvoldoende om ook maar een deel van 
13,25 ha onaangesneden woongebied 
dat windontwikkeling kan beïnvloeden te 
schrappen. 

Parameters die hierbij een rol spelen 
zijn uiteraard het aantal te ontwikkelen 
windturbines, maar voornamelijk eventuele 
zelfconsumptie van de geproduceerde 
stroom (op bedrijventerrein), het 
aandeel netinjectie en levering aan de 
eindconsument (bedrijf en/of particulier) 
aan een hogere prijs dan de injectietarieven, 
en rechtstreekse participatie van burgers 

(al dan niet via coöperatie). Een andere 
belangrijk element is de planschade 
regeling die van toepassing is. Onder de 
huidige regeling is in de cases mogelijk 
om hinderlijk woonaanbod grotendeels 
of volledig te schrappen, alleen al dankzij 
de bepaling dat planschade enkel van 
toepassing is op de eerste 50 meter vanaf 
een uitgeruste weg. De planschaderegeling 
zoals ze momenteel voorligt, laat niet toe 
ver te springen en is dus contraproductief 
om de BRV doelstellingen in de praktijk 
brengen en de bouwshift op een gedragen 
manier te realiseren (zie aanbevelingen). 

SPOOR 3

In kader van spoor 3 bleken een 
aantal pistes geen optie om het flankerend 
beleid (omgevingsfonds, rechtstreekse 
participatie,…) af te dwingen dat de Provincie 
Oost-Vlaanderen bij hernieuwbare 
energieontwikkeling vooropstelt. Een 
stedenbouwkundige last, ondersteund 
door een besluit deputatie of CBS, biedt 
wel perspectief om aan een ontwikkelaar 
een bijdrage aan een omgevingsfonds op 
te leggen, maar kan geen rechtstreekse 
participatie afdwingen. Wel dient de 
last door de vergunningverlenende 
overheid voldoende gemotiveerd 
worden, zowel naar type als omvang van 
de last. En dient verband te houden met 
de vergunde werken, voordelen voor 
de vergunninghouder en nadelen voor 
de vergunning verlenende overheid, en 
rekening gehouden worden met dubbele 
evenredigheid. 

Om deze financiële last meer 
gedragen te maken en te voorkomen 
dat beroepsprocedures zouden worden 
opgestart, kan de last ook bepaald worden 
via een onderhandelingstraject tussen 
ontwikkelaar en vergunningverlenende 

overheid. In dit geval kunnen we spreken 
van een energie ontwikkelingskost (EOK, 
naar analogie met de stedenbouwkundige 
ontwikkelingskost (SOK)). Ook dit 
onderhandelingstraject kan ondersteund 
worden door een besluit deputatie of CBS. 
Een vergunning voor de hernieuwbare 
energie installatie zal dan enkel kunnen 
worden afgeleverd wanneer een 
ondertekende overeenkomst is bekomen. 
De overeenkomst omvat een onderling 
afgesproken financiële last die gestort dient 
te worden in een fonds. 

De Energie Ontwikkelingskost 
biedt ook kansen voor het stimuleren 
van rechtstreekse participatie, door 
een reductie op de financiële bijdrage 
in het omgevingsfonds te voorzien 
wanneer ingezet wordt op rechtstreekse 
participatie. Enkel indien de ontwikkelaar 
rechtstreekse participatie toelaat, kan dan 
een overeenkomst met reductie worden 
afgeleverd. Maar het gaat hier dus om het 
stimuleren van rechtstreekse participatie, 
en niet het afdwingen ervan. Dit is enkel 
mogelijk via een decretaal initiatief (zie 
aanbevelingen).
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AANBEVELINGEN

BESTEMMINGSNEUTRALITEIT 
SCHRAPPEN? OF IN 
GEWIJZIGDE VORM

Het schrappen of aanpassen van het toepassingsgebied van 
bestemmingsneutraliteit is aangeraden. Hoe momenteel voorligt, 
betekent bestemmingsneutraliteit een bestendiging van het ad 
hoc vergunningenbeleid, ten koste van energielandschapsvisies, 
al dan niet juridisch vertaald via een RUP. In die vorm kan 
best geschrapt worden, want, net als planschaderegeling, 
contraproductief voor het behalen van de doelstellingen van het 
BRV.
Het toepassingsgebied van bestemmingsneutraliteit bijsturen, 
dient afgewogen worden ten opzichte van andere mogelijkheden 
om een regionale energielandschapsvisie te verankeren, maar kan 
door in het decreet in te schrijven dat bestemmingsneutraliteit 
uitsluitend kan worden ingezet om uitvoering te geven aan 
een regionale energielandschapsvisie die bij voorkeur is 
opgenomen binnen een beleidskader hernieuwbare energie. 
Zo wordt bestemmingsneutraliteit een instrument ter realisatie 
en versterking van een energielandschapsvisie, in plaats van ze 
te ondermijnen. 
Aanvullend zou om aan de bezorgdheden tegemoet te komen 
ook een gradatie kunnen worden ingebouwd door in het 
uitvoeringsbesluit een onderscheid te maken tussen energieke 
ingrepen met een kleine of grote landschappelijke impact. 
Bestemmingsneutraliteit kan dan nuttig zijn voor projecten met 
een kleine impact op de hoofdbestemming, om noodzakelijke 
ingrepen uit te voeren in gebieden waar zich anders grote 
beleids- en/of planmatige blokkades voordoen om projecten te 
realiseren. Maar niet wanneer een grote impact op de omgeving 
wordt verwacht. 

DATABANK VOOR 
OPTIECONTRACTEN

In een context waarbij een overmaat aan optiecontracten/
opstalrechten (in relatie tot clichering) speculatie bevordert en 
grondmobiliteit bemoeilijkt, is het wenselijk als overheid zicht 
te krijgen op de afgesloten contracten om de bemiddelende/
faciliterende rol tussen ontwikkelaars (onderling) en lokale 
besturen te vergemakkelijken. Tevens is het raadzaam om een 
activeringsheffing in te voeren wanneer geen ontwikkeling wordt 
geïnitieerd op gronden onder optiecontract. Dit teneinde de 
grondmobiliteit te bevorderen. Voor beide bestaat momenteel 
geen wettelijke of decretale basis. Het voorzien van dergelijke 
basis is dan ook aanbevolen. 

BELEIDSONDERSTEUNENDE 
INSTRUMENTEN 

Een aanpassing in de methodiek van beleidsondersteunende 
instrumenten, zoals MER, MCA & MKBA is aangeraden gezien 
deze bij de beleids-en/of planmatige verankering en realisatie 
een belangrijke rol spelen. Hoewel in kader van een (strategisch) 
MER bijvoorbeeld kan nagegaan worden waar de plaatsing van 
hernieuwbare energie installaties de minste negatieve impact 
heeft op het landschap is dit niet de intentie van dit instrument. 
Een MER gaat over de haalbaarheid van maatregelen, niet 
over de wenselijkheid ervan. De toets geeft dus aan of op 
de bestemde locatie het haalbaar is om de betreffende 
maatregelen te laten plaatsvinden. In haar huidige vorm 
werkt het MER eerder vernieuwing tegen door de negatieve 
evaluatie: hier zijn geen belemmerende factoren. Maar komen 
kansen voor landschapsontwikkeling, -versterking, -beleving 
en -identiteit minder in beeld. Het is dan ook aangeraden om 
beleidsondersteunende instrumenten, zoals het MER, uit te 
breiden met een positieve beoordeling.

VERRUIM 
TOEPASSINGSGEBIED 
STEDENBOUWKUNDIGE LAST 

Omdat de doelstellingen van ‘Energielandschap Denderland’ 
en ruimte voor energie op ruimere schaal werken, botsen 
we met het instrument lasten zoals het momenteel in het 
ontwerp instrumentendecreet voorligt op de impliciete 
nabijheidsvereiste en ruimtelijke begrenzing van de werking 
van het instrument. Nergens staat expliciet vermeld hoe het 
begrip ‘nabijheid’ moet worden ingevuld, zodat hierrond 
speelruimte ontstaat. Dit zorgt voor een te sterke vernauwing 
van de toepassingsmogelijkheden van het instrument. Het 
is aan te bevelen om de verplichting tot  nabijheid in het 
instrumentendecreet minder strikt te definiëren, al was het 
maar om beperkende interpretaties te vermijden. Of een 
ruimer compensatoir karakter voor stedenbouwkundige 
last te voorzien. Kortom, om decretaal een vergoeding voor 
de ruimere negatieve ruimtelijke impact van het vergunde 
project te voorzien. Zodat de last moet worden uitgevoerd 
hetzij in de nabijheid van het vergunde project hetzij worden 
gerechtvaardigd op basis van het ruimtelijke beleid bepaald in 
de beleidsplannen. 

BELEIDSPLAN RUIMTE 
VLAANDEREN MET 
STERK BELEIDSKADER 
HERNIEUWBARE ENERGIE
Voor de verankering en realisatie van regionale 
energielandschapsvisies is nood aan een duidelijke ambitie, 
taakstelling en kader op Vlaams niveau. In dit opzicht is het 
raadzaam ten volle de bestaande wettelijke mogelijkheden 
van een ruimtelijk beleidsplan te benutten en in BRV een 
sterk en consequent beleidskader hernieuwbare energie 
op te nemen, dat als leidraad voor verdere doorvertaling 
naar andere beleidsniveaus kan dienen en toelaat om de 
Vlaamse doelstelling in te vullen aan de hand van regionale 
energielandschapsvisies, die vervolgens in een beleidsplan 
met beleidskader hernieuwbare energie verankerd worden, 
al dan gekoppeld aan een RUP als juridisch kader voor 
vergunningen en realisatie.

VERRUIM 
TOEPASSINGSGEBIED 
LANDINRICHTINGSDECREET 

Binnen het toepassingsgebied van het landinrichtingsdecreet 
is hernieuwbare energie momenteel niet ingeschreven, 
waardoor erfdienstbaarheden tot openbaar nut en 
inrichtingswerken uit kracht van wet momenteel niet 
inzetbaar zijn. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
ondersteunt de visie om energietransitie een plaats te geven 
binnen landinrichtingsprojecten en neemt deze aanbeveling 
momenteel mee bij de evaluatie en herziening van het 
landinrichtingsdecreet. 

STUUR PLANSCHADE 
REGELING BIJ

Hinderlijke bebouwing herlocaliseren of slecht gelegen 
woonaanbod schrappen in functie van hernieuwbare 
energie ontwikkeling, is kansrijk, te meer ontwikkelaars hier 
een aanzienlijk financiële bijdrage toe kunnen leveren. Onder 
de huidige planschaderegeling is heel wat mogelijk en kan 
de energietransitie dan ook hefboom vormen om de BRV 
doelstellingen in de praktijk brengen. De planschaderegeling 
zoals ze momenteel voorligt, laat evenwel niet toe ver te 
springen en is dus contraproductief om de bouwshift op een 
gedragen manier te realiseren.

ENERGIEDECREET 
OF KADERDECREET 
ENERGIELANDSCHAPPEN 

Aanvullend op of als alternatief voor een BRV met sterk 
beleidskader hernieuwbare energie en het (decretaal) 
inschrijven van hernieuwbare energie binnen elke (sectorale) 
regelgeving, kan, zoals reeds in kader van de Fast Lane Wind 
overwogen, ook geopteerd worden het energiedecreet aan 
te passen of een integraal decreet voor energielandschappen 
op te maken om een duidelijke ambitie en taakstelling 
op Vlaams niveau, alsook een kader voor regionale 
energielandschapsvisies (en lokale warmtetransitievisies), te 
creëren. Ook voor het stroomlijnen van de regelgeving is 
dit nuttig. Zo zou het (kader)decreet, uitvoeringsbesluit en/
of omzendbrief ook het geheel aan instrumenten kunnen 
duiden dat voor de beleids/planmatige verankering en/
of realisatie geschikt is, waar nodig het toepassingsgebied 
verruimen en toelichten hoe ze (in relatie tot elkaar) kunnen 
ingezet worden. 

GSC GEBIEDSGERICHT 
EN/OF RUIMTELIJK 
DIFFERENTIËREN 

DECRETALE BASIS 
VOOR RECHTSTREEKSE 
PARTICIPATIE,

In het (kader) decreet en/of uitvoeringsbesluit kan eventueel 
ook het gebiedsgericht en/of ruimtelijk te differentiëren 
van GSC en de mogelijkheid tot afbakenen van zones voor 
hernieuwbare energie worden opgenomen. Daarnaast 
is het ook wenselijk rechtstreekse participatie op te 
leggen. Participatie en eigenaarschap van omwonenden, 
burgers, bedrijven of lokale gemeenschappen is immers 
zeer belangrijk om tot een gedragen energietransitie en 
hernieuwbare energieprojecten te komen.
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vernieuwde wisselwerking tussen bottom-
up en top-down, over alle beleidsdomeinen 
en -grenzen heen projecten te realiseren 
die de omgevingskwaliteit in de 
Dendervallei verbeteren, de effecten van 
de klimaatverandering temperen en de 
economische groei stimuleren.

ROLLEND ÉN REALISATIEGERICHT
PROGRAMMA

Met T.OP Dender opteren we bewust 
voor een rollend programma, waarbij 
geintegreerde visievorming en het 
vormen van partnerschappen volop samen 
spoort met de realisatie op het terrein. 
Dit opdat de uitvoering van de reeds 
bestaande geïntegreerde bovenlokale 
visies (Ontwikkelingsprogramma 
Beleefbare Dendervallei, Energielandschap 
Denderland, Strategisch plan Ruimte voor 
Water - Dendervallei, …) kan doorgaan, en 
eventueel versneld worden, terwijl rond 
enkele andere prioritaire bovenlokale 
ruimtelijke opgaven in overleg bijkomende 
werven worden opgestart om een 
gezamenlijke en geïntegreerde aanpak uit 
te werken. 

In dit verband werd bij opstart reeds 
beslist om het lopende Ruimte voor 

de départ reste de ne pas approcher les 
défis spatiaux de manière fragmentée ou 
sectorielle, mais de réaliser, à partir d’une 
interaction d’en bas et d’en haut innovante, 
au-delà les limites des domaines politiques, 
des projets qui améliorent la qualité spatiale 
dans le Val de Dendre de l’atténuation des 
effets du changement climatique et de la 
stimulation de la croissance économique 
dans la région .

PROGRAMME CONTINU ET AXÉ SUR 
REALISATION

Avec P.DT Dendre nous choissisons 
explicitement pour un programme continu, 
auquel la formation des visions intégrées 
et la constitution de partenariats coïncident 
avec la réalisation sur le terrain. Afin que la 
réalisation des visions supralocales intégrées 
existantes (Programme de développement 
pour un Val de Dendre attractif et agréable, 
Paysage énergétique du Pays de la Dendre, 
et Plan stratégique « Ruimte voor water – 
Dendervallei », …) puisse se poursuivre, et 
éventuellement être accélérée, tandis que 
quelques chantiers peuvent être démarrer 
autour un nombre limité de défis spatiales 
supralocales prioritaires, afin de développer 
une approche commune et intégrée. 

Overkoepelend verhaal door programmaregisseurs volgens drie
krachtlijnen 
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De Provincie Oost-Vlaanderen, de 
Dendergemeenten en heel wat (boven)
lokale actoren weten al langer dat de 
ruimtelijke uitdagingen in Dendervallei 
gebiedsspecifieke oplossingen vragen die 
over de verschillende beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus heen gaan. 

Daarom bundelen ze al enkele jaren de 
krachten in de Dendervallei, ondersteund 
door de Vlaamse overheid. Met het 
strategisch project Denderland (2015-
2018) zette de Provincie Oost-Vlaanderen 
de voorbije jaren de eerste stappen in 
het faciliteren van de gebiedsgerichte 
ontwikkeling van de Dendervallei. Het 
project maakte het mogelijk om met heel 
wat (boven)lokale actoren, over de grenzen 
van besturen en sectoren heen, een aantal 
ruimtelijke uitdagingen in de Dendervallei 
gezamenlijk aan te pakken. Vervolgens 
vormden Ruimte voor water - Dendervallei 
en de BRV Proeftuin Dendervallei in 2019 
de motor voor een intense, geïntegreerde 
en gebiedsgerichte samenwerking tussen 
de Vlaamse, provinciale en lokale actoren.

Vanuit deze processen is er de behoefte 
ontstaan om de komende jaren op meer 
structurele manier samen te werken. In 
kader van de BRV Proeftuin Dendervallei 
ging de Provincie samen met Departement 
Omgeving na onder welke vorm en 
rond welke ruimtelijke uitdagingen er de 
komende jaren met Vlaamse, provnciale en 
lokale partners verder kan gewerkt worden 
aan de gebiedsgerichte ontwikkeling van 
de Dendervallei.

Uit dit overleg groeide het voorstel 
om de bestaande gebiedswerking en 
succesvolle aanpak te bestendigen, 
vanuit een sterk partnerschap tussen 
de Vlaamse overheid (Departement 
Omgeving, De Vlaamse Waterweg nv,…) 
en de Provincie Oost-Vlaanderen, en 
verder vorm te geven via een Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma (T.OP) voor de 
Dender. 

Op 18 december 2020 keurden 
de Vlaamse Regering en de Provincie 
Oost-Vlaanderen dit voorstel goed. 
Met de opstart van een Territoriaal 
Ontwikkelingsprogramma (T.OP) voor 
de Dender, inclusief de opmaak van een 
Strategisch Plan Ruimte voor Water voor 
de Dendervallei, blijft het uitgangspunt om 
de ruimtelijke uitdagingen niet fragmentair 
of sectoraal te benaderen, maar vanuit een 

La province de Flandre-Orientale, les 
communes de la Dendre et nombreux 
acteurs (supra)locaux savent déjà longtemps 
que les défis spatialles dans le Val de Dendre 
exigent des solutions spécifiques à la région, 
qui s’étendent à travers plusieurs domaines 
politiques et niveaux d’administration. 

C’est pourqoui ils unissent leurs forces 
depuis quelques années déjà dans le Val 
de Dendre, , soutenu par le gouvernement 
flamand. Avec le projet stratégique Pays 
de la Dendre (2015-2018), la province de 
Flandre-Orientale a accompli les premiers 
pas dans la facilitation du développement 
territoriale du Val de Dendre. Le projet 
a permis de relever divers défis spatiaux 
dans le Val de Dendre, conjointement avec 
de nombreux acteurs (supra)locaux, par-
delà les limites des administrations et des 
secteurs. Par ailleurs, le processus intégré 
de « Ruimte voor water – Dendervallei », et 
le BRV Proeftuin Dendervallei, en 2019, ont 
été le moteur d’une collaboration intense, 
intégrée et centrée sur la région, entre les 
acteurs flamands, provinciaux et locaux.

Ces processus ont donné naissance 
au besoin de collaborer de manière plus 
structurelle au cours des prochaines années. 
Dans le cadre du BRV Proeftuin Dendervallei, 
la Province et le Departement Omgeving 
ont examiné sous quelle forme et autour de 
quels défis spatiaux la collaboration avec les 
partenaires flamands, provinciaux et locaux 
en matière de développement territoriale 
du Val de Dendre peut se poursuivre au 
cours des prochaines années.

De cette consultation, la proposition 
est née pour consolider l’action régionale 
existante et l’approche réussie, sur la base 
d’un partenariat solide entre les autorités 
flamandes (Departement Omgeving, De 
Vlaamse Waterweg S.A., etc.) et la province 
de Flandre-Orientale, et de continuer à 
lui donner corps à l’aide d’un Programme 
de Développement Territorial (P.DT) pour 
la Dendre, y compris l’élaboration d’un 
plan stratégique « Ruimte voor Water – 
Dendervallei »).

Le 18 décembre 2020, le gouvernement 
flamand et la province de Flandre-
Orientale ont approuvé cette proposition. 
Avec la démarrage d’un Programme de 
Développement Territorial pour la Dendre 
(P.DT Dender), y compris la procédure 
d’élaboration d’un plan stratégique  «Ruimte 
voor Water » pour le Val de Dendre, le point 

OPSTART 
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Dans ce contexte, il a déjà été décidé 
à la démarrage de valoriser le traject 
Ruimte voor Water comme premier 
chantier du P.DT Dendre, étant donné 
que le développement de la vision et la 
plan stratégique sont toujours en cours. 
Par ailleurs, Departement Omgeving 
et la Province de Flandre-Orientale ont 
déjà mené une première exploration de 
chantiers supplémentaires en 2020. Dans 
ce cadre, une application a été déposée 
auprès du Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) pour un projet d’ aménagement du 
territoire et rénovation rurale «Offensief 
Open Denderflanken», qui se concentre 
sur la réalisation intégrée du paysage 
énergétique et de l’expansion de la nature 
et de la forêt sur les flancs de la Dendre. Si il 
est approuvé par le gouvernement flamand, 
elle peut former un deuxième chantier au 
sein de P.DT Dendre.

De plus, avec P.DT Dendre on opte 
d’améliorer et renforcer la capacité de 
réalisation des autorités locales, associations, 
citoyens et entreprises avec des « projets à 
effet de levier » qui sont ancrés et soutenus 
dans le cadre des « chantiers » : actions 
locales pertinentes au niveau supralocal, 
qui contribuent à la réalisation de la vision 
pour l’ensemble du Val de Dendre ou 
qui constituent un catalyseur pour celle-
ci. De cette manière, nous répondons 
explicitement aux initiatives d’en bas afin 
de réaliser aussi les objectifs flamands et 
provinciaux. 

Unir les forces et les moyens permet de 
réaliser tant des projets spatiaux supralocaux 
que des quick wins concrets sur le terrain, 
qui jouent le rôle de levier.

La collaboration avec les communes 
de la Dendre concernées, à savoir Aalst, 
Affligem, Denderleeuw, Dendermonde, 
Geraardsbergen, Lebbeke, Liedekerke, 
Ninove et Roosdaal, … est dès lors 
essentielle. Ces communes sont en partie 
responsables de l’exécution réussie du P.DT 
Dendre. Quelques quick wins locaux déjà 
réalisés à Geraardsbergen et Ninove, qui 
possèdent un effet de levier dans le cadre 
de « Ruimte voor water – Dendervallei », 

pour lequel le plan stratégique est en cours 
d’élaboration, en témoignent.

PARTENARIAT ET GESTION 
PROGRAMME

Le partenariat clé est formé par le 
gouvernement flamand et la province 
de Flandre-Orientale et peut s’étendre 
à la province de Brabant flamand et à 
la Région wallonne, si elles souscrivent 
à l’intégralité des priorités, souhaitent 
s’engager et peuvent fournir la capacité 
nécessaire. Malgré le partenariat flamand, 
il est donc possible de continuer à travailler 
avec les partenaires wallons de différentes 
manières pour développer une vision et un 
programme d’action au-delà des frontières.

Un comité de pilotage politique, dans 
lequel les partenaires clés siègent avec les 
administrations locales concernées, dirige 
le programme dans ses grandes lignes, 
sélectionne les « chantiers » spatiaux ainsi 
que les « projets à effet de levier » locaux 
et décide chaque année du programme 
d’action du T.OP Dender. 

Departement Omgeving et la service 
de l’aménagement du territoire de la 
province de Flandre- Orientale sont 
responsables de la gestion du programme 
au nom des partenaires clés et font rapport 
au groupe de pilotage.

UN REGARD SUR 2021 ...

Comme les années précédentes, nous 
nous engageons à consulter les communes 
de la Dendre et de nombreux acteurs 
(supra) locaux  actifs dans la vallée de la 
Dendre. Les directeurs de programme 
lancent P.DT Dendre donc par une large 
série de consultations bilatérales avec les 
nombreuses parties prenantes. Ensuite, 
nous essaierons de réunir tout le monde 
dans une ou plusieurs séances de travail, 
dépendant des mesures corona applicables. 
En même temps, le comité de pilotage se 
réunira pour la première fois, afin d’élaborer 
un premier programme d’actions d’ici 
mi-2020 et d’avoir une idée de chantiers 
supplémentaires à initier.

PARTNERSCHAP EN 
PROGRAMMAREGIE  

Het Kernpartnerschap wordt gevormd 
door de Vlaamse Regering en de Provincie 
Oost-Vlaanderen en valt uit te breiden 
met de Provincie Vlaams Brabant en 
het Waalse Gewest, indien zij deze het 
geheel van prioriteiten mee onderschrijft, 
engagement wil opnemen en hiervoor 
capaciteit kan voorzien. Ondanks het 
Vlaams partnerschap, kan er dus met 
Waalse partners op verschillende manieren 
verder samengewerkt worden, om over 
grenzen heen aan gezamenlijke visie en 
actieprogramma te ontwikkelen.

Een politieke stuurgroep, waarin de 
kernpartners samen met de betrokken lokale 
besturen zetelen, stuurt het programma aan 
op hoofdlijnen, selecteert de ruimteijke 
werven en lokale hefboomprojecten 
en beslist jaarlijks over het T.OP Dender 
actieprogramma.

Departement Omgeving en de Dienst 
Ruimtelijke Planning van de Provincie 
Oost-Vlaanderen nemen in naam van de 
kernpartners de programmaregie waar en 
rapporteren aan de stuurgroep.

EEN VOORUITBLIK OP 2021…

Net als de voorbije jaren zetten we in 
op overleg met de Dendergemeenten en 
heel wat (boven) lokale actoren actief in 
de Dendervallei. De Programmaregisseurs 
vatten T.OP Dender dan ook aan met een 
brede ronde van bilateraal overleg met de 
vele stakeholders. Vervolgens zullen we 
proberen iedereen samen te brengen in 
een of meerdere werksessies, afhankelijk 
van de geldende corona maatregelen. 
Tegelijk zal de stuurgroep een eerste keer 
samenkomen, teneinde tegen midden 
2020 een eerste actieprogramma op te 
stellen en zicht te hebben op bijkomend op 
te starten werven. 
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Lydia Peeters, Vlaamse Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Het 
Strategisch Plan ‘Ruimte voor Water – Dendervallei’ brengt de geïntegreerde 
werkwijze van T.OP Dender in de praktijk. Naar analogie met de ervaringen 
rond de actualisatie van het Sigmaplan, wordt in overleg met heel wat actoren 
naar oplossingen gezocht die het overstromingsrisico in de Dendervallei 
verminderen, maar tegelijk ook meerwaarde creëren, op het vlak van wonen, 
werken, natuur, landbouw en toerisme.”

Water-traject als eerste werf van T.OP 
Dender te valoriseren, gezien de visie- en 
planvorming nog lopende is. Daarnaast 
werd door Departement Omgeving en 
de Provincie Oost-Vlaanderen in 2020 al 
een eerste verkenning van bijkomende 
werven gedaan. Zo werd ook een aanvraag 
bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
gedaan voor een landinrichtingsproject 
‘Offensief Open Denderflanken’, dat 
inzet op de geintegreerde realisatie van 
het energielandschap en natuur- en 
bosuitbreiding op de flanken van de 
Dender. Indien goedgekeurd door de 
Vlaamse regering kan dit een tweede werf 
binnen T.OP Dender vormen. 

Daarnaast kiezen we met T.OP Dender 
om de bestuurskracht te verhogen en 
realisatiekracht van lokale overheden, 
verenigingen, burgers en bedrijven 
te versterken door binnen de werven 
hefboomprojecten te verankeren en 
ondersteunen: lokale acties met een 
bovenlokale relevantie die bijdragen aan 
of een katalysator vormen voor de realisatie 
van de visie voor de hele Dendervallei. 
T.OP Dender versterkt de realisatiekracht 
in de  Dendervallei. Hiermee spelen 
we uitdrukkelijk in op initiatieven van 
onderuit om ook Vlaamse en provinciale 
doelstellingen te realiseren. 

Het bundelen van krachten en 
middelen laat toe om zowel bovenlokale 
ruimtelijke projecten uit te voeren als 
concrete quickwin realisaties op het terrein 
te bewerkstellingen die hiervoor een 
hefboom vormen.

De samenwerking met de 
betrokken Dendergemeenten Aalst, 
Affligem, Denderleeuw, Dendermonde, 
Geraardsbergen, Lebbeke, Liedekerke, 
Ninove, Roosdaal,… is dan ook cruciaal. Ze 
staan mee in voor de succesvolle uitvoering 
van T.OP Dender. Hiervan getuigen 
enkele lokale quickwins die vandaag 
reeds in Geraardsbergen en Ninove 
worden gerealiseerd en een hefboom 
vormen in kader van ‘Ruimte voor water – 
Dendervallei’, waarvoor het strategisch plan 
momenteel in opmaak is.
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Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “De Dendervallei is een prachtige 
regio maar heeft heel wat uitdagingen voor de boeg. Om verder uitvoering 
te geven aan onze Blue Deal en om ervoor te zorgen dat plannings- en 
vergunningsprocessen voor infrastructuurwerken veel vlotter lopen, verbeteren 
we de samenwerking voor het volledige Denderbekken. Enkel zo kunnen we 
ervoor zorgen dat we van mooie plannen naar effectieve realisaties op het 
terrein kunnen gaan”.
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QUICKS STARTS
 QUICK STARTS &  
HEFBOOMPROJECTEN
  PROJETS PILOTES  
 2020

1. Groenpool (Aalst ikv SP Erembald Kravaal/Denderland)
2. NIP Welle & Oude Dendermeersen (VLM/ANB)
3. Dikke van Pamel (Roosdaal ikv SP Denderland)
4. Chargeur à Bateaux (Lessines ikv SP Denderland)
5. Denderboorden (Ath ikv SP Denderland)
6. Denderpark (Denderleeuw/SOLVA ikv Beleefbare Dendervallei)

0. Windturbines Haaltert 
1. Biomassaketel Denderleeuw (Ikv ELS Denderland)
2. Biomassaketel De Gavers (Ikv ELS Denderland)
3. Windproject & EHUBt Aalst Zuid (Ikv ELS Denderland, DOEN,...)
4. Windproject Ninove Zuid (ikv ELS Denderland)
5. Windproject Geraardsbergen (ikv ELS Denderland) 

1. Ontharding Den Bleek (Geraadsbergen ikv Proeftuin Ontharding)
2. Planologische ruil Majoor van Lierdelaan (Geraardsbergen ikv BRV Proeftuin)
3. Landschapspark Burchtdamsite (Ninove ikv FRAMES, Natte natuur (Blue Deal))

1. Afbakening KSG Geraardsbergen (Provincie Oost-Vlaanderen)
2. Fabeltasite Ninove (Provincie Oost-Vlaanderen)
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