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Welke diensten biedt het Provinciebestuur 
aan voor jouw stad of gemeente?
Steden en gemeenten zijn vooraanstaande partners voor het Provinciebestuur. We staan immers voor dezelfde uitdagingen op diverse fronten.  
Denk bijvoorbeeld aan het vrijwaren van open ruimte, het aanpakken van de klimaatverandering, de energietransitie of de transformatie naar een 
duurzame mobiliteit. Door elk onze eigen bevoegdheden gericht in te zetten, intensief uit te wisselen en gebiedsgericht samen te werken, kunnen we 
deze problemen efficiënter en met meer resultaat aanpakken.
 
Als Provinciebestuur nemen wij verschillende rollen op zoals deze van beleidsmaker, regisseur, uitvoerder en ondersteuner. Vanuit deze laatste rol 
bieden wij het omgevingscontract aan voor steden en gemeenten. Alle 60 Oost-Vlaamse steden en gemeenten sloten een omgevingscontract af 
met het Provinciebestuur en maken er actief gebruik van. Via het omgevingscontract realiseren we gezamenlijke doelstellingen van stad/gemeente 
en Provinciebestuur rond klimaat, lokale economie, biodiversiteit, energie, water, mobiliteit, ruimte en erfgoed. Het Provinciebestuur speelt met dit 
contract op een flexibele manier in op lokale noden en stelt haar terreinkennis en expertise ter beschikking van jouw stad of gemeente. Het resultaat is 
een divers en uitgebreid aanbod van diensten en projecten, samengevat in deze brochure. Dit aanbod wordt stapsgewijs verder uitgebouwd, over de 
beleidsdomeinen heen, en afgestemd op de noden die we voelen op het terrein.
 
En er is meer. Via POLIS (Provinciale Ondersteuning Lokale Instanties) ondersteunt het Provinciebestuur lokale instanties bij de optimalisatie en 
digitalisering van hun werking zoals met de Digitale Dienstenmotor. Ook op het vlak van GAS, informatieveiligheid, GIS, ‘smart city’ strategie en het 
aanleveren van data (o.a. via Provincies in cijfers) ondersteunt POLIS de steden en gemeenten. Daarbij staan samenwerking, kennis- en kostendeling 
en innovatie centraal. Via PAULO organiseren we gespecialiseerde opleidingen, collegagroepen en leernetwerken voor ambtenaren om zo aan 
capaciteitsopbouw te doen binnen de lokale besturen.
 
Via al deze dienstverlening willen wij een echte partner zijn en duurzaam en gericht de bestuurskracht verhogen van de  
Oost-Vlaamse steden en gemeenten. Oost-Vlaanderen ziet u graag!

Steven Ghysens,
provinciegriffier

© Travelformotion 
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In ruil voor een bijdrage, biedt een team van provinciale deskundigen ondersteuning 
en advies op technisch-wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig, procesmatig en 
educatief vlak. Een stad of gemeente kan ook intekenen op een uitgebreid aanbod 
van projecten. In deze brochure staan per thema mogelijke diensten en projecten 
opgesomd. Andere projecten ‘op maat’ zijn ook mogelijk. De juiste inhoud en de prijs 
worden altijd in overleg afgesproken, vóór de start van een project.

Andere mogelijke diensten binnen het omgevingscontract zijn:
+ metingen of analyses uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor 

Milieuonderzoek (verder PCM)
+ bijstand in het kader van handhaving, klachten of calamiteiten
+ interpretatie van resultaten van onderzoeken
+ het aanleveren, verwerken en interpreteren van cijfers en data
+ de opmaak van een rapport of specifiek kaartmateriaal
+ het voorzien van sprekers, het geven van een toelichting of het opvolgen van 

werkvergaderingen
+ praktijkgerichte opleiding op maat en ter plaatse in de gemeente

Verder krijgen gemeenten met een omgevingscontract 50% korting op onderzoeken, 
metingen en analyses uitgevoerd door het laboratorium (volgens de prijslijst van het 
PCM). Deze korting geldt ook voor diverse projecten waarvoor de Provincie samenwerkt 
met externe partners. Diensten uitgevoerd door provinciepersoneel worden verrekend 
aan 69,8 euro per uur. Dit uurtarief is van toepassing in 2023 en wordt jaarlijks 
geïndexeerd.

Je kan de meest recente versie van de brochure raadplegen op  
www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract. 

Wat biedt het omgevingscontract?

Het omgevings- 
contract 

Alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten werken via het 
omgevingscontract nauw samen met Provincie Oost-Vlaanderen. 
Sinds de lancering van de voorganger - het milieucontract - in 2002, is het 
aanbod enorm uitgebreid over diverse beleidsdomeinen heen. Toch blijven 
de water-, bodem- en geluidsonderzoeken van het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek frequent gevraagd. Naast onderzoeksresultaten, krijgen 
gemeenten immers ook advies en worden problemen in overleg aangepakt. 
Heel wat gemeenten lieten zich in de voorbije jaren door de Provincie 
begeleiden bij de opmaak van visies en plannen, zoals een klimaatplan, een 
bermbeheerplan of een detailhandelsplan. Anderen stapten in kant-en-klare 
uitvoeringsgerichte projecten waarbij participatie van inwoners en stakeholders 
centraal staat. Maar gemeenten kloppen ook bij de provinciale deskundigen 
aan voor een kort advies of het inschakelen van expertise die ze (tijdelijk) niet 
in huis hebben. Het systeem van de trekkingsrechten maakt dit op een flexibele 
manier mogelijk.

Kim Rienckens – beleidsmedewerker klimaat

Het omgevingscontract
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Hoe werkt het?
Naargelang de grootte van de gemeente en het aantal inwoners wordt een basisbedrag 
van 1 500, 2 000, 2 500 of 3 000 euro per jaar gevraagd. Dit zijn de zogenaamde 
trekkingsrechten waarvan alle geleverde prestaties (werkuren, adviesverlening, 
projecten, metingen, monsternames en analyses, vormingen …) worden afgetrokken. 

Heeft je gemeente interesse voor een bepaald project of een andere dienst? 
Contacteer dan de betreffende provinciale deskundige. In onderling overleg wordt 
een prijs afgesproken. Na goedkeuring door de gemeente, kan het project opgestart 
worden. Het afgesproken bedrag wordt gereserveerd en is dus niet meer beschikbaar 
voor andere projecten. 

Indien nodig koopt de gemeente bijkomende trekkingsrechten aan. Dat kan per 
pakket van 1 500 euro. Maak hiervoor een bestelbon of collegebeslissing over aan 
de dienst Klimaat, Milieu en Natuur (omgevingscontract@oost-vlaanderen.be), met 
vermelding van het gewenste aantal pakketten trekkingsrechten. De gemeente kan op 
elk moment een stand van zaken van de trekkingsrechten opvragen.

Niet opgebruikte bedragen (zowel het instapbedrag als eventueel extra aangekochte 
trekkingsrechten) kunnen worden overgedragen naar het daaropvolgende kalenderjaar, 
met een maximum van 2 overdrachten van hetzelfde bedrag. De trekkingsrechten van 1 
bepaald jaar zijn dus 3 jaar geldig.

Voor bepaalde diensten of projecten kan op vraag van de gemeente een aparte factuur 
worden opgemaakt in plaats van een verrekening via de trekkingsrechten. 

Communicatie
Vermeld zeker de samenwerking met de Provincie in alle communicatie over projecten 
die rechtstreeks voortvloeien uit het omgevingscontract. Neem het provincielogo op 
als je communiceert naar derden, bijvoorbeeld bij een artikel in het infoblad, een 
uitnodiging voor een infomoment, een aankondiging op de website of een infobord 
op het terrein van het project. Je vindt het logo en de technische specificaties op de 
website van de Provincie.

Draag bij aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen

Met 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of 
SDG’s) wil de Verenigde Naties tegen 2030 een einde maken aan armoede en de 
planeet terug op de koers richting duurzaamheid plaatsen. Heel wat Oost-Vlaamse 
gemeenten namen de SDGs op in hun bestuursakkoord en meerjarenplan of gaan er 
actief mee aan de slag. Het aanbod in het Omgevingscontract helpt lokale besturen 
om op een heel concrete manier bij te dragen aan de 17 SDG’s. Bij de dienst Mondiale 
Solidariteit van de Provincie kunnen gemeenten terecht voor ondersteuning op maat 
rond de SDG’s en het gratis ontlenen van educatief materiaal zoals een SDG-kar met 
een mobiele mini-tentoonstelling, educatieve spelen en lespakketten.

Link met het Lokaal Energie- en Klimaatpact

Bijna alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten sloten in het najaar van 2021 
een Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) af met de Vlaamse overheid. Een 
aantal gemeenten verhoogde de ambitie nog en stapte eind 2022 in het LEKP 2.0. 
Met dit pact wil Vlaanderen tussen nu en 2030 samenwerken met lokale besturen 
om klimaatdoelstellingen waar te maken. Daarbij wordt een financiële ondersteuning 
voorzien. Belangrijke voorwaarden zijn onder meer dat het lokaal bestuur zich 
engageert via het Burgemeestersconvenant 2030 en zelf het goede voorbeeld 
geeft, bijvoorbeeld door het energieverbruik in de eigen gebouwen stapsgewijs te 
verminderen. Daarnaast worden doelstellingen geformuleerd rond vier werven.
+ Werf 1: laten we een boom opzetten
+ Werf 2: verrijk je wijk
+ Werf 3: elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
+ Werf 4: water, het nieuwe goud

De Provincie staat paraat om lokale besturen hierbij te ondersteunen. Via het 
omgevingscontract kan je intekenen op kant- en klare klimaatprojecten die uitvoering 
geven aan de vier werven. Ze staan in deze brochure aangeduid met het label ‘ ’. 
Vraag zeker na bij Vlaanderen of cofinanciering voor deze projecten gegarandeerd is.

Het omgevingscontractHet omgevingscontract
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Aanbod Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 

Het laboratorium van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) beschikt 
over verschillende officiële erkenningen om monsternames en analyses uit te 
voeren van water, waterbodem en bodem. Sinds 1995 heeft het PCM ook een 
BELAC-accreditatie. Dergelijk certificaat getuigt van een integraal kwaliteitssysteem 
dat beantwoordt aan de norm NBN ISO/IEC 17025. Dit betekent dat analyses, 
monsternames en ook geluidsmetingen worden uitgevoerd met een kwaliteitslabel. 
Kwaliteit is immers een prioriteit voor het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.

Monsternames, analyses en metingen zijn inclusief standaardrapportering. Een 
eventueel bijkomend deskundig advies kan voorzien worden (aan uurtarief). De 
geldende prijslijst voor de laboratoriumonderzoeken is op aanvraag te verkrijgen.

Monsternames
+ afvalwater
+ in- en effluenten van waterzuiveringsinstallaties
+ oppervlaktewater
+ drinkwater
+ zwem(bad)water en recreatiewater
+ grondwater
+ bodem
+ waterbodem
Ook tijd- en debietgeboden monsternames van afvalwater en bijhorende 
debietmetingen zijn mogelijk. 

Analyses
+ veldmetingen: doorzichtigheid, pH, geleidbaarheid, zuurstofgehalte, temperatuur, 

vrij en/of gebonden chloor.
+ fysisch-anorganische parameters: bezinkbare stoffen, zwevende stoffen, 

droge stof, ammoniakale stikstof, nitraat, nitriet, Kjeldahl stikstof, totaal stikstof, 
orthofosfaat, chloriden, fluoriden, sulfaten, sulfieten, vrije en totale cyaniden, 
chlooroxydeerbare en niet-chlooroxydeerbare cyaniden, hardheid, ureum, 
oxydeerbaarheid.

+ metalen (totaal en opgelost): onder andere cadmium, chroom, chroom 6+, 
koper, fosfor, lood, nikkel, zink, arseen, kwik, zilver, selenium, antimoon, titaan, tin, 
aluminium, barium, kobalt, ijzer, mangaan, molybdeen, vanadium, boor …

+ organische groepsparameters: chemische zuurstofvraag (CZV), biologische 
zuurstofvraag (BOD), apolaire koolwaterstoffen via infraroodmeting, oliën en vetten via 
gravimetrische bepaling, detergenten, organohalogeenverbindingen (AOX, EOX, POX).

+ specifieke organische parameters: vluchtige en minder vluchtige 
koolwaterstoffen, mono-aromatische koolwaterstoffen (MAK’s), 
organochloorpesticiden (OCP’s), polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s), 
polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie (kwantificering/identificatie), glyfosaat/
AMPA, screening en/of kwantitatieve bepaling van allerlei organische verbindingen.

+ bacteriologische parameters: kiemgetal bij 22 °C en 37 °C, coliformen, E. coli, 
thermotolerante coliformen, fecale streptococcen, pathogene staphylococcen, 
pseudomonas aeruginosa, legionella, salmonella, gisten en schimmels.

+ andere: biotische index, visstand, chlorofyl.

Eventuele andere parameters altijd op aanvraag.

Metingen
+ geluid: 

- geluidsmetingen (niet-)ingedeelde inrichtingen volgens VLAREM
- overdrachtsmetingen van (feest)zalen, jeugdhuizen, e.d.
- vaststelling hinder door elektronisch versterkte muziek via metingen
- beheersing van geluidshinder bij grootschalige muziekevenementen
- onderzoek geluidshinder via akoestisch modelleren en ondersteunende 

geluidsmetingen
- onderzoek stiltepunten en stiltegebieden conform methodiek Vlaamse overheid
- trillingsmetingen
- nagalmtijdmetingen van ruimtes
- ijken van sonometers, zowel klasse 1 als klasse 2

+ lucht:
- inhaleerbaar stof in de werkplaatsatmosfeer zoals lasrook, houtstof …
- metalen in inhaleerbaar stof in de werkplaatsatmosfeer
- screening naar aanwezigheid organische polluenten
- ammoniak in buitenlucht
- overige parameters op aanvraag 

+ Andere:
- plaatsen van peilputten en bijhorende waterkwaliteitsmetingen en/of metingen 

van oppervlaktewater- en grondwaterstanden (eventueel met automatische 
dataloggers of “divers”)

- infiltratiemetingen (d.m.v. een dubbele ring infiltrometer of d.m.v. de 
omgekeerde boorgatmethode / Hooghoudt-methode)

- GPS-metingen met hoge nauwkeurigheid (cm)
- bepaling verdichting van de bodem d.m.v. een penetrologger
- bepaling structuurkenmerken van waterlopen

Ondersteuning bij handhaving en toezicht
Het handhavingsdecreet (dd. 21 december 2007) geeft aan de gemeenten belangrijke 
taken en bevoegdheden op het gebied van handhaving en toezicht. Gemeentelijke 
toezichthouders mogen zich bij de uitoefening van hun toezichtstaken laten 
bijstaan door personen die zij daartoe hebben aangewezen op grond van hun 
deskundigheid. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) beschikt over een 
laboratorium en verschillende milieudeskundigen die deze bijstand kunnen bieden. 
Dat kan bijvoorbeeld voor het uitvoeren van geluidsmetingen, het onderzoeken van 
geurklachten of het uitvoeren van een IMPACT-modellering om lokale effecten rond een 
bron zichtbaar te maken.

Contact
pcm@oost-vlaanderen.be 
 

Het omgevingscontractHet omgevingscontract
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Het behandelen van een omgevingsvergunningsaanvraag brengt heel wat werk 
met zich mee voor de gemeenten en vraagt deskundigheid op diverse terreinen. De 
provinciale diensten stellen hun juridische en technische expertise rond de aspecten 
milieu en kleinhandel graag ter beschikking van de gemeenten. Bij complexe dossiers 
kan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek bijkomend advies geven of 
technische onderzoeken uitvoeren.

Een team van deskundigen
Indien een stad of gemeente tijdelijk een personeelsgebrek heeft, dan kan een team 
van ervaren deskundigen in verschillende domeinen ingezet worden om de aanvragen 
voor omgevingsvergunningen te adviseren. Via een aparte overeenkomst wordt 
hiervoor een periode vastgelegd en worden duidelijke afspraken gemaakt.

De provinciale deskundigen kunnen een advies formuleren over ingedeelde 
inrichtingen of activiteiten en over kleinhandelsactiviteiten. Er wordt geen advies 
gegeven over stedenbouwkundige handelingen (legaliteits- en opportuniteitstoets) en 
vegetatiewijzigingen. Indien nodig voor de adviesverlening wordt een plaatsbezoek 
uitgevoerd. 

De gemeente staat zelf in voor:
+ de ontvangst en het kritisch volledig en ontvankelijk verklaren van de 

aanvraagdossiers
+ het opvragen van de adviezen aan de diverse instanties
+ het organiseren van het openbaar onderzoek
+ de opmaak van het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar conform 

artikel 44 van het Omgevingsvergunningsdecreet
+ het opmaken van het besluit
+ het behandelen van het dossier door het college van burgemeester en schepenen
+ de verdere administratieve afhandeling

De gepresteerde uren worden verrekend aan uurtarief. De tijd nodig voor het 
formuleren van een advies is sterk afhankelijk van het dossier en de eventuele 
noodzaak van een plaatsbezoek. 

Contact
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be

De voorbije jaren schakelden diverse steden en gemeenten de provinciale 
milieudeskundigen in om vergunningsdossiers te adviseren.  
Zottegem, Wetteren, Sint-Niklaas, Aalter, Deinze, Berlare, Sint-Martens-Latem,
Sint-Gillis-Waas, Lierde, Laarne en Ronse maakten van deze mogelijkheid gebruik 
en konden zo een tijdelijk personeelsgebrek overbruggen. Dankzij deze vlotte 
samenwerking worden tijdig goed onderbouwde technische adviezen afgeleverd  
aan de colleges.

14
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Klimaat 

Klimaat

De Provincie gaat voor een klimaatgezond Oost-Vlaanderen met de focus op 2040 en 
wil dit realiseren in nauwe samenwerking met de Oost-Vlaamse steden en gemeenten. 

Alle Oost-Vlaamse gemeenten ondertekenden het Europese 
Burgemeestersconvenant en het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact.  
Ze engageren zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot op hun grondgebied te reduceren 
met minstens 40%. Daarnaast werkt de gemeente een adaptatiebeleid uit om de 
gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. De gemeente kan 
ondersteuning krijgen bij elke stap:
+ het in kaart brengen van de broeikasgasuitstoot en de gevolgen van de 

klimaatverandering 
+ de opmaak of actualisatie van een klimaatplan (zie projecten Kli1 en Kli2)
+ het uitvoeren van concrete klimaatacties op het terrein o.a. via diverse subsidies en 

een breed projectenaanbod
+ de communicatie naar inwoners en andere belanghebbenden: de Provincie stelt 

hiervoor een aantal communicatiematerialen ter beschikking
+ het opvolgen van de resultaten van het gemeentelijk klimaatbeleid, via data en 

klimaatrapporten per gemeente op www.provincies.incijfers.be (zie project Kli3)
+ uitwisseling van goede voorbeelden en ervaringen tussen de Oost-Vlaamse 

gemeenten
+ de rapportering bij Europa in het kader van het Burgemeestersconvenant via een 

leidraad, workshops en begeleiding op maat.

In elk hoofdstuk van deze brochure vind je een breed aanbod van projecten en 
diensten die ingezet kunnen worden om het gemeentelijk klimaatplan en het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact uit te voeren. 

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be
 

Algemeen aanbod 

Om je gemeente klimaatadaptief te maken is het ruimtelijk beleid 
een zeer belangrijke hefboom. De stedenbouwkundige vergunning 
en verkavelingsvergunning bieden bijvoorbeeld heel wat kansen om 
klimaatadaptieve maatregelen op te leggen. Via een richtlijnenkader voor het 
publiek domein kan je elke ingreep aftoetsen op kansen voor vergroening, 
ontharding, afkoppeling en buffering. 
Hoe kan jouw gemeente via het ruimtelijk beleid klimaatbestendiger worden? 
Welke ruimtelijke instrumenten kan je inzetten? Welke stedenbouwkundige 
voorschriften kan je gebruiken? En in welke gemeenten vind je goede 
voorbeelden? De Provincie gaf de opdracht aan Tractebel om hierrond een 
afwegingskader ‘Van klimaatopgave naar ruimtelijke opgave’ en een 
databank met tal van voorbeelden te ontwikkelen. Wil je aan de slag met 
de studieresultaten, vraag ze op via klimaat@oost-vlaanderen.be. Geef ook aan 
of je interesse hebt voor een opleiding.

Frederika Torfs – beleidsmedewerker klimaat
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Geef een boost aan  
je klimaatplan 

Situering
De meeste Oost-Vlaamse gemeenten beschikken over een goedgekeurd klimaatplan, 
met een stevig mitigatie- en adaptatieluik. De Provincie begeleidde heel wat 
participatieve processen en investeerde in gedragen en goed onderbouwde lokale 
en regionale klimaatplannen. De opgedane expertise zetten we graag in om de 
klimaatplannen verder op te volgen en de uitvoering ervan te faciliteren.

Projectinhoud en –verloop 
Gemeenten kunnen op diverse manieren een boost geven aan hun klimaatplan. 
Provinciale klimaatexperts kunnen meedenken, advies geven, aanwezig zijn op een 
klimaatteam met de gemeentelijke diensten … De klimaatverantwoordelijken in de 
gemeenten zijn en blijven echter de trekkers van dit verhaal. Enkele mogelijkheden zijn:
+ Zijn we goed op weg?: een analyse van de vooruitgang van het klimaatplan op 

basis van recente klimaatcijfers (zie ook project Kli3)
+ Hoe ga ik verder?: actualiseren en/of prioriteren van acties uit het klimaatplan 

samen met de relevante collega’s
+ Hoe krijg ik mijn project van de grond?: Zit je vast met een actie of project? 

Dan werken we samen een concreet stappenplan uit: wat? met wie? inspirerende 
voorbeelden? mogelijke ondersteuning? …

+ Trek je collega’s mee!: we denken na over een alternatieve aanpak om collega’s 
uit diverse diensten te motiveren om klimaatacties op te nemen. Samen gaan we 
na we waar pijnpunten en kansen liggen, en kijken daarbij ook naar inspirerende 
voorbeelden in andere gemeenten. 

+ Iedereen mee?: via bijvoorbeeld een participatiemoment, een fietstocht, een 
bevraging … kan je inwoners en andere lokale stakeholders actief te betrekken bij 
de uitvoering van het klimaatplan. Provinciale klimaatmedewerkers kunnen helpen 
om het doel, de doelgroep en de aanpak scherp te krijgen en kunnen indien nodig 
ook aanwezig zijn op het participatiemoment zelf en een actieve rol opnemen.

Richtprijs
Ondersteuning wordt geboden aan uurtarief

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Kli1 

Soms trekken ambtenaren en schepenen hard aan de klimaatkar 
in hun stad of gemeente, maar zien ze weinig concrete vooruitgang 
bij de uitvoering van het klimaatplan. 11 “klimaatmaten” uit 9 Oost-
Vlaamse gemeenten stapten in het najaar van 2022 samen in een leer- 
en coachingstraject georganiseerd door de Provincie. Ze delen kennis 
en ervaringen en gaan op zoek naar oplossingen voor knelpunten die ze 
dagelijks ervaren. Tips en methodieken worden tijdens het traject aangereikt en 
vervolgens uitgetest in de eigen werksituatie. Het traject loopt 6 maanden en 
omvat vier volledige dagen, afgewisseld met korte online “oplaadmomenten” 
en de mogelijkheid voor een individueel gesprek met een coach. Een tweede 
traject, met een nieuwe groep, start op in het voorjaar van 2023.

Naïma Lafkioui – deskundige klimaat
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Opmaak van een  
klimaatadaptatieplan 

Situering

Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen, engageren zich om binnen 
de 2 jaar een actieplan aan Europa voor te leggen. Dit actieplan bevat zowel een 
mitigatie- als een adaptatieluik. Het adaptatieplan beschrijft, op basis van een risico- en 
kwetsbaarheidsanalyse, de maatregelen die de gemeente zal nemen om zich tegen 
2030 voor te bereiden op de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Het plan 
bevat acties die wateroverlast tegengaan – uit riolen, waterlopen of door stijging van het 
zeeniveau - maar ook acties om problemen van hitte, droogte en erosie te voorkomen. 

De Provincie kan de opmaak van een adaptatieplan begeleiden. In het begeleidende 
traject wordt veel aandacht besteed aan een sectoroverschrijdende en participatieve 
aanpak, zodat het een gedragen plan op maat van de gemeente is.

Projectinhoud en –verloop 
De opmaak van een adaptatieplan duurt ongeveer 6 maanden en omvat minstens de 
volgende onderdelen:
+ startvergadering met het projectteam 
+ inventarisatie en studiewerk:

- het huidig gemeentelijk beleid
- analyse van de huidige situatie, de risico’s en kwetsbaarheden op het 

grondgebied op basis van beschikbare kaarten
- analyse van de toekomstige situatie door vertaling van de klimaatscenario’s op 

kaart 
+ uitwerken van maatregelen en acties op maat van de gemeente
+ intern participatietraject: bijeenkomsten van een gemeentelijk klimaatteam en 

thematische werkgroepen (met bevoegde schepenen en diensten, aangevuld met 
provinciale deskundigen en externe actoren)

+ uitschrijven van het klimaatplan, deel adaptatie

De Provincie voorziet de nodige voorbeeldteksten en communicatiematerialen.

Kli2 

© gemeente Buggenhout 

Opmaak van een klimaatplan – deel adaptatie Klimaat

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ het samenstellen en samenbrengen van een gemeentelijk klimaatteam met 

minstens verantwoordelijken van alle relevante diensten
+ regelmatige terugkoppeling door het aanspreekpunt van de gemeente met het 

bestuur, de relevante diensten en collega’s
+ het aanleveren van gemeentespecifieke gegevens, plannen, audits … voor de 

verfijning van risico’s en kwetsbaarheden en het uitwerken van acties
+ de praktische en algemene organisatie van de bijeenkomsten en communicatie

Richtprijs
5 500 à 6 500 euro (50% korting ingerekend) afhankelijk van het aantal overleg- en 
participatiemomenten dat de gemeente wil organiseren.

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

In een gezamenlijk traject met de gemeenten, maakte de Provincie 
lokale adaptatieplannen op voor Oudenaarde, Kruisem en Ninove. 
Deze plannen bevatten rond de voorbeeldfunctie van de gemeente, wonen en 
verkavelen, de inrichting van openbaar en privaat domein en de realisatie van 
blauwgroene netwerken. Verder werden acties naar verschillende doelgroepen 
geformuleerd, zoals bedrijven, landbouwers en scholen.

Anneleen Demey – beleidsmedewerker klimaat
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Aan de slag met het klimaat-
rapport van jouw gemeente 

Situering
Via www.provincies.incijfers.be kan je snel cijfers opzoeken en kant-en-klare 
rapporten vinden ter ondersteuning van lokaal beleid. De databank bevat een schat 
aan cijfers over alle beleidsdomeinen heen: bevolking, wonen, economie, landbouw, 
detailhandel … 

Je kan er ook de meest recente klimaatcijfers vinden op maat van jouw gemeente. 
Het rapport Klimaat en Energie biedt een overzicht van de CO2-uitstoot per sector, 
het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit, de productie van 
hernieuwbare energie op het grondgebied … In het rapport Klimaatscenario’s worden 
de huidige en de te verwachten klimaateffecten zoals droogte, hitte en wateroverlast 
beschreven. Het rapport Adaptatiemaatregelen geeft een set van indicatoren die de 
opvolging van bepaalde maatregelen mogelijk maakt. Zo krijgt de gemeente inzicht in 
de maatregelen die het meeste effect hebben en waar eventueel extra acties nodig zijn. 
Via kaarten en grafieken wordt jouw gemeente vergeleken met andere gemeenten of 
met de Vlaamse gemiddelden. 

Projectinhoud en –verloop 
Zowel het klimaat- en energierapport, als de klimaatadaptatierapporten zijn voor 
iedereen beschikbaar via Provincies.incijfers.be. Wil je er actief mee aan de slag, 
bijkomende tabellen of kaarten maken of zoek je hulp bij de interpretatie van cijfers? 
Dan kan je bij de cel Klimaat en de cel Data & Analyse van de Provincie terecht voor de 
volgende ondersteuning:

+ een toelichting op maat aan bijvoorbeeld de gemeenteraad of een adviesraad. 
De focus kan liggen op mitigatie en/of adaptatie. De klimaatrapporten vormen 
de basis, maar ook andere cijfers en grafieken kunnen opgenomen worden. Waar 
mogelijk wordt extra duiding gegeven bij specifieke cijfers of evoluties. 

+ het maken van aanvullende grafieken of tabellen op basis van provincie.incijfers.be
+ hulp bij de interpretatie van gegevens of het onderzoeken van vreemde 

evoluties in de cijfers 
+ een workshop: via oefeningen leer je werken met www.provincies.incijfers.be 

(grafieken en tabellen maken, nuttige cijfers opzoeken, vergelijken met andere 
gebieden …). 
Je leert ook hoe je met cijfers je klimaatbeleid en -acties kunt onderbouwen. Deze 
workshop organiseren we enkel bij voldoende deelnemers, bij voorkeur met 
meerdere gemeenten samen.

Richtprijs
De klimaatrapporten en de databank provincies.incijfers.be zijn gratis beschikbaar.  
Via Data & Analyse kan je steeds hulp vragen bij het gebruik ervan. Extra ondersteuning 
op maat wordt verrekend aan uurtarief (inclusief voorbereiding).

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be
data.analyse@oost-vlaanderen.be

Kli3

1

 

Rapport Klimaat en energie Assenede

 

 
 

    

 

Voorliggend rapport is een realisatie van de vijf Vlaamse provincies. De interprovinciale werking Klimaat steldede inhoud samen en verzamelde de data. De interprovinciale werking Data & Analyse ondersteunde dit procesorganisatorisch, inhoudelijk en technisch.

Klimaat
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Stimuleer klimaatrobuuste 
tuinen in jouw gemeente of 
stad 

Situering
Het klimaatrobuust maken van private tuinen is terecht een actiepunt in menig 
lokaal klimaatplan. Met dit aanbod wil de Provincie meer gedragenheid krijgen voor 
natuurlijke tuinen. De huidige tuintrends focussen op verharding of strakke gazons 
en er is te weinig aandacht voor biodivers en inheems groen. Een mentaliteitswijzing 
bij particuliere tuineigenaars is nodig.Zo kunnen tuinen, zonder zware financiële 
inspanningen van overheden, een aanzienlijke buffer tegen hitte, droogte en 
wateroverlast vormen. Tuinen nemen zo’n 10% van de Oost-Vlaamse  
grondoppervlakte in. 

Als proefproject stuurde de Provincie in 2021 een tuincoach in 16 Oost-Vlaamse 
steden en gemeenten op pad. De tuincoach leverde individueel advies, inspirerende 
ontwerpen en talrijke tips om de private tuinen klimaatbestendig in te richten.  
Deze ervaringen en know-how bundelen we tot een collectief aanbod, dat makkelijk 
inzetbaar is in elke gemeente.

Projectinhoud en –verloop 
De Provincie screende en selecteerde twee tuincoaches die lokaal inzetbaar zijn. De 
tuincoach is inhoudelijk expert op vlak van natuurlijke tuinen en kan via duidelijke en 
toegankelijke communicatie tuineigenaars enthousiasmeren en informeren over de 
grote principes van natuurlijke tuinieren, ontharden, water vasthouden, inheems groen …

Een stad of gemeente kan de tuincoach als volgt inzetten:
+ Publieke presentatie door de provinciale tuincoach: onderhoudende 

en boeiende uiteenzetting van 2 à 3 uur, gebaseerd op de 20 tips voor een 
klimaatgezonde tuin. Meer info op www.oost-vlaanderen.be/tuin.

+ Individuele consultatieronde aansluitend op de presentatie: inwoners kunnen 
(optioneel) op basis van foto’s en plannetjes een kort persoonlijk tuinadvies krijgen 
(+- 10 min per persoon). De tuincoach zet de eigenaar op de goede weg. Er wordt 
geen (voor)ontwerp getekend. 

+ Koppeling aan andere lokale initiatieven: zoals bv. de organisatie van een 
begeleide wandeling om goede praktijkvoorbeelden op privaat of openbaar 
domein te tonen. Doel is om het collectief tuinadvies zo dicht mogelijk te laten 
aansluiten op de lokale situatie. 

+ Andere formules op maat: de collectieve presentatie laat zich makkelijk 
combineren met andere initiatieven zoals bv. het Tuinrangerproject van Inverde. 

De gemeente staat in voor
+ de logistieke en technische organisatie van het publiek infomoment, eventueel 

gevolgd door een individuele consultatieronde
+ de communicatie naar de inwoners en lokale verenigingen
+ in geval van lokaal maatwerk: een aanspreekpunt dat mee organiseert, een briefing 

doet aan de tuincoach opstelt en lokale contacten legt en opvolgt 

Richtprijs
+ 300 euro voor de presentatie van 2 à 3 uur (50% korting ingerekend) 
+ extra’s zoals een individuele consultatieronde of lokaal maatwerk aan uurtarief

Contact
klimaatgezondetuin@oost-vlaanderen.be

Kli4

Klimaat
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Richtprijs
4 000 euro (50% korting ingerekend), afhankelijk van de wensen van de gemeente.  
De kosten van het inrichtingsmateriaal zijn volledig voor rekening van de gemeente.

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Woonzorgcentrum Heilige Familie, Leefschool De Zonnewijzer en 
de groendienst van gemeente Beveren maken samen werk van een 
generatietuin. In 2020 werkte Goodplanet een terrein- en omgevingsanalyse 
uit. Na een tijdelijke pauze omwille van corona, werd in het najaar van 2021 
een intergenerationele wensen-droom-workshop georganiseerd. De plannen 
die hier gesmeed werden, vormen de basis voor een tuin waarin senioren en 
kinderen samen kunnen wandelen, spelen en genieten. Intussen startten ook de 
gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Stekene eenzelfde traject op.

© Dieter Telemans

Generatietuinen: verschillende 
generaties samen in het groen 

Situering
Natuur in de buurt zorgt voor een aangename, leefbare gemeente en doet tegelijk 
dienst als buffer tegen overstromingen en hittestress. In een generatietuin worden 
verschillende generaties samengebracht in een kwalitatieve groene buitenruimte, 
waar ze samen de natuur (her)beleven. Kinderen reageren onbevangen, creëren 
een dynamische sfeer en kunnen nog heel wat opsteken van de oudere generatie.
Kleinkinderen, familie, vrienden en buurtbewoners kunnen meegenieten van de nieuwe 
gedeelde buitenruimte.

Projectinhoud en –verloop 
Via een participatief traject ondersteunt GoodPlanet de gemeente in het realiseren van 
een kwalitatieve groene buitenruimte voor verschillende generaties.
+ startvergadering: GoodPlanet kijkt samen met de gemeente en lokale 

organisaties uit naar ouderenwerkingen (woonzorgcentra, lokale dienstencentra) 
die over een buitenruimte beschikken en naar scholen uit de buurt. 

+ trajectbegeleiding op maat: onderzoek naar het netwerk en draagkracht, zorgen 
en noden, en mogelijkheden voor het inrichten van de buitenruimte samen met de 
(toekomstige) gebruikers.

+ opmaak van een plan op basis van voorgaande informatie. Na de nodige feedback 
en aanpassingen stellen we een plantenlijst, meetstaat en haalbaar tijdsplan voor 
aanleg op. Er wordt ook een communicatieplan opgesteld.

+ evaluatiemomenten gedurende en op het einde van het project: door samen 
een beheerplan en afspraken op te stellen rond de verdere samenwerking tussen 

de kinder- en seniorenorganisatie, willen we ervoor zorgen dat het gebruik van de 
ruimte en het contact tussen generaties blijft duren.

Het doel is om tot een gedragen project te komen van en voor gebruikers en personeel. 
Dit maakt het een vrij intensief traject met verschillende overlegmomenten en 
workshops. Het doorlopen van het traject duurt ongeveer 12 maanden.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ het aangeven en faciliteren van mogelijke lokale samenwerkingen tussen kinder- 

en seniorenorganisaties of contact faciliteren met lokale organisaties die een goed 
overzicht en netwerk binnen de sector hebben

+ de nodige vergunningen bij aanleg

Kli5

Klimaat
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Ontharden van oververharde 
gemeentewegen  

Situering
60 000 van de 67 000 km verharde Vlaamse wegen zijn gemeentewegen, die in 
veel gevallen buitensporig zijn verhard. Wegonderhoud weegt meer en meer op de 
gemeentelijke begroting. Het ontwikkelen van een onthardingsstrategie voor overtollige 
en overmaatse wegen creëert heel wat kansen: extra ruimte voor waterinfiltratie, 
bloemenbermen, ontmoetingsplaatsen, fietsverbindingen en zoveel meer.

In dit project onderzoekt de organisatie Breekijzer het onthardingspotentieel van 
de gemeentewegen (type III), met focus op wegen buiten de stadskern. Een GIS-
analyse en algemene onthardingsstrategieën in functie van belangrijke koppelkansen 
(bv. waterbeheer, natuurontsnippering, rioleringsopgave, …) worden afgetoetst bij 
de gemeentediensten. Dit leidt tot een onthardingsscan, een lijst van interessante 
onthardingscases en een set van strategische acties en aandachtspunten voor de 
effectieve uitvoering.

Afhankelijk van de context en het maatwerk, sluit Trage Wegen vzw, RE-ST architecten of 
Voorland aan als ondersteunende partner.

Projectinhoud en –verloop 
+ Online startoverleg: toelichting van het traject met sprekende beelden, cijfers 

en voorbeeldprojecten. Peiling naar de onthardingsambities van de gemeente en 
specifieke invalshoeken om tot een traject op maat te komen. 

+ Werksessie ‘Ontdek Ontharding’: Op basis van een GIS-analyse van het 
wegennet wordt een werkkaart gemaakt die de theoretische onthardingskansen 
toont. Deze theoretische oefening vergelijken we met de onthardingsplannen die 
bij de gemeente al op de radar staan. 

 Dit resulteert in een totaalkaart met mogelijke onthardingslocaties (zowel quick 
wins als meer strategische, complexe projecten). Verder voert Breekijzer ook 
een ruwe langetermijnanalyse uit van het vereiste budget voor een kwalitatief 
onderhoud van het huidige verharde wegpatrimonium.

+ Werksessie ‘Terreinverkenning’: Om het inzicht in de mogelijke cases te 
versterken, gaan we met de fiets op expeditie. Samen met lokale experten, planners 
en uitvoerders bespreken we op het terrein kansrijke onthardingssituaties, aan de 
hand van referentieprojecten elders in Vlaanderen. Tijdens de expeditie is er veel 
ruimte voor uitwisseling, met een specifieke focus op de afstemming tussen de 
ruimtelijke ambities, praktische uitvoerbaarheid en nabeheer.

+ Slotoverleg: De resultaten worden verwerkt in een ‘potentienota’, die 
een overzicht geeft van de onthardingskansen binnen het gemeentelijke 
wegpatrimonium. De nota eindigt met een lijst van onthardingscases, 
de prioritair te ontharden wegen en wegsegmenten en de belangrijkste 
onthardingstechnieken, aandachtspunten en randvoorwaarden daarbij. We 
bespreken ook de mogelijkheden om een ‘onthardingstoets’ in te bouwen in de 
onderhouds- en heraanlegcyclus van de gemeente.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ logistieke ondersteuning: een zaal voor werksessies, fietsen voor de fietstocht, het 

afdrukken van kaartmateriaal en infobundels, …
+ samenstelling van een projectgroep met plannende diensten (zoals ruimtelijke 

ordening, klimaat en mobiliteit), uitvoerende diensten (zoals groendienst en 
openbare werken) en het beleid

+ bevraging van de relevante diensten over de onthardingskansen die al op de radar 
van de gemeente staan

Kli6

Klimaat

Richtprijs
7 425 euro (50% korting ingerekend), waarbij maximum 40 km² in kaart wordt gebracht. 

Het is mogelijk om dit traject met twee gemeenten samen te doorlopen met 
ruimte voor uitwisseling en kruisbestuiving en mogelijke samenwerking rond 
gemeenteoverschrijdende wegen. De richtprijs is in dat geval 6 250 euro (50% korting 
ingerekend) per gemeente en het onderzoeksgebied maximaal 70 km².

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Via de proeftuinen ontharding van het Departement Omgeving (Vlaanderen) 
werkten RE-ST, Trage Wegen vzw en Voorland een methodologie uit voor 
gemeenten om hun wegen selectief te gaan ontharden. Testtrajecten werden 
uitgerold in o.a. Sint-Niklaas, Deinze en Zulte. Bart Van Lokeren, beleids-
adviseur plannen en ontwikkelen, stad Sint-Niklaas: “Met het Re-movetraject 
kregen we inzicht in het onthardingspotentieel van onze gemeentewegen. 
Finaal werd dit ook gebundeld en raadpleegbaar gesteld in gebruiksvriendelijke 
kaartlagen. Door dit samen te doen met alle betrokken stadsdiensten hopen 
we zo een onthardingsreflex aan te kweken bij de heraanleg van de publieke 
ruimte.”

© Pieter Vandenhoudt

© Pieter Vandenhoudt

Klimaat
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Richtprijs
7 500 euro (50% korting ingerekend). De prijs is erg afhankelijk van de aard van 
het project (bv. grootte perceel, intensiteit en duur participatietraject voor en na de 
inrichting …). 

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Begin 2021 kocht de gemeente Lebbeke een terrein langs de 
Rossevaalstraat van ongeveer 36 are om haar inwoners samen te laten 
tuinieren. Nog dezelfde maand werd de groep ‘Samentuin Rossevelt’ gevormd 
en plantten de enthousiaste deelnemers enkele fruitbomen en een haag. Met 
behulp van de Veltbegeleiders rondden zij in 2022 de ‘basiscursus ecologisch 
tuinieren’ af en gingen ze aan het zaaien en planten. Deelnemers genieten van 
de oogst, maar evenzeer van het sociale contact. 

Een eetbare buurt,  
gemeente of stad 

Situering
Heel wat gemeenten voorzien in hun klimaatplan acties om lokale voedselproductie te 
stimuleren. Via dit project wordt begeleiding aangeboden voor de realisatie van sociale 
buurtprojecten (bijvoorbeeld een samentuin of voedselbos) en voor productiegerichte 
initiatieven zoals stadslandbouw. We vertrekken vanuit de beschikbaarheid van één 
of meer potentiële locaties en een projectidee. Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven 
en Tuinieren) denkt mee over de mogelijkheden van de locatie, het betrekken van 
inwoners, het soort project en de randvoorwaarden. Bij grote percelen kan de gemeente 
ook een plaats geven aan een professionele boer voor een duurzaam landbouwproject. 
Dan staat De Landgenoten je extra bij. 

Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn: een buurtboomgaard, een pluktuin waar bezoekers 
en boer samenwerken, een plukroute doorheen de gemeente waar verloren plekjes 
een lekkere invulling krijgen, een voedselbos bij een dagcentrum voor mensen met een 
beperking … 

Projectinhoud en –verloop 
Stap 1 – Analyse van de uitgangssituatie
+ in kaart brengen van de mogelijkheden van het project: ecologische impact, sociale 

betekenis voor de buurt, rol van stakeholders en juridische aspecten
+ verifiëren van ruimtelijk-technische aspecten: bodemkwaliteit perceel, integratie in 

de omgeving
+ indien uit de analyse blijkt dat er minimaal 0,5 ha beschikbaar kan gesteld worden 

voor een professionele landbouwer, wordt De Landgenoten betrokken.

Stap 2 – Projectdefinitie met stappenplan
+ uitschrijven van één of meerdere scenario’s om het project te concretiseren
+ aftoetsing bij de gemeente, stakeholders, en indien gewenst buurtbewoners 
+ finaliseren van de projectdefinitie en de opmaak van een stappenplan (inclusief 

begroting, timing en verdere begeleiding) 

Stap 3 – Uitvoering begeleidingstraject tot aan de inrichting
+ begeleiden van een participatief traject met buurtbewoners en andere stakeholders 

(bekendmaking, werving geïnteresseerden, inspraaksessie of infoavond)
+ uitwerken van een inrichtingsplan met aandacht voor de noden van de buurt zoals 

eetbare elementen, rust, ontspanning en spel
+ advies bij de aanvraag van vergunningen voor aanplant
+ opmaak van een technisch inrichtingsplan (aanplant, infrastructuur)
+ opmaak van een beheerplan na de aanplant

Stap 4 – Opvolging en beheer na de inrichting
+ begeleiding op locatie in functie van een ecologisch groenbeheer met participatie 

van alle betrokkenen
+ begeleiding op vlak van groepsontwikkeling, met een verfijning van elke rol voor 

elke deelnemer (buurtbewoner, stakeholder,…)

Een begeleidingstraject start best in het vroege voorjaar op om de daaropvolgende 
winter de inrichting met aanplant te realiseren.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ het beschikbaar stellen van een perceel waar de eetbare buurt kan gerealiseerd 

worden
+ het aanstellen van één contactpersoon die het project opvolgt en waar nodig 

andere gemeentelijke medewerkers met bijkomende expertise betrekt
+ het leveren van input voor de projectdefinitie (doelstellingen, timing, output)
+ communicatie naar burgers

Kli7

Klimaat

Samentuin Rossevelt Lebbeke
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Klimaatvriendelijke  
lokale evenementen

Situering

Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen 
evenementen. Een conferentie, een tentoonstelling, een festival ... Er zijn heel wat 
mogelijkheden om deze evenementen klimaatgezond en duurzaam te organiseren. 
Duurzame maatregelen verhogen de kwaliteit van het evenement, zowel voor de 
bezoekers als voor omwonenden. Evenementorganisatoren staan hierbij voor allerlei 
uitdagingen. Wat betekent duurzaamheid voor een evenement? Hoe begin je eraan? 
Waar moet je als organisator op letten? Ecolife heeft, o.a. via haar samenwerking 
met de OVAM rond duurzaam evenementenbeleid, uitgebreide expertise rond het 
verduurzamen van kleine en grote evenementen.

Projectinhoud en –verloop 
Ecolife begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een actieplan en de 
voorbereiding van concrete maatregelen voor het evenement. Dit is maatwerk en houdt 
rekening met de gemeentelijke context en prioriteiten. 

Op vraag van de gemeente kunnen volgende aspecten aan bod komen:
+ analyse van de bestaande situatie op en rond het evenement (nulmeting)
+ inventariseren van mogelijke ingrepen, maatregelen en duurzame alternatieven
+ voorbereiding en implementatie van de nodige maatregelen
+ draagvlak creëren bij betrokken actoren: standhouders, onderhoudsploeg, 

vrijwillige medewerkers … 
+ advies rond communicatie naar personeel, vrijwilligers, leveranciers en publiek
+ bundelen van de opgedane inzichten na afloop van de editie
+ opstellen van actieplan voor volgende edities

Uitvoeringstermijn: 6 tot 12 maanden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ de logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ter 

beschikking stellen van een vergaderruimte 
+ de selectie en werving van medewerkers van de 

gemeente
+ interne communicatie en opvolgen van 

gemaakte afspraken
+ bewaken van het interne draagvlak binnen de 

gemeentelijke diensten en het politieke niveau

Richtprijs
2 500 euro (50% korting ingerekend)

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Kli9Burgerbudget voor co-creatieve 
klimaatprojecten 

Situering
Ben je als gemeente op zoek naar innovatieve manieren om burgers en lokale verenigingen 
actief te betrekken bij het Burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan? Burgers, 
buurtwerkingen en verenigingen vormen via hun lokale verankering, terreinkennis en 
netwerk een belangrijke hefboom om lokale klimaatdoelstellingen te behalen. Dankzij 
het burgerbudget kunnen burgers zelf projectvoorstellen indienen. Anders dan bij een 
projectsubsidie krijgen de burgers ook de kans om hun ‘stem’ uit te brengen voor het 
projectvoorstel dat hun voorkeur heeft. Zo kunnen ze mee beslissen welke projecten 
financiering krijgen.

Projectinhoud en –verloop 
+ Tijdens het intakegesprek worden de financiële contouren besproken, de focus 

van het burgerbudget (‘klimaatprojecten’) en de samenstelling van de jury. Er 
worden afspraken gemaakt over het verloop, de timing en de taakverdeling.

+ Vervolgens werkt Ecolife, in nauw overleg met de gemeente, het reglement voor 
het burgerbudget en de jureringsprocedure op maat uit. In samenwerking met 
de communicatiedienst wordt een communicatieplan opgesteld.

+ Dan is de tijd rijp om de oproep te lanceren naar de burgers. De gemeente zorgt 
voor de verspreiding van de oproep, Ecolife geeft hierbij advies. Vanaf dit moment 
kunnen de projectvoorstellen bij de gemeente ingediend worden. 

+ Alle ingezonden voorstellen worden volgens vooraf bepaalde criteria gescreend 
op vormvereisten. De jury beoordeelt de weerhouden voorstellen en burgers 
krijgen ook de kans om dit te doen. De gemeente communiceert de beslissing 
naar de indieners van goed- en afgekeurde projectvoorstellen.

+ Ecolife houdt de vinger mee aan de pols en draagt bij aan de evaluatie van de 
eerste editie van het burgerbudget met oog op eventuele volgende edities.

Kli8

Na pioniers Kruisem, Laarne en Erpe-Mere lanceerden in 2021 ook 
Geraardsbergen en Zottegem hun eigenste burgerbudget. Inwoners en 
verenigingen kregen er de kans om hun droomproject te verwezenlijken. Zo 
werden er tijdens een eerste editie in Zottegem zes ontvankelijke projecten 
ingediend. Na een bijeenkomst van de jury en een burgerstemronde werden 
twee buurprojecten rond ontharden en vergroenen (in een school en op 
een dorpsplein) gelauwerd. De stad verankert het burgerbudget nu met een 
jaarlijkse oproep. 

De voorbije jaren werden de 
Speculoosfeesten in Kaprijke, 
de Wuitenmarsen in Hamme 
en de nieuwjaarsreceptie van 
zowel gemeente Wichelen 
als stad Eeklo onder de loep 
genomen. Ecolife gebruikte een 
eigen tool om klimaatvriendelijke 
oplossingen op maat voor te stellen. 
Op deze evenementen wordt nu 
gewerkt met lokale leveranciers, 
worden vegetarische alternatieven 
voorzien en wordt ingezet op 
duurzame verplaatsingen en 
minder afval. De tool zelf kunnen de 
gemeenten blijven gebruiken om 
het evenementenbeleid verder te 
verduurzamen.

Klimaat Klimaat

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ het reserveren van het nodige budget 

voor de burgerinitiatieven
+ de logistieke ondersteuning
+ de communicatie naar alle inwoners en 

de indieners van projectvoorstellen
+ de uitvoering van concrete taken in 

voorbereiding en tijdens de looptijd van 
het burgerbudget

+ de financiële afspraken en 
uitbetalingsmodaliteiten van de 
goedgekeurde projectvoorstellen

Richtprijs
2 500 euro (50 % korting ingerekend) voor 
het begeleidingstraject. Het budget voor 
de verenigingen of burgers moet door de 
gemeente zelf worden voorzien.

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

‘t Hofgeluk - burgerbudget Erpe-Mere © Luk Collet
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Detailhandel 
Provincie Oost-Vlaanderen heeft een economische en ruimtelijke langetermijnvisie op 
detailhandel uitgewerkt. Een visie die een innoverend handelsbeleid bij lokale besturen 
stimuleert en de impact op mobiliteit en milieu inperkt: inzetten op kernversterking 
in de gemeenten, een complementair selectief aanbodbeleid in de periferie, een 
clustering van grootschalige detailhandel in duidelijk afgebakende zones. 

Oost-Vlaamse besturen kunnen bij de dienst Ondernemen & Innovatie terecht voor:
+ recente cijfers over het commercieel aanbod (winkels, horeca, dienstverlening en 

leegstand) en de koopstromen (wie koopt wat, waar). De Provincie geeft elk lokaal 
bestuur gratis toegang tot de online databank Locatus. De gemeentelijke rapporten 
detailhandel zijn te downloaden via www.provincies.incijfers.be. Deze cijfers zijn 
een basis voor het uitwerken van beleid en van doeltreffende acties

+ hands-on begeleiding en onderzoek op maat bij de uitwerking van een 
gemeentelijk beleid voor lokale economie

+ subsidies voor projecten die een ondernemingsvriendelijk en duurzaam lokaal 
handels- en horecabeleid ondersteunen

Contact
detailhandel@oost-vlaanderen.be

Algemeen aanbod 

Annemieke van Laethem, bestuurssecretaris economische zaken bij lokaal 
bestuur Geraardsbergen, getuigt: “Op basis van de gegevens uit de Locatus 
databank en de rapporten detailhandel hebben we een detailhandels-
visie voor onze stad uitgewerkt. Voor de promotie van Geraardsbergen als 
winkelstad, het ondersteunen van de lokale ondernemers en het aantrekken van 
nieuwe handelaars doen we beroep op de provinciale subsidies. Cijfers vormen 
dus een basis voor het beleid en voor de uitwerking van doeltreffende acties.”

© Wingman Agency
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Lokaal voedsel
Voedsel neemt een cruciale plaats in binnen ons dagelijks leven en in onze 
maatschappij. Om lokale en duurzame voedselstrategieën en -systemen te stimuleren, 
werkte de Provincie Oost-Vlaanderen, samen met interne en externe partners 
het voedselplan ‘Oogst-Vlaanderen’ uit. Met Oogst-Vlaanderen wil de Provincie 
lokale besturen ondersteunen en versterken in de opmaak en uitvoering van lokale 
voedselstrategieën. Deze ondersteuning vertaalt zich ook op strategisch vlak. 

De Provincie wil op diverse manieren lokale besturen ondersteunen rond lokaal 
voedsel, zoals:
+ een faciliterende rol opnemen bij het ontwikkelen van nieuwe lokale of regionale 

voedselstrategieën (zie ook project Eco5)
+ sensibiliseringscampagnes opzetten naar burgers/consumenten rond duurzaam 

lokaal voedsel
+ promotie van lokale hoeveproducten via het communicatieplatform  

Lekker Oost-Vlaams
+ subsidies voor bijvoorbeeld imagoversterkende initiatieven in de land- en 

tuinbouw, circulaire ketenprojecten, LEADER-projecten, … 
+ aanbieden van vormingen rond duurzame consumptie en productie
+ aanbieden van kant-en-klare tools (mondiale uitdagingen/fairtrade, …), 

voorbeeldbestekken duurzame aankopen (bv. catering),  
platform www.regioleverancier.be, communicatiemateriaal, …

Contact
landbouw@oost-vlaanderen.be

Duurzaam consumeren
De Provincie wil de transitie naar meer duurzame consumptie stimuleren, 
rekening houdend met zowel de ecologische, sociale als mondiale impact van ons 
aankoopgedrag.

Gemeenten kunnen een beroep doen op het volgende aanbod: 
+ ondersteuning bij de uitwerking van een duurzaam aankoopbeleid
+ gratis ontleenbaar educatief materiaal en methodieken rond duurzame consumptie 

en wereldburgerschap

Contact
mondialegemeenten@oost-vlaanderen.be

Lokale economie en voeding

In de praktijkgerichte gids “Aankopen met positieve impact” staan heel wat 
mooie voorbeelden van aankoopdossiers uit onze provincie. De gids is het 
slotstuk van een traject waarbij het Provinciebestuur samen met de regio’s Aalst 
en Dendermonde een ambitieuze engagementsverklaring heeft ontwikkeld op 
vlak van sociaal, circulair en klimaatbewust aankopen. Een traject dat trouwens 
ook de Provincie Oost-Vlaanderen aflegde voor het eigen aankoopbeleid. Oogst-Vlaanderen, stakeholdersmoment Huysmanshoeve
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Opmaak van een gemeentelijk 
detailhandelsplan en -visie

Situering
Steden en gemeenten zijn gebaat bij compacte kernen: voorzieningen op wandel- 
en fietsafstand, een gezellig terras in de buurt maken de stads- en dorpscentra 
aantrekkelijk. Om te komen tot levendige kernen nemen lokale besturen een actieve rol 
op. De instrumenten uit het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid gecombineerd 
met een gemeentelijke detailhandelsvisie, maken het voor lokale besturen mogelijk 
consequente beleidskeuzes te maken en gerichte acties uit te voeren.

Op vraag van de lokale besturen maakt de dienst Ondernemen & Innovatie 
detailhandelsplannen op, worden huidige detailhandelsplannen en -visies 
geactualiseerd of worden handelskernen afgebakend of hertekend.

Projectinhoud en –verloop 
Hoe ziet zo’n detailhandelsplan er uit? Een uitgebreide economische en ruimtelijke 
analyse wordt gekoppeld aan de resultaten van een handelaarsbevraging. Zo worden 
een realistische beleidsvisie en locatiebeleid uitgewerkt, met enkele concrete 
detailhandelsacties.

Om vraag en aanbod in kaart te brengen, gaan we als volgt te werk:
+ economische analyse: hoeveel en welke handelspanden zijn er in de gemeente? 

Wie koopt wat, waar? Het gemeentelijk rapport detailhandel wordt aangevuld met 
historische en actuele commerciële data en koopstroomgegevens 

+ economisch referentiekader: de detailhandelssituatie van de gemeente wordt 
vergeleken met andere Vlaamse steden en gemeenten met een gelijkaardig socio-
economisch profiel

+ ruimtelijke analyse en afbakening: waar zijn bijkomende handelsvestigingen 
mogelijk of wenselijk? Welke locaties of gebieden willen we vrijwaren van 
detailhandel? Op basis van de economische analyse en een screening van diverse 
plannen (gemeentelijke beleidsplannen, uitvoeringsplannen en gewestplannen) 
worden één of meerdere winkelkernen afgebakend

+ online handelaarsbevraging: enquête bij lokale winkeliers, horecaondernemers 
en dienstverleners, uitgevoerd in samenwerking met de faculteit Economie en 
Bedrijfskunde van de Universiteit Gent

+ vertaling naar een gemeentelijk detailhandelsplan, -visie en -acties: het lokaal 
bestuur ontvangt een rapport met de resultaten van de economische en ruimtelijke 
analyse en van de handelaarsbevraging, de afbakening van de winkelkern(en), visie 
en aanbevelingen, aangevuld met een aantal acties

Milieu- en mobiliteitsaspecten worden uiteraard meegenomen doorheen de 
verschillende stappen. Essentieel is ook de regelmatige afstemming met het lokaal 
bestuur en de lokale ondernemers. We doen beroep op de kennis en expertise van 
schepenen en ambtenaren (lokale economie, omgeving, milieu, mobiliteit en toerisme) 
en van de lokaal gevestigde ondernemers.

Richtprijs
Maximum 10 000 euro.
De Provincie biedt haar expertise aan tegen kostprijs (uurtarief omgevingscontract). 
Voor elke aanvraag wordt een prijsofferte op maat gemaakt.

Contact
detailhandel@oost-vlaanderen.be

Eco1

“Bij de opstart van de nieuwe dienst ondernemingen was het een noodzaak 
om een zicht te krijgen op de reële situatie in Buggenhout. De quickscan 
die de Provincie heeft opgemaakt, was een schitterend startpunt om onze 
dienstverlening intern te screenen en de ondernemers te bevragen. De resultaten 
hebben geleid tot een volgende stap om onze lokale ondernemers nog verder 
te ondersteunen, namelijk de uitwerking van een detailhandelsplan samen met 
de Provincie. Stap voor stap streven we naar een duidelijke visie en concrete 
doelstellingen voor de uitbouw van het economisch beleid voor de komende 
jaren in onze gemeente.” — Annick Colpin, stafmedewerker ondernemingen en 
beleidsondersteuning bij lokaal bestuur Buggenhout.

Lokale economie en voeding
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Inplantingsaanvragen  
en haalbaarheidsanalyses  
voor detailhandel

Situering
Dient bij de heraanleg van het gemeentelijk dorpsplein of centrum meer ruimte voor 
handels- en horecazaken voorzien? Wat is de economische haalbaarheid van nieuwe 
vestigingen? Wie zijn de consumenten die worden bediend bij de verhuis van enkele 
winkels? Worden er meer klanten aangetrokken en vanuit welke buurten of gemeenten 
zijn ze afkomstig? Een impactanalyse geeft een antwoord op deze vragen.

Projectinhoud en –verloop 
Op basis van winkeldata, consumentengegevens en koopstromenonderzoek voert 
de dienst Ondernemen & Innovatie impactanalyses voor detailhandel uit. Het 
klantenpotentieel en de impact van nieuwe detailhandelsvestigingen of relocaties 
worden op een objectieve manier ingeschat. 

Het eindresultaat is een bondig en overzichtelijk rapport dat zowel de beginsituatie 
(huidige winkelaanbod en koopstromen) als de resultaten van de simulaties 
weergeeft: economische haalbaarheid van het voorgesteld detailhandelsproject en 
herkomstplaatsen van de klanten. 

Dit rapport wordt mondeling toegelicht aan het schepencollege en medewerkers van 
het gemeentebestuur.

Richtprijs
De gepresteerde uren worden verrekend aan kostprijs (uurtarief omgevingscontract). 
De richtprijs is ongeveer 1 700 euro per simulatie (3,5 werkdagen).

Contact
detailhandel@oost-vlaanderen.be

Eco2

© Ian Segal 

Lokale economie en voeding

Quickscan lokale economie  
en digitalisering

Situering
Welke ‘urgenties’ stellen zich in de omgeving en bij de ondernemers? Op welke manier komen 
het beleid en de dienstverlening van het lokaal bestuur daaraan tegemoet? De quickscan lokale 
economie stelt de Oost-Vlaamse besturen in staat om hun bestaande dienstverlening aan 
ondernemers te inventariseren en te verbeteren. De quickscan geeft inzicht in de mogelijkhe-
den en uitdagingen op vlak van lokaal economiebeleid. De scan confronteert dat beeld met de 
actuele dienstverlening van de betrokken stad of gemeente. 

Om te komen tot deze inventarisatie en verbeterpunten, worden vier onderzoeken uitgevoerd 
en geïntegreerd in een sterkte-zwakteanalyse. Op basis van het profiel van de gemeente, de 
huidige dienstverlening, de zelfevaluatie en de vragen van ondernemers, stelt de dienst Onder-
nemen & Innovatie acties voor de komende jaren voor, geïllustreerd met enkele praktijkvoor-
beelden.

Projectinhoud en –verloop 
De quickscan bestaat uit vier onderdelen, telkens vanuit een ander perspectief: 
+ vanuit data: socio-economisch profiel van de gemeente of stad
+ vanuit de bestaande dienstverlening: producten- en dienstencatalogus
+ vanuit schepenen en medewerkers: zelfevaluatie door het lokaal bestuur
+ vanuit ondernemers: online bevraging van ondernemers, actief in verschillende 

sectoren

De dienst Ondernemen & Innovatie maakt een socio-economisch profiel van de 
gemeente op en voert een online ondernemersbevraging uit. Het lokaal bestuur screent 
een producten- en dienstencatalogus en evalueert haar eigen dienstverlening voor de 
ondernemers. Deze data worden door de dienst Ondernemen & Innovatie geïntegreerd 
in een sterkte-zwakteanalyse.

Zo krijgt het lokaal bestuur inzicht in de 
interne processen, namelijk de werking en 
digitalisering (hoe), de dienstverlening en de 
producten (aanbod) en de opportuniteiten 
aangegeven door de ondernemers (vraag). 
De resultaten van de quickscan worden 
samengevat in een compact eindrapport. Dit is 
de basis voor concrete acties en optimalisaties 
van processen, dienstverlening, communicatie 
naar de ondernemers, enzovoort. 

Richtprijs
Een eerste quickscan-rapport is gratis voor de lokale besturen die hebben 
deelgenomen aan het EFRO-project ‘Onderneem Er Op Uit’. Daarna, en voor andere 
besturen, bedraagt de kostprijs 2 500 euro.

Contact
detailhandel@oost-vlaanderen.be

Eco3

“De quickscan lokale economie leerde ons dat het aantal actieve 
ondernemers in onze landelijke gemeente toeneemt en dat we als 
gemeentebestuur meer moeten opkomen voor de belangen van deze 
ondernemersgroep. Als ‘Senter’ (de Sentse Economische Raad) hebben we 
nu meer aandacht voor duidelijkere en betere communicatie. We maakten ook 
werk van een startersbrief voor nieuwe ondernemers en een nieuwsbrief. Een 
echte meerwaarde voor de ondernemers. De quickscan was ook een trigger om 
te starten met een aanspreekpunt voor ondernemers in onze gemeente.” — Jan 
Strymes, contactpersoon lokale economie bij lokaal bestuur Sint-Laureins.
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Gedeelde experten  
lokale economie 

Situering
Ondernemers hebben hoge verwachtingen van de overheid, zowel als het gaat over het lokaal 
beleid als de gemeentelijke dienstverlening. Lokale besturen beschikken echter niet altijd over 
de nodige capaciteit en specialismen die nodig zijn om te voldoen aan de verwachtingen van 
ondernemers. Of ze hebben te kampen met een tijdelijke uitval van personeel, waardoor de 
dienstverlening dreigt onderbroken te worden.

Met het traject van gedeelde experten lokale economie stelt de Provincie Oost-Vlaanderen 
personeelsleden ter beschikking aan lokale besturen voor het opzetten en uitvoeren van een 
ondernemersvriendelijke dienstverlening en lokaal economiebeleid. 
 

Projectinhoud en –verloop 
De Provincie stelt een expert lokale economie ter beschikking à rato van een aantal dagen per 
jaar en staat in voor de aansturing en opleiding van de expert. Het lokaal bestuur zorgt voor een 
uitgeruste werkplek en zorgt ervoor dat de expert toegang heeft tot gegevens die nodig zijn om 
de functie uit te oefenen.

Het takenpakket van de gedeelde expert wordt bepaald in onderling overleg en bijgestuurd 
naargelang de behoeften van het bestuur en van de ondernemers. De gedeelde experten wer-
ken praktijkgericht, staan in voor de continuering van het lokaal economiebeleid en stemmen 
nieuw beleid en/of initiatieven af op de doelstellingen en draagkracht van het bestuur. Boven-
dien staan ze in voor de kennisdeling tussen de lokale besturen.

De experten werken hands-on en de resultaten zijn divers, zoals
+ het opmaken en herwerken van gemeentelijke reglementen
+ het indienen en opvolgen van subsidieaanvragen
+ het inrichten van netwerk- en vormingsmomenten voor ondernemers
+ het communiceren met en promoten van lokale ondernemers via allerlei acties
+ het opnemen van dossiers en aanvragen in samenwerking met de gemeentelijke 

diensten

Richtprijs
De loonkost wordt gedragen door de deelnemende lokale besturen. De kostprijs 
wordt bepaald door het aantal prestatiedagen. De Provincie Oost-Vlaanderen neemt 
de overheadkost op zich, berekend als 15% van de loonkost. De overheadkost omvat 
onder andere de kosten van telefonie, laptop, verplaatsing, opleiding.

Met de betreffende besturen wordt een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt.

Contact
detailhandel@oost-vlaanderen.be

“Gezien de omvang en economische samenstelling van de gemeente De Pinte, 
focust ons lokaal economiebeleid op de middenstand, lokale handelaars en in 
beperkte mate op ondernemers. Hiervoor doen we beroep op de provinciale 
expert lokale economie die we delen met een vijftal andere besturen. Vooreerst 
is het financieel interessant om de loonkost te kunnen delen. Vervolgens 
boosten we onze lokale economie door middel van de expert die ons 
informeert over subsidieoproepen en gerichte acties uitwerkt. Ten slotte 
bouwen we een netwerk uit met onze lokale ondernemers en met andere 
lokale besturen.” — Sven Algoet, voorzitter Adviesraad voor lokale economie en 
middenstand De Pinte.

Lokale economie en voeding

Eco4
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Opmaak van een lokale 
voedselstrategie 

Situering
Kiezen voor lokale producten verkleint het aantal voedselkilometers. Seizoensgebonden 
en verse voeding zorgen ook voor een lager energieverbruik. Steeds meer lokale besturen 
stimuleren daarom de productie en consumptie van duurzame en lokale voeding om hun 
klimaatdoelstellingen te halen. Zo ondersteunen zij tegelijk de lokale economie.  
Veel initiatieven hebben bovendien een sociale insteek. Ze bieden opportuniteiten voor 
extra (sociale) tewerkstelling en kunnen ingezet worden om een sterkere sociale cohesie te 
creëren. 

Via dit project zet de Provincie (dienst Landbouw en Platteland) jouw lokaal bestuur op weg 
naar een lokale voedselstrategie, een actieplan rond lokaal voedsel ... Het is ook mogelijk met 
enkele buurgemeenten samen te komen tot een gezamenlijke voedselstrategie.

Projectinhoud en –verloop 
In overleg met de gemeente(n) wordt een traject op maat uitgewerkt.  
Dit traject kan de volgende begeleiding omvatten:
+ inventariseren van het aanbod lokaal (duurzaam) voedsel en voedselinitiatieven 

binnen de gemeente(n)
+ aanbrengen van inspirerende voorbeelden rond lokaal voedsel 
+ samenbrengen van relevante actoren of sleutelspelers, faciliteren van het overleg 

om zicht te krijgen op de potenties binnen de gemeente
+ keuzes maken: opstellen van doelstellingen of een actielijst en tips om lokale 

producten te integreren in het gemeentelijk beleid; opmaken van een actieplan
+ doorverwijs naar informatie en partners voor het organiseren van concrete acties 

(bv events met lokale producten)
+ uitwerken van communicatietools of -scenario’s.

We bekijken samen het gewenste traject en het aantal overlegmomenten.  
In samenwerking met team Mondiale Solidariteit kan dit traject uitgebreid worden met 
een sensibiliserend luik rond duurzaam en mondiaal solidair consumeren.

Uitvoeringstermijn: 6 à 12 maanden 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de logistieke ondersteuning, de inzet van 
gemeentepersoneel en (extra) financiële middelen voor de uitvoering, opvolging en 
communicatie van acties. 

Richtprijs
1 500 à 5 000 euro (50 % korting ingerekend)
De prijs is afhankelijk van de gewenste ondersteuning en kan gedeeld worden bij 
samenwerking tussen meerdere gemeenten.

Contact
landbouw@oost-vlaanderen.be

Samen met trajectbegeleiders Let Us en Levuur werden sinds 2020 
vier trajecten opgestart in Eeklo, Erpe-Mere, Geraardsbergen en 
Merelbeke. Elk traject is volledig op maat van de gemeente en dus telkens 
anders. Via een participatief online-traject formuleerde men in Geraardsbergen 
samen met een uitgebreide groep stakeholders 4 doelstellingen: rond korte 
keten, troeven voor lokale landbouw, voedselverspilling en ruimte voor 
voedselproductie. De mattentaart kreeg hierin een prominente rol. Eeklo ging op 
zoek naar een leuke naam voor hun voedselstrategie en werkte een bijhorende 
communicatiestrategie uit om meer draagvlak bij burgers, ondernemers en 
organisaties te creëren.

Lokale economie en voeding

Eco5

Hadewych Georges – beleidscoördinator landbouw
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Opmaak van een strategie 
tegen voedselverlies

Situering
Voedselverspilling vermijden is een belangrijke sleutel om je gemeente koolstofneutraal 
te maken. Om echt impact te hebben is een onderbouwde strategie broodnodig. Zo 
ontdek je waar de grootste oorzaken zitten, en zet je je tijd en middelen in op de juiste 
oplossingen. FoodWIN ondersteunt bij het opmaken van een diagnose, het cocreëren 
van een strategie en de omzetting naar actie. Samen met lokale sleutelfiguren zet je je 
gemeente op de kaart als voorloper in de strijd tegen voedselverspilling. 

Projectinhoud en –verloop 
FoodWIN bouwt samen met je gemeente en lokale sleutelfiguren aan een doeltreffende 
strategie. 

+ stap 1 – diagnose: We schatten de sociale, milieu- en financiële impact in van 
voedselverspilling in de gemeente en bekijken de mogelijkheden per sector. Zo 
weten we waar eerst aan de slag te gaan. 

+ stap 2 – strategie: We stellen een kernteam samen, dat bestaat uit sleutelfiguren 
die de strategie en acties tot leven zullen brengen. Belangrijke betrokkenen zijn 
bijvoorbeeld de relevante gemeentelijke diensten, burgerinitiatieven , lokale 
handelaars, ondernemers, de afvalophaler … Doorheen twee co-creatie workshops 
met het kernteam draaien we de neuzen in dezelfde richting en komen we tot 
een gedragen strategie. We bepalen op welke sectoren we inzetten en koppelen 
daaraan een haalbaar actieplan op korte en lange termijn. FoodWIN faciliteert het 
co-creatieproces en brengt inspirerende praktijkvoorbeelden.

+ stap 3 – actie: Tijdens een laatste workshop plannen we acties in, worden taken 
verdeeld en engagementen vastgelegd en geven we de gemeente een duwtje in de 
rug om het actieplan uit te voeren. 

De gemeente kiest of de stappen op locatie of online doorgaan. 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ het uitnodigen van actoren om toe te treden tot het kernteam
+ de praktische organisatie van de workshops (locatie, eventueel een lunch …) en het 

samenbrengen van de deelnemers 
+ externe communicatie over het traject, de resultaten en het belang van het 

vermijden van voedselverspilling

Richtprijs
2 553 euro (50% korting ingerekend) voor het standaardtraject van ongeveer 4 tot 5 
maanden. Bijkomende vergaderingen (om acties af te stemmen en de strategie bij te 
sturen) kunnen worden aangevraagd.

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Eco6

Lokale economie en voeding
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Reductie van voedselverlies 
in kantines, scholen en 
zorginstellingen

Situering
Grootkeukens in woonzorgcentra, ziekenhuizen, bedrijfsrestaurants en scholen, verspillen 
tussen 20 en 40% van het geproduceerde eten. De kost van één ton voedselverlies in 
grootkeukens is 1 500 à 2 500 euro. De reductie van voedselverspilling is een impactvolle 
oplossing in het kader van de klimaatverandering, én is een kosteneffectieve manier 
om voedselarmoede en voedselongelijkheid te bestrijden. Lokale overheden met 
grootkeukens kunnen de vrijgekomen budgetten investeren in lekkerder, duurzamer en 
gezonder eten. 

Projectinhoud en –verloop 
FoodWIN helpt je stad of gemeente via dit project om voedselverspilling in de eigen 
grootkeukens te verminderen of particuliere grootkeukens een duwtje in de rug geven.

FoodWIN ondersteunt grootkeukens op de volgende manier:
+ stap 1: Alles begint bij de nulmeting. Met geschikte tools en methoden wordt 

voedselverspilling in de organisatie gemeten. Daarop wordt de voedingsdynamiek in 
de keuken in kaart gebracht aan de hand van interviews. Het team wordt getraind om 
nadien zelfstandig te meten. Van de meetresultaten wordt een rapport en impactstu-
die gemaakt. 

+ stap 2: Via een workshop brengt FoodWIN, samen met het team van de 
grootkeuken, de knelpunten en oplossingen in kaart.

+ stap 3: In een tweede workshop wordt samen met het team een gedetailleerd 
actieplan opgesteld en wordt advies en ondersteuning gegeven bij het 
implementeren van oplossingen (tot 1 jaar na de opmaak van het stappenplan). 

+ stap 4: Na het implementeren van oplossingen, voert de grootkeuken een 
impactmeting uit. Hoeveel voedselverspilling heeft de instelling vermeden? 
Hoeveel geld is er uitgespaard? En wat is het effect op het milieu? Hierbij analyseert 
FoodWIN opnieuw de meetgegevens en maakt een rapport op.

FoodWIN is tijdens en na het traject beschikbaar voor vragen.

Het proces van de nulmeting (stap 1) tot het opstellen van een actieplan (stap 3) duurt 
ongeveer 3 maanden. De impactmeting (stap 4) gebeurt ideaal gezien ongeveer een 
jaar na de nulmeting.

Optioneel kan bij afloop een inspirerend leermoment georganiseerd worden, waarbij 
de begeleide grootkeuken resultaten en ervaringen deelt met andere grootkeukens uit 
de regio. 

Taken en verantwoordelijkheden van de grootkeuken:
+ vragen beantwoorden i.v.m. voedingsdynamiek, meetgegevens invullen in 

voorziene invulformulieren
+ de praktische organisatie van workshops en deelnemers uitnodigen

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ de koppeling met andere gemeentediensten waar nodig (bv. OCMW’s)
+ het opnemen van de rol als tussenpersoon naar scholen en zorginstellingen

Eco7
Richtprijs
3 485 euro (50% korting ingerekend) voor een standaardtraject met één individuele
grootkeuken. Voor de begeleiding van meerdere grootkeukens worden een apart 
projectvoorstel en prijs opgemaakt.

Het optioneel inspirerend leermoment behoort niet tot het standaardtraject en is voor 
rekening van de gemeente. 

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Het woonzorgcentrum De Refuge uit Gent startte eind 2021 met het 
aanpakken van voedselverspilling in hun grootkeuken. Uit de nulmeting 
bleek dat De Refuge maar liefst 58% van het geproduceerde eten weggooide. 
De bereidheid bij de directie, het keukenpersoneel en andere medewerkers 
om hier iets aan te doen was heel groot. Samen met hen maakte Foodwin een 
actieplan op en reeds tijdens het traject werden door de chefkok aanpassingen 
doorgevoerd die meteen tot een reductie leidden. Ondertussen startten ook 
trajecten op in woonzorgcentrum Denderoord en lokaal dienstencentrum de 
Maretak in Geraardsbergen. 
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Duurzaam 
wonen en 
bouwen 

De Provincie zet in op een toekomstgericht woonbeleid. Ze geeft diverse impulsen 
rond vernieuwing en duurzaamheid.

De Provincie ondersteunt gemeenten onder meer door:

+ actief deel te nemen aan het lokaal woonoverleg en aan het intergemeentelijke 
woonoverleg

+ advies te geven op vraag
+ samen met het Agentschap Wonen Vlaanderen, overleg en intervisie voor lokale 

woonambtenaren te organiseren
+ infoavonden en studiedagen over actuele woonthema’s te organiseren
+ instrumenten en procesbegeleiding aan te bieden voor het veranderen van 

woongedrag bij burgers (zie project Won4)
+ het verspreiden van succesvolle methodieken, visies en/of instrumenten
+ het ter beschikking stellen van data en een gemeentelijk rapport wonen  

via www.provincies.incijfers.be
+ impulsen te verlenen aan startende en groeiende sociale verhuurkantoren
+ nieuwbouw en renovatie binnen de sociale huisvestingssector op een hoger niveau 

te tillen
+ de koppeling te maken met lopende experimentele woonprojecten
+ projectsubsidies toe te kennen voor het ontwikkelen van woongelegenheden voor 

kwetsbare doelgroepen

Contact
wonen@oost-vlaanderen.be

Het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen is een aanspreekpunt 
voor diverse bouw- en woonactoren in de provincie. Alle gemeenten kunnen bij het 
Steunpunt terecht voor: 
+ duurzaam bouw- en renovatieadvies voor hun inwoners (zie project Won1)
+ duurzaam bouwadvies -en begeleiding voor het gemeentelijk patrimonium (zie 

project Won2)
+ projectadvies -en begeleiding bij het realiseren van duurzame wijken (zie project 

Won3)
+ inhoudelijke ondersteuning van gemeentelijke initiatieven of campagnes
+ infosessies (bv. ‘fossielvrij verwarmen’ en ‘hou je huis koel’ …)  

en workshops (bv. hittewandeling ...)
+ opleidingen zowel voor particulieren als voor gemeentepersoneel
+ ontlening van een infostand of andere communicatiematerialen

Daarnaast heeft het Steunpunt in samenwerking met heel wat gemeenten collectieve 
renovatieprojecten opgezet, soms gecombineerd met pilootprojecten voor 
klimaatgezonde wijken. 

Contact
dubo@oost-vlaanderen.be

Algemeen aanbod 

Duurzaam wonen en bouwen 
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Bouw- en renovatieadvies  
voor de inwoners van  
jouw gemeente  

Situering
Een duurzaam bouw- of renovatieadvies is een onafhankelijk advies op maat 
voor een individuele particuliere woning. Met het oog op toekomstbestendig en 
klimaatgezond wonen, gaat het advies verder dan energetische aspecten: naast 
isolatie, vermijden van koudebruggen, aangepaste ventilatie, keuze van verwarming en 
sanitair warm water is er bijvoorbeeld ook aandacht voor waterbesparing en -opvang, 
duurzame materiaalkeuze en hittebestendig wonen. Voor specifieke ingrepen aan de 
woning wordt een richtprijs ingeschat. 

Er zijn verschillende formules mogelijk:
+ Het ‘renovatieadvies aan huis’ vindt plaats op het werfadres. Zo kan een 

uitgebreid, zeer gericht en concreet advies worden gegeven. 
+ Dit advies vormt ineens ook de eerste pijler in alle lokale renovatieprojecten die 

het Steunpunt met heel wat gemeenten opzet. Bij deze projecten krijgt de burger 
aansluitend ook gratis renovatiebegeleiding en ontzorging. 

+ Mensen die een nieuwbouw plannen, kunnen voor bouwadvies terecht op kantoor 
in Gent. 

+ Een tele-advies is steeds mogelijk.

Om de sterk toegenomen vraag naar bouw- en renovatieadvies te kunnen opvangen, 
zal het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen geïnteresseerden in de toekomst nog 
gerichter toeleiden naar de juiste ondersteuning. Mensen met een specifieke vraag, 
kunnen soms snel geholpen worden of toegeleid naar bijvoorbeeld het Energiehuis.  
De bouw- en renovatieadviezen worden specifiek gericht naar mensen met 
concrete bouw- of renovatieplannen die hun woning toekomstbestendig willen 
maken. Indien de gemeente niet bijdraagt kunnen de inwoners vanaf 2023 geen 
gebruik maken van dit advies op maat.

Projectinhoud en –verloop
Het project verloopt als volgt:
+ de gemeente dient een engagementsverklaring in bij het Steunpunt Duurzaam 

Wonen en Bouwen
+ de gemeente ontvangt communicatiematerialen: een rolpaneel, folders, social 

media beelden, voorbeeldartikels
+ het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen maakt het aanbod bekend via haar 

kanalen en partners (o.a. Bisbeurs, website, artikels, pers ….)
+ inwoners kunnen inschrijven via www.bouwwijs.be
+ via een voorselectie worden mensen ofwel direct geholpen met hun vraag, ofwel 

wordt een afspraak gemaakt voor een volledig bouw- of renovatieadvies 

Won1
Bij de lokale renovatieprojecten ‘Oost-Vlaanderen renoveert!’ wordt aansluitend op het 
renovatieadvies een gratis renovatiebegeleiding voorzien voor de uitvoering van de 
renovatiewerken.

De rol van de gemeente/stad is: 
+ actieve promotie op een continue basis, met vermelding van de samenwerking met 

de Provincie Oost-Vlaanderen (inclusief logo)
+ mee bekend maken van de resultaten van het bouw- en renovatieadvies

Richtprijs
De bijdrage van de gemeente is afhankelijk van het type geleverd advies. Alle 
gemeenten worden in de loop van 2023 in detail geïnformeerd over de aanpak en de 
bijhorende kostprijs. Een aangepaste engagementsverklaring zal ter ondertekening 
worden voorgelegd.

Contact
dubo@oost-vlaanderen.be

Het aantal renovatieadviezen is de laatste jaren enorm 
toegenomen. In 2022 kregen 2 200 woningeigenaars een renovatieadvies 
aan huis. Ter vergelijking: in 2021 waren dit er 1 171 en in 2020 737. In 56 
gemeenten was het renovatieadvies gratis. In gemeenten waar een collectief 
renovatieproject ‘Oost-Vlaanderen renoveert’ liep, lag het aantal adviezen 
opmerkelijk hoger. 

Luna Lannoo – deskundige klimaatrenovatie,
Katrijn Gijsel – beleidsmedewerker klimaat, 

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
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Duurzaam bouwadvies 
en begeleiding voor het 
gemeentelijk patrimonium 

Situering
Steden en gemeenten beheren heel wat kantoorgebouwen, scholen, zwembaden … 
en hebben zo een belangrijke voorbeeldfunctie inzake duurzaam bouwen. 
Bovendien draagt een duurzaam gebouwenpatrimonium bij tot het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen.

Het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen adviseert en begeleidt 
steden en gemeenten bij eigen nieuwbouw- en renovatieprojecten met een 
alomvattende aanpak. Hierbij worden meerdere aspecten meegenomen zoals energie- 
en waterneutraliteit, het binnenklimaat, materiaal(her)gebruik, de toegankelijkheid en 
de levenscyclus van een gebouw.

Projectinhoud en –verloop 
Om in aanmerking te komen voor deze begeleiding is het aangewezen dat de stad 
of gemeente qua duurzaamheid een hoog ambitieniveau nastreeft. Het provinciaal 
steunpunt wordt best zo vroeg mogelijk in het proces betrokken, idealiter nog vóór het 
vastleggen van de projectdefinitie.

Afhankelijk van de vraag en de situatie, kunnen ervaren adviseurs begeleiden op 
verschillende manieren:
+ het aanreiken van instrumenten voor de opmaak van een langetermijn 

vastgoedstrategie waarbij ingezet wordt op klimaatneutrale gebouwen en 
organisatorische verbeteringen

+ het op punt stellen van het ambitieniveau van het (ver)bouwproject
+ het vastleggen van prioriteiten, rekening houdend met het budget en het 

ambitieniveau
+ het adviseren en screenen van concepten, ontwerpschetsen, uitvoeringsplannen 

en lastenboeken
+ de opmaak of doorlichting van ambitienota’s, bestekken en 

eisenprogramma’s
+ het bepalen van de selectie- en gunningscriteria voor het project, daarbij wordt 

ook bepaald welke hulpmiddelen kunnen ingezet worden om deze criteria af te 
meten en af te dwingen

+ het bewaken van de duurzaamheid in de aanbestedingsprocedure door deel 
te nemen aan de jury als externe expert en een deel in de bewijslast te ontzorgen

Elk duurzaam projectadvies wordt op een holistische manier samengesteld naar 
analogie van het meetinstrument GRO, een universele duurzaamheidsmeter ontwikkeld 
door het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid. Het advies maakt een selectie 
van de belangrijkste aandachtspunten en er worden concrete tips geformuleerd. Elke 
aanbeveling wordt afgetoetst aan de bestaande situatie en/of plannen.

Interesse? Vraag het aanvraagformulier op via dubo@oost-vlaanderen.be.
 

Richtprijs
Voor geselecteerde projecten is het advies gratis (selectie o.a. op basis van de ambitie), 
met maximum één project per gemeente. Een begeleidingstraject omvat maximum 30 
uren. Voor meer uitgebreide begeleiding of bijkomende projecten kan een prijsvoorstel 
aangevraagd worden. 

Contact
dubo@oost-vlaanderen.be

Won2

Duurzaam wonen en bouwen

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen werd in 2021 ingeschakeld 
om duurzaam advies te verlenen voor het nieuwe zwembad De 
Watermolen in Sint-Niklaas. De stad wil inzetten op een energie-efficiënt 
en toekomstgericht zwemcomplex, dat in 2024 de deuren zal openen. Er werd 
zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de gunningsfase advies verleend 
op basis van de GRO. Dit heeft mee geresulteerd in een gebouw dat verwarmd 
zal worden door restwarmte uit rioolwater (riothermie), met ook aandacht 
voor onder andere efficiënt watergebruik, verbeterde akoestiek en verhoogde 
onderhoudsvriendelijkheid. De inzichten die verworven worden tijdens het 
adviestraject helpen de stad bovendien om ook in toekomstige projecten 
duurzame keuzes te kunnen maken.



56 57Duurzaam wonen en bouwen

Projectadvies en -begeleiding 
duurzame wijken 

Situering

Steden en gemeenten hebben heel wat instrumenten in handen om werk te maken 
van meer kwaliteitsvolle, gezonde, veilige en aangename woonomgevingen. De 
ontwikkeling van een nieuwe wijk is hiertoe een uitgelezen kans. Een duurzame wijk 
vertrekt vanuit een geïntegreerde visie en houdt rekening met aspecten van ruimtelijke 
planning, mobiliteit, energie, materialen en grondstoffen, water en groen, welzijn, 
betaalbaarheid en lokale economie.

Het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen adviseert gemeenten 
en steden en bewaakt de duurzaamheidsambitie, vanaf de projectdefinitie tot de 
projectrealisatie. Dit kan ook ter ondersteuning van het overleg met externen zoals de 
projectontwikkelaar of het studiebureau. 
 

Projectinhoud en –verloop 
De projecten kunnen zeer verschillend van aard zijn, zowel kleine verkavelingen als 
grote stedenbouwkundige projecten komen in aanmerking. De stad of gemeente 
dient een hoog ambitieniveau te hebben op vlak van duurzaam bouwen en ruimtelijke 
ontwikkeling. 

Het provinciaal steunpunt kan, als onafhankelijke partner, steden en gemeenten 
ondersteunen bij:

+ het bewaken van de duurzaamheidsambitie gedurende het ganse proces (deel 
uitmaken van het projectteam als onafhankelijke expert)

+ het opstellen en/of screenen van stedenbouwkundige instrumenten (RUP’s, 
verkavelingsplannen, beleidsplannen, masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, 
voorschriften …)

+ het adviseren van omgevingsvergunningsaanvragen
+ het opvolgen van aanbestedingsdossiers: bepalen ambitie, programma van 

eisen, selectie- en gunningscriteria, jurering …

Won3

Duurzaam wonen en bouwen

Het projectadvies wordt op een holistische manier samengesteld naar analogie 
van de Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken. Het advies maakt een selectie van 
de belangrijkste aandachtspunten en er worden concrete tips geformuleerd. Elke 
aanbeveling wordt afgetoetst aan de bestaande situatie en/of plannen.

Interesse? Vraag het aanvraagformulier op via dubo@oost-vlaanderen.be.

Richtprijs
Voor geselecteerde projecten is het advies gratis (selectie o.a. op basis van de ambitie), 
met maximum één project per gemeente. Een begeleidingstraject omvat maximum 30 
uren. Voor meer uitgebreide begeleiding of bijkomende projecten kan een prijsvoorstel 
aangevraagd worden. 

Contact
dubo@oost-vlaanderen.be

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en de Stad Aalst 
namen in het van kader van het stadsuitbreidingsproject 
‘Immerzeel’ de Vlaamse Duurzaamheidsmeter Wijken volledig door. 
Dit is een nuttig instrument dat een score geeft aan alle aspecten van een 
duurzame wijk: draagvlak en projectbeheer, welzijn en welvaart, mobiliteit, 
milieu-impact, groen en natuurontwikkeling, water, energie, materialen en 
afval. Op deze manier kunnen maatregelen gerichter en op een objectieve 
manier geïmplementeerd worden. Via een intensief traject werd een selectie 
gemaakt van indicatoren waarbij minimale eisen kunnen worden opgelegd aan 
projectontwikkelaars. Met deze minimale (bv de energieprestatie) en maximale 
criteria (bv de oppervlakteverharding) kon het ambitieniveau opgekrikt worden 
van 48% (‘good’) naar 87% (‘outstanding’).

Sam De Coster – beleidsmedewerker duurzaam wonen en energie
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GeWOONtebreker:  
hoe wonen we in de toekomst? 

 
Situering
Wordt jouw gemeente of stad pionier in het veranderen van het woongedrag van haar 
inwoners? GeWOONtebreker is een participatief project dat zoekt naar een duurzame 
gedragsverandering op vlak van wonen. Ze reikt niet enkel het model, maar ook de 
handvaten aan voor een duurzaam en toekomstgericht lokaal woonbeleid.

Inhoudelijk kan het proces over veel aspecten gaan, maar we gaan er steeds vanuit 
dat wonen meer is dan de woning op zich. Het project richt zich primair op densiteit, 
collectiviteit en slimme locatie. Voorbeelden van vragen zijn:
+ Densiteit: Hoe kunnen burgers elkaar warm maken om dichter bij elkaar te 

wonen en de ruimte beter te gebruiken? Dit zonder in te boeten aan levens- en 
woonkwaliteit. 

+ Collectiviteit: Hoe kunnen burgers zich organiseren zodat ze meer gaan delen? Dit 
kan gaan over buitenruimte, maar evenzeer over auto’s of een grasmachine. 

+ Slimme locatie: Hoe kunnen burgers meehelpen om de gemeente 
zodanig te organiseren dat iedereen vlot toegang heeft tot scholen, winkels, 
ontspanningsmogelijkheden …?

Projectinhoud en –verloop 
Elk project is maatwerk en tracht zo veel mogelijk in te haken op projecten die al in 
de gemeente lopen. Er wordt een participatiebureau aangesteld en een stuurgroep 
opgericht die periodiek samen komt. Samen werken we het traject uit en volgen daarbij 
de volgende stappen:
1. Doelstelling 

Wat willen we met het participatieproces bereiken? Welke zone nemen we onder 
de loep? Welke dimensie willen we onderzoeken? We bepalen één thema of focus 
waarmee we aan de slag kunnen gaan.

2. Participatiegraad 
 Welke participatiegraad willen we bereiken? Informeren, raadplegen, adviseren, 

co-creatie, meebeslissen of zelfbestuur, dat bepalen we samen.
3. Doelgroep
 We brengen de verschillende belanghebbenden samen in kaart.
4. Praktische afspraken
 Afspraken over de timing, de communicatiestrategie, de te gebruiken 

participatiemethodieken, rollen en locaties worden opgenomen in een draaiboek. 
Aan het college wordt het engagement gevraagd om mee in te stappen in 
het proces, middelen te faciliteren en kansen te creëren om tot verandering 
te komen. De gemeente staat zelf in voor de praktische organisatie van de 
participatiemomenten en communiceert naar haar inwoners. 

5. Uitrol participatie
 Op het terrein, online of offline, organiseren we participatiemomenten. Eigen 

gemeentelijke participatiemedewerkers kunnen hierbij actief betrokken worden.
6. Evaluatie 
 Na afloop volgt een debriefing en een evaluatie, bijvoorbeeld op basis van een 

vragenlijst.
7. Beleidsaanbevelingen bundelen in een inspiratienota. 
 De resultaten worden gebundeld in een inspiratienota met aanbevelingen voor het 

woonbeleid van de gemeente, en met een link naar lopende plannen. Dit kan ook 
meteen resulteren in concrete acties. Bijvoorbeeld: de gemeentelijke sportterreinen 
worden voorzien van een doorgang zodat er veiliger fietsverkeer is tussen de 
dorpskern en de school. 

Richtprijs
De prijs is afhankelijk van de opzet en grootte van het project. Het maximumbedrag is
10 000 euro per project. De gemeente voorziet 1/3 van de kostprijs en de Provincie draagt 
het resterende deel bij. Ook workshops en toelichtingen kunnen we op vraag voorzien.

Contact
wonen@oost-vlaanderen.be

Won4 Voor de opmaak van een centrumvisie voor gemeente Wetteren ging de 
provincie samen met de gemeente, de burgers en een participatiebureau 
aan de slag binnen een geWOONtebreker-traject. Het traject bestond uit 
verschillende fasen. In een eerste fase werd gepeild hoe de Wetteraar zelf 
kijkt naar het Wetterse centrum. Hoe willen zij meer levendigheid en dynamiek 
zien in Wetteren? En hoe verplaatsen zij zich van en naar het centrum? In een 
volgende fase werd samen met geëngageerde burgers gekeken naar hoe men 
concreet aan de slag kon gaan: er werd aan de burgers gevraagd welke rol zij 
zien voor zichzelf. Er werden ideeën verzameld die in een derde fase konden 
evolueren tot projecten. Burgers konden een project indienen waarvoor men 
op een subsidie tot 2 500 euro kon rekenen van de gemeente. Onder meer de 
buitenschaaktafel op de markt van Wetteren werd hiermee gerealiseerd. 
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Energie 

Energie

De Provincie maakt per regio, samen met steden, gemeenten en regionale actoren, 
ruimtelijke visies en strategieën ‘Energielandschap 2050’ op. Het doel van dergelijke 
visie is om maximale CO2 reductie te bekomen door na te gaan waar productie, opslag 
en omslag van hernieuwbare en duurzame energie kan gebeuren. Bij de opmaak wordt 
rekening gehouden met de landschappelijke draagkracht van de omgeving en wordt 
maximaal ingezet op ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden voor de regio. De 
Provincie ondersteunt gemeenten ook bij het realiseren van duurzame energieprojecten 
rond bijvoorbeeld wind en warmte.

De Provincie geeft ook nog andere impulsen aan het lokale energiebeleid,  
via onder meer:
+ groepsaankopen (bv. zonnepanelen en thuisbatterij)
+ ondersteuning bij het nuttig gebruik van lokale houtige biomassa voor verwarming 

van gebouwen, o.a. door het in beeld brengen van het potentieel aan biomassa bij 
het beheer van houtige landschapselementen

+ een educatief aanbod voor scholen en groepen via Fabriek Energiek in Zelzate
+ opleidingen, bijvoorbeeld de online opleiding ’Ruimte voor hernieuwbare energie’

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be
energielandschap@oost-vlaanderen.be
fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be
 

Algemeen aanbod 

De ruimtelijke visie ‘Energielandschap Denderland’ was een unieke 
pilootcase in Vlaanderen en werd bekroond met de Vlaamse Planningsprijs in 
2018. De eerste stappen naar realisatie ervan zijn ondertussen gezet. De visie 
op het Energielandschap Waasland met bijhorend actieprogramma zal klaar 
zijn in de eerste helft van 2023. Het Energielandschap Regio Gent is in 2022 
opgestart. 

Bij de opmaak van ruimtelijke regionale energievisies en -strategieën wordt een 
antwoord gezocht op heel wat concrete vragen zoals:
+ Waar kunnen hernieuwbare energie-installaties het best komen in de regio?
+ Hoe verzoenen we dit met de andere behoeften van de mens, natuur en 

milieu?
+ Welke bedrijventerreinen kunnen een rol als ‘energiehub’ opnemen? 

Kunnen ze bijvoorbeeld elektriciteit of waterstof produceren of opslaan, of 
warmte aan nabije woonwijken leveren? 

+ Hoeveel warmte kunnen we ons oppervlakte-, drink-, en afvalwater halen 
en waar dan best?

Bij deze trajecten worden ook inwoners actief betrokken. In Regio Gent kregen 
eind 2022 100 uitgelote inwoners per gemeente een uitnodiging in de bus om 
deel te nemen aan een workshop. Dit zorgde voor een unieke dynamiek met 
een diverse groep van mensen die anders wellicht nooit hadden deelgenomen.

© Björn Comhaire
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Opmaak van een 
lokaal warmteplan 

Situering

60% van onze energiebehoefte gaat naar warmte. Bij de huishoudens loopt dat op tot 
80%. Die warmtebehoefte wordt vandaag vooral ingevuld met fossiele brandstoffen. 
Voortaan willen we onze warmte duurzaam en hernieuwbaar produceren. Hoe doen we 
dat? Waar gebruiken we zonnewarmte, waar restwarmte, waar groene elektriciteit …? 
Welke infrastructuur hebben we dan nodig? Kortom, welke raad geef je als gemeente 
aan je burgers, bedrijven en organisaties om te evolueren naar een duurzame 
warmtevoorziening? Welke stappen dien je als lokaal bestuur zelf te zetten?
Via een warmteplan leg je voor elke wijk, straat en gebouwtype de opties vast zodat de 
omschakeling naar duurzame warmte stap voor stap kan gebeuren.

Het Vlaams Netwerk Klimaat voorziet voor elke stad en gemeente een inspiratiekaart 
warmtezonering met een voorstel van welke zones op het grondgebied geschikt 
zijn voor collectieve warmte oplossingen (bv warmtenet) en in welke zones er 
vooral gewerkt zal moeten worden aan individuele verwarmingsoplossingen (bv 
warmtepomp). Deze kaart vormt de basis voor de opmaak van een lokaal warmteplan 
zoals omschreven in het Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Projectinhoud en –verloop
In een samenwerking tussen de gemeente, de Provincie en een extern studiebureau 
maken we een lokaal warmteplan op. Volgende stappen worden doorlopen:
+ Stap 1: aanvullen van de gegevens op de inspiratiekaart warmtezonering. Dit 

gebeurt enerzijds via het oplijsten van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, 
anderzijds door een bevraging van bedrijven en instellingen om mogelijke 
restwarmtebronnen in kaart te brengen. 

+ Stap 2: workshops om lokale stakeholders inzicht te geven in de (toekomstige) 
opties voor duurzame warmtevoorzieningen. Op basis van deze inzichten bepalen 
we de doelstellingen en schrijven we een langetermijnvisie voor de lokale 
duurzame warmtetransitie.

+ Stap 3: het uittekenen van de keuzes voor toekomstige warmtevoorzieningen op 
een kaart van het grondgebied. Zo komen we tot een warmtezoneringsplan. 

+ Stap 4: het vastleggen van een warmtebeleidsplan met beleidskeuzes, projecten 
en maatregelen om het warmtezoneringsplan in de praktijk te brengen. Dit plan 
komt bij voorkeur tot stand in overleg met diverse stakeholders in de gemeente.

Ene1
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ het bevragen van bedrijven of instellingen over hun energieverbruik, installaties … 
+ het aanreiken van (technische) informatie over onder meer het eigen te verwarmen 

patrimonium, energieverbruik en profiel
+ het aanreiken van informatie over de huidige en toekomstige, gewenste ruimtelijke 

situatie
+ actieve deelname van ambtenaren en beleidsverantwoordelijken 
+ overleg en interne terugkoppeling naar het bestuur en relevante diensten
 

Richtprijs
De prijs wordt bepaald na het aanstellen van een externe partner.
 
Voor 2023 is de begeleiding van de opmaak van een lokaal warmteplan volzet.  
Wil je graag in 2024 starten? Neem dan contact op en we bekijken samen de planning.

Contact
energielandschap@oost-vlaanderen.be
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Verenigd voor het klimaat: 
energie besparen bij 
verenigingen

Situering
Het lokale verenigingsleven vormt met zijn groot ledenbereik een belangrijke partner 
om lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om via een 
beter inzicht in het verbruik en via doordachte acties energie te besparen, vaak zonder 
grote investeringen. Bovendien nemen de leden dit verhaal mee naar hun familie- en 
vriendenkring.

‘Verenigd voor het klimaat’ richt zich naar lokale besturen die hun vele verenigingen 
(jeugd, socio-cultureel, sport, religieus, muziek …) actief willen betrekken bij het 
klimaatverhaal.

Projectinhoud en –verloop 
FASE I - Voorbereiding (1 maand)
+ intakegesprek en afstemming met de gemeente, concretiseren van het werkplan
+ opstart communicatie naar de verenigingen

FASE II - Begeleiding van de verenigingen (10 maanden)
Collectief aanbod voor alle verenigingen: 
+ gemeenschappelijke sessie: toelichting over het project, inleiding in gebouwbeheer 

en klimaatdoelstellingen, de rol van de gebruiker, basisopleiding energiemonitoring 
via de groepsformule op www.energieID.be

+ helpdesk: telefonische ondersteuning en advies op maat voor monitoring en 
energiebeheer

+ dashboard: overzicht van de verbruiken voor de gemeente en betrokken 
verenigingen

Individuele begeleiding van vier geselecteerde verenigingen:
+ selectie van vier verenigingen die voor een individuele begeleiding in aanmerking 

komen
+ individuele begeleiding en plaatsbezoek met analyse van het verbruik van de 

installaties en invullen checklist energie, mobiliteit en voeding
+ plan klimaatslimme vereniging: ondersteuning bij korte- en langere termijnplanning 

voor het klimaatvriendelijker maken van lokalen en werking, met focus op CO2-
reductie binnen de projecttermijn van één jaar

+ helpdesk: telefonisch ondersteuning en advies op maat voor monitoring, 
energiebeheer en opmaak en uitvoering van het plan

+ dashboard: opportuniteitenlijst voor de gemeente op basis van individuele 
begeleiding (bv. aanpassingen van huurovereenkomsten en reglementen) 

FASE III. Evaluatie en verankering (1 maand)
Positieve ervaringen en leerpunten worden samen met de gemeente in kaart gebracht. 
Het is de bedoeling dat zowel de verenigingen als de gemeente na afloop van de 
begeleiding op eenvoudige wijze verder kunnen op de ingeslagen weg.

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ de logistieke ondersteuning
+ het werven van en de communicatie met de verenigingen
+ communicatie over het project tussen de gemeentelijke diensten en bewaken van het 

draagvlak
+ externe communicatie over het project

We werken volgens het train-the-trainer principe: Ecolife en Energie-ID doen aan 
capaciteitsopbouw bij de gemeente en ondersteunen achter de schermen.

Richtprijs
5 000 euro (50% korting ingerekend)

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Ene2

Energie

In de gemeente Destelbergen maakte Ecolife actieplannen op voor 
maar liefst 6 lokale jeugdverenigingen. Dankzij deze actieplannen kunnen 
verenigingen nu heel gericht energie besparen in hun werking en lokalen. Via 
de monitoringstool EnergieID volgen ze zelf de resultaten van hun acties op!
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Mobiliteit

De provinciale dienst Mobiliteit heeft een breed aanbod ter ondersteuning van een 
duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid, waaronder:

+ advies bij de opmaak van mobiliteitsplannen
+ de aanleg van fietssnelwegen en subsidies voor de aanleg van lokale (40%) en 

bovenlokale functionele fietsroutes (100% prefinanciering) door gemeenten
+ een raamcontract fietsinfrastructuur voor studie, ontwerp, en/of opvolging van de 

realisatie van fietsinfrastructuur, waaronder fietspaden, fietssnelwegen, fietsbrug of 
fietstunnel

+ informatie en ondersteuning rond woon-werkverkeer via het Provinciaal 
Mobiliteitspunt, onder meer door het uitvoeren van Mobiscans en begeleiden van 
Pendelfondsdossiers bij werkgevers (in de private en publieke sector)

+ de campagne ‘De testkaravaan’ (zie kader)
+ ondersteuning bij de uitvoering van tragewegenplannen en opmaak beleidskaders 

(zie project Mob1)
+ subsidies voor aanleg, onderhoud en bewegwijzering van trage wegen: 40% van de 

kostprijs voor inrichting, 80% voor de aanplant van groenelementen en 60% voor 
naambordjes en tragewegenkaarten

+ de opmaak van fietsroutekaarten en ondersteuning bij de aanpak van knelpunten 
op fietsroutes (zie project Mob2)

Contact
mobiliteit@oost-vlaanderen.be
 

Algemeen aanbod 

De Testkaravaan is een campagne waarbij werknemers gedurende 3 
weken een duurzaam vervoermiddel voor hun woon-werkverplaatsing 
kunnen uittesten. De Testkaravaan bestaat uit elektrische fietsen, speed 
pedelecs en elektrische bakfietsen. Ook treinkaarten, lijnkaarten en Bluebike 
vouchers zijn beschikbaar. Alle Oost-Vlaamse werkgevers kunnen er gebruik 
van maken. Om te kunnen deelnemen moeten werkgevers minstens zicht 
hebben op hun woon-werkverkeer, bijvoorbeeld via een Mobiscan.
Gemeenten Wetteren, Buggenhout, Oudenaarde, Dendermonde en 
Geraardsbergen gingen al in op het aanbod van de Testkaravaan en lieten 
hun personeel proeven van duurzame alternatieven om naar het werk te gaan.

Mobiliteit 
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Uitvoering van 
tragewegenplannen 

Situering
Sinds 2008 ondersteunt de Provincie de opmaak van tragewegenplannen 
door gemeenten. Met inspraak van de inwoners werden talrijke adviesnota’s, 
wenselijkheidskaarten en actieplannen opgemaakt die moeten leiden tot een 
tragewegennetwerk op het gemeentelijk grondgebied. Deze ondersteuning liep af in 
2021. Gemeenten die hun tragewegenplan structureel willen inbedden in het beleid, 
kunnen dit nu verbreden en omvormen tot een beleidskader.

De Provincie ondersteunt ook bij de uitvoering van de tragewegenplannen.  
Dit gaat meestal over de opmaak van concrete uitvoeringsdossiers voor heraanleg 
van individuele trage wegen. Vanaf 2022 wordt ook ingezet op de opmaak van 
onderhoudsplannen voor trage wegen en worden tragewegenplannen gescand op 
mogelijkheden voor het versterken van tragewegennetwerken. Daarnaast kunnen 
gemeenten die beschikken over een goedgekeurd tragewegenplan, subsidies krijgen 
voor de heraanleg van trage wegen, de plaatsing van naambordjes en de opmaak van 
tragewegenkaarten. Zij kunnen ook instappen in het project Wegspotters. Dit zijn peters 
en meters die knelpunten langs trage wegen doorgeven.

Projectinhoud en –verloop 
De gemeente kan intekenen op drie mogelijke begeleidingstrajecten.

1. Opmaak van een beleidskader: De ontwikkeling van een omvattende visie, 
beleidsopties en een afwegingskader voor het tragewegennetwerk, zoals voorzien 
in het decreet gemeentewegen. Het bestaande tragewegenplan vormt één van die 
beleidsopties. Dit beleidskader trage wegen wordt afgestemd met de bestaande 
beleidsplannen zoals het ruimtelijk structuurplan, het mobiliteitsplan en het 
klimaatplan.

2. Uitvoeringsklaar maken van het tragewegenplan: Gemeenten kunnen voor 
verschillende zaken ondersteuning vragen, zoals de opmaak van: 

+ uitvoeringsdossiers voor de herinrichting van trage wegen
+ een onderhoudsplan 
+ een gebruikersreglement
+ een wandellus 
+ een tragewegenkaart of plaatsingsplan voor naamborden langs trage wegen

3. Wegspotters: Dit zijn vrijwilligers die 4 maal per jaar de trage wegen bewandelen. 
Via een applicatie geven ze knelpunten door. In het opstartjaar is volgende 
begeleiding mogelijk:

Mob1

Mobiliteit

+ voorbereidend overleg: afbakening gebied (maximum 60 km trage wegen)
+ startvergadering met kandidaat-wegspotters en verdeling van de op te volgen 

wegen
+ tussentijdse contacten met de gemeente en de vrijwilligers
+ jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag voor alle wegspotters

Voor elk van deze trajecten is een begeleiding voorzien door het regionaal landschap of 
vzw Trage Wegen. Om hiervan gebruik te maken, moet een collegebesluit op basis van 
een sjabloon ingediend worden bij de Provincie (in februari of september). 

Richtprijs
De gemeente betaalt 3 000 euro per pakket van 15 werkdagen.  
De Provincie legt per pakket 5 000 euro bij.
+ opmaak beleidskader: 3 à 4 pakketten van 15 werkdagen
+ uitvoering van een tragewegenplan: 1 pakket van 15 werkdagen
+ Wegspotters: 1 pakket van 15 werkdagen 

De bijdrage van de gemeente wordt rechtstreeks betaald aan het regionaal landschap 
of vzw Trage Wegen (en dus niet via de trekkingsrechten van het omgevingscontract).

Contact
mobiliteit@oost-vlaanderen.be

In 2021-2022 werd een beleidskader opgemaakt voor de 
gemeenten Sint-Gillis-Waas en Stekene. Het omvat een visie op de 
structuur en de samenhang van het gemeentelijk wegennet, operationele 
beleidskeuzes en een afwegingskader voor wijzigingen aan gemeentewegen. 
Het is eigenlijk een sterker uitgewerkt tragewegenplan.

De voorbije jaren werden voor 97% van de Oost-Vlaamse deelgemeenten 
tragewegenplannen opgemaakt. Meer dan de helft van de gemeenten deed 
ook beroep op ondersteuning voor de uitvoering van hun tragewegenplan. 
20 gemeenten hebben naambordjes langs trage wegen geplaatst. 
15 gemeenten startten met de module Wegspotters.

Jan Lescrauwaet – beleidsmedewerker mobiliteit
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Opmaak van een fietsroutekaart 
en aanpak van knelpunten 

Situering
Een fietsroutekaart is een digitale kaart die een overzicht geeft van de veilige 
fietsroutes om naar het werk, de school, de winkel of de sporthal te gaan. De Provincie 
ondersteunt de opmaak van fietsroutekaarten in samenwerking met de stad of 
gemeente en lokale stakeholders. Voor de opvolging van het proces en de opmaak van 
de digitale kaart werd een externe partner (Universiteit Gent en Netwerk Duurzame 
Mobiliteit) aangesteld.

Bij de opmaak van een fietsroutekaart komen onveilige of moeilijk fietsbare plekken 
naar boven. Knelpunten op fietsroutes (dikwijls kruispunten) ontraden het fietsen. We 
willen daarom de gemeenten en de Vlaamse overheid ondersteunen bij de zoektocht 
naar en aanpak van die knelpunten.

Projectinhoud en –verloop 
De gemeente kan intekenen op twee mogelijke begeleidingstrajecten.

1. Opmaak fietsroutekaart: Dit gebeurt via een participatieve bottom-up screening 
en analyse. De volgende stappen worden doorlopen:
+ het ingegeven van knelpunten en routes via de applicatie of website ‘Fietstrack’
+ de opmaak van een rapport van deze bevraging 
+ een overlegvergadering met de gemeente, stakeholders, politie, de Provincie … 
+ de opmaak van de fietsroutekaart (digitaal)
+ de kaart wordt op een inrijmoment voorgesteld 

Het ganse proces duurt ongeveer 7 maanden.

2. Aanpak van knelpunten: Via een participatieve aanpak zoeken we naar haalbare 
oplossingen voor knelpunten die staan aangegeven op de fietsroutekaart. De 
volgende stappen worden doorlopen:
+ verkenning met de stakeholders van de 6 à 15 knelpunten, bijvoorbeeld via een 

wandeling
+ selectie van de knelpunten in overleg tussen stakeholders en wegbeheerders, 

waaronder een aantal quickwins en/of een aantal meer complexe knelpunten
+ via een tweetal workshops (met participatiemethodiek) komen tot 

ontwerpschetsen en illustratief materiaal voor de aanpak van de geselecteerde 
knelpunten 

Het ganse proces duurt ongeveer 6 maanden.

Gemeenten die willen instappen in dit project moeten een collegebesluit op basis van 
een sjabloon indienen.

Richtprijs
De kostprijs per begeleidingstraject varieert van 8 150 euro tot 9 910 euro volgens het 
aantal betrokken stakeholders (10, 15 of 20).
+ Opmaak fietsroutekaart: de gemeente draagt 40% van de kostprijs
+ Aanpak van knelpunten: de gemeente draagt 60% van de kostprijs

De bijdrage van de gemeente wordt rechtstreeks betaald aan de externe partner en dus 
niet via de trekkingsrechten van het omgevingscontract.

Contact
mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Mob2

Mobiliteit

In 2021 en 2022 werden fietsroutekaarten opgemaakt of opgestart 
voor Buggenhout, Erpe-Mere, Zele, Gent (Mariakerke), Lede en 
Geraardsbergen. In Mariakerke was er een grote betrokkenheid van 
de lokale voetbalploeg, die een sterke jeugdwerking heeft. Tijdens het 
traject werd voor hen duidelijk dat fietsende voetballertjes beter via de 
fietssnelweg naar de training zouden komen, om zo de drukke Rooigemlaan te 
vermijden. In Zele koppelde men de fietsroutekaart aan de invoering van een 
verkeerscirculatieplan. Hierdoor verbeterde de verkeersveiligheid op een derde 
van de knelpunten!



72 73

Opmaak van actieplan  
voor gedeeld vervoer 

Situering
Autodelen is een mobiliteitsoplossing op maat, en een duurzaam en flexibel alternatief 
voor het bezit van een eigen (tweede) wagen. Bovendien heeft autodelen talrijke 
voordelen: het aantal auto’s, de files, de uitstoot van CO2 en fijn stof, de parkeerdruk en 
de kost per persoon voor het gebruik van een wagen, verminderen. 
Met een planmatige aanpak kan een gemeente deze economisch, sociale en 
klimaatgezonde voordelen maximaliseren. Het actieplan gedeeld vervoer omvat 
een langetermijnvisie om autodelen en andere vormen van gedeelde mobiliteit 
sterk te laten toenemen. Dat betekent een flinke bijdrage tot het behalen van de 
klimaatdoelstellingen.

Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een ’actieplan gedeeld 
vervoer’. Dat plan bestaat uit een beschrijving van de huidige situatie en een 
voorstelling van de gewenste ideale situatie voor de komende 5 jaar. Het omvat 
doelstellingen die meetbaar, ambitieus maar realistisch zijn, en concrete maatregelen 
op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal 
niveau (bv. maatregelen op vlak van ruimtelijke ordening, sociaal beleid, coördinatie, 
combimobiliteit …).

Projectinhoud en –verloop 
Het opstellen van een ’actieplan gedeeld vervoer’ is een traject van 6 à 12 maanden, 
met volgende stappen en begeleiding door Autodelen.net:
+ verkennend gesprek met een overzicht van autodelen (wat, mogelijke vormen, 

impact, beginpunt in de gemeente, inhoud actieplan, mogelijke maatregelen, 
communicatiedragers)

+ opmaak van een eerste algemeen plan met globale maatregelen

Mob3

© autodelen.net

+ na intern overleg in de gemeente volgt een tweede bijeenkomst waarop het 
bovenstaand plan besproken en verder geconcretiseerd wordt

+ de gemeente finaliseert het plan op eigen maat; Autodelen.net leest na, adviseert 
en denkt actief mee tot de definitieve versie

+ het actieplan wordt goedgekeurd door het college en indien gewenst voorgesteld 
aan de inwoners

+ nazorg: 
- inhoudelijke input op vlak van communicatie
- toelichting op een algemene infosessie bij de officiële start
- advies en feedback per telefoon en per mail

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ het maken van keuzes, het scherp stellen van ambities en de eindredactie  

van het plan
+ het draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en de implementatie  

in het lokaal beleid
+ de uitvoering van het actieplan door o.a. voldoende communicatie,  

verruiming van het aanbod en het faciliteren van deelmobiliteit

Richtprijs
1 925 euro (50% korting ingerekend)
Indien er ook een ‘begeleiding bij het delen gemeentelijk wagenpark’ wordt opgestart, 
is er een bijkomende korting van 250 euro.

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Mobiliteit

De voorbije jaren werden in het kader van het omgevingscontract heel 
wat actieplannen gedeeld vervoer opgemaakt binnen de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Uit deze ervaring weten we dat inzetten op communicatie 
naar inwoners van essentieel belang is bij zowel de opstart als de opschaling 
van autodelen in de gemeente. Wie nood heeft aan extra ondersteuning 
omtrent communicatie naar inwoners kan daarom verder beroep doen op het 
communicatie-advies van Autodelen.net (vraag een traject op maat aan via 
overheden@autodelen.net).

© autodelen.net
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Het gemeentelijk  
wagenpark delen 

Situering
Heel wat steden en gemeenten beschikken over een eigen wagenpark dat enkel tijdens 
de kantooruren wordt gebruikt. Het delen van deze wagens met de inwoners is een 
inventieve oplossing om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente 
te stimuleren. Het is bovendien een laagdrempelige eerste kennismaking met 
autodelen voor inwoners van niet-verstedelijkte gebieden.

Er zijn twee mogelijkheden om autodelen te integreren binnen de gemeentelijke vloot. 
Ofwel deelt de gemeente één of meer gemeentelijke wagens met de bevolking (al 
dan niet buiten de kantooruren), ofwel vervangt de gemeente haar eigen auto’s door 
deelwagens van autodeelaanbieders.

Projectinhoud en –verloop 
Autodelen.net maakt in overleg met de gemeente een plan op maat en geeft de 
gemeente een overzicht van de verschillende autodeelorganisaties waarmee ze kan 
samenwerken voor de praktische organisatie van een gemeentelijk autodeelsysteem. 
Bovendien biedt ze inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van communicatie- en 
promotiecampagnes.

Volgende stappen worden doorlopen:
+ verkennend gesprek over de specifieke situatie en de mogelijkheden in de 

gemeente (inclusief opmaak verslag)
+ de gemeente vult een behoeftepeiling in om de exacte noden vast te leggen
+ optioneel: het uitvoeren van een bevraging bij inwoners over de noden en 

de houding tegenover autodelen, ter onderbouwing van de keuze van een 
deelsysteem en voor het bepalen van de juiste boodschap in de communicatiefase

+ optioneel: inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een bestek voor 
openbare aanbesteding

+ ondersteuning bij de opmaak en de uitvoering van een communicatieplan (o.a. 
leveren van voorbeeldteksten en –beelden)

+ ondersteuning bij de organisatie van een persmoment bij de lancering
+ voorzien van een spreker bij twee infomomenten over autodelen in de gemeente
+ evaluatiebijeenkomst na 1 jaar waaruit eventueel extra communicatieacties 

volgen

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ een goed beleidsmatig kader (bijvoorbeeld een duidelijke visie en/of actieplan op 

gedeeld vervoer)
+ het stimuleren van de vraag naar deelmobiliteit en het uitvoeren van het 

communicatieplan
+ het afsluiten van een contract met een autodeelaanbieder en de opvolging van de 

gemaakte afspraken
+ het verspreiden van de bevraging naar inwoners
+ de praktische organisatie van de infosessies (accommodatie, logistiek …)

Richtprijs
1 925 euro (50% korting ingerekend)
Indien er ook een ‘actieplan gedeeld vervoer’ wordt opgemaakt, is er een bijkomende 
korting van 250 euro.

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Mob4

Mobiliteit Het gemeentelijk wagenpark delen Mobiliteit

De voorbije jaren lieten vele Oost-Vlaamse gemeenten een actieplan 
gedeeld vervoer opmaken door Autodelen.net én/of lieten ze zich 
adviseren bij het delen van hun gemeentelijk wagenpark. Autodelen zit 
duidelijk in de lift en is al lang niet meer “iets voor grote steden”. In één op de 
vier Oost-Vlaamse gemeenten is vandaag een elektrische deelwagen aanwezig 
en daarmee is Oost-Vlaanderen koploper voor wat betreft het elektrisch 
autodelen.

© autodelen.net
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Autodelen onder buren 
stimuleren 

Situering
Lokale besturen die autodelen in hun gemeente willen ondersteunen, hoeven 
hiervoor niet altijd grote budgetten te voorzien. Heel wat buurten staan immers vol 
met onderbenutte wagens. Door inwoners te ondersteunen bij het delen van deze 
wagens werkt de gemeente aan haar klimaatdoelstellingen èn krijgen inwoners er extra 
mobiliteitsoplossingen bij. Autodelen draagt ook bij aan de sociale cohesie en een 
leefbare buurt.

Autodelen.net begeleidt samen met de partners Cozywheels en Dégage de stad of 
gemeente bij de opstart van ‘autodelen onder buren’. Een actieve wervingscampagne 
leidt tot de opstart van een particulier autodeelsysteem. De begeleiding via Dégage is 
mogelijk in en rond de centrumsteden, en/of waar een actieve autodeelgroep aanwezig 
is. Cozywheels kan breder worden opgestart.

Projectinhoud en –verloop 
Volgende stappen worden doorlopen:
+ intakegesprek over de mogelijkheden, ambities en wensen van de gemeente en 

het potentieel voor deelmobiliteit binnen bepaalde wijken of kernen. Er wordt een 
wijk of kern geselecteerd om proactief het autodelen onder buren op te starten.

+ zoeken en actief aanspreken van communicatiepartners in de uitgekozen 
wijk (handelaars, verenigingen, wijkcomités, geëngageerde inwoners …). Deze 
ambassadeurs worden opgeleid door Autodelen.net. 

+ opstellen en uitvoeren van het communicatieplan: er wordt zowel 
gecommuniceerd vanuit de gemeente en haar wijkwerkingen, alsook vanuit 
het opgerichte ambassadeursnetwerk. De gemeente is trekker, Autodelen.net 
ondersteunt (door o.a. aanleveren van voorbeeldteksten en –beelden).

+ organisatie van een infosessie voor inwoners. Geïnteresseerden kunnen nadien 
onder begeleiding van CozyWheels en/of Dégage hun eigen wagen deelklaar 
maken.

+ bijkomende werving door o.a. het bedenken van concrete acties en het toewijzen 
van trekkers binnen de gemeente.

+ officiële lancering van een particuliere autodeelgroep via de organisatie van een 
persmoment, waarbij autodelers in de kijker worden gezet.

+ 1 of 2 bijkomende infosessies gericht naar gebruikers van het autodeelsysteem.
+ evaluatie na 1 jaar om te bekijken welke acties de gemeente eventueel nog zal 

moeten ondernemen.

De ambassadeurs kunnen rekenen op een blijvende ondersteuning van Autodelen.net 
via een kennisnetwerk, vormingen, alsook communicatiebegeleiding.

Uitvoeringstermijn: ongeveer 12 maanden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ het creëren van een klimaat dat autodelen slaagkansen geeft
+ input voor de analyse van actoren en de selectie van een wijk met potentie
+ uitvoeren van het communicatieplan 
+ voorzien van de nodige logistieke ondersteuning voor bijeenkomsten met inwoners 

(zaal, catering …)

Richtprijs
3 300 euro (50% korting ingerekend)

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Mob5

Mobiliteit

© autodelen.net
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Sportief op weg:  
concrete acties voor  
duurzame sportverplaatsingen

Situering
Sportclubs, organisatoren van sportevenementen of -kampen en uitbaters van 
sportinfrastructuren hebben elk hun eigen mobiliteitsuitdagingen. Ecolife ondersteunt 
de gemeentelijke sport- of andere bevoegde diensten bij het verduurzamen van 
verplaatsingen van en naar de lokale sportinfrastructuur. Wij reiken methodieken en 
handvatten aan zodat de gemeente zelfstandig gerichte verbeteracties kan opzetten. Deze 
methodieken worden afgestemd op de specifieke vragen van de gemeente. Bedoeling is 
dat sportdiensten, na inventarisatie en formulering van doelstellingen, concrete duurzame 
mobiliteitsacties opzetten. Deze acties zijn gericht op het beleid (integratie, verankering) 
én op gedragsverandering bij sporters en andere relevante actoren.

Projectinhoud en –verloop 
Binnen dit project zorgt Ecolife voor de voorbereiding, begeleiding en opvolging van 
drie interactieve workshops met vertegenwoordigers van relevante diensten en andere 
actoren (bv uitbaters, organisatoren, gebruikers). 

De begeleiding concentreert zich op volgende aspecten: 
+ visievorming aansluitend bij het Burgemeestersconvenant en het klimaatplan
+ diagnose: detectie van lokale mobiliteitsuitdagingen en knelpunten
+ planning: inventarisatie van prioritaire acties op korte en lange termijn
+ actie: voorbereiding van concrete acties rond duurzame sportverplaatsingen
+ communicatie: informeren en sensibiliseren van sporters en relevante actoren 

over mogelijkheden voor duurzame verplaatsingen bij sporten
+ verankering: integratie van duurzame mobiliteit in de gemeentelijke werking
Er worden instrumenten aangereikt om te communiceren en acties te realiseren.

Uitvoeringstermijn: 6 tot 12 maanden

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ de logistieke ondersteuning, bijvoorbeeld ter beschikking stellen van een 

vergaderruimte
+ de selectie en werving van geschikte medewerkers
+ interne communicatie en opvolgen van gemaakte afspraken 
+ het bewaken van het interne draagvlak binnen de gemeentelijke diensten en het 

politieke niveau

Richtprijs
2 500 euro (50% korting ingerekend)

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Mob6

Mobiliteit

De gemeente Wichelen zette concrete stappen richting duurzame sport-
verplaatsingen van en naar vier locaties: het Sociaal Huis, de polyvalente 
zaal, de Hoekstraat en de Sportschuur. Onder begeleiding van Ecolife startte 
de gemeente een participatief traject op waar de sportraad actief bij betrokken 
werd. Samen zochten ze naar antwoorden op deze vragen: Hoe evolueren we 
naar minder individuele autoverplaatsingen, meer carpoolen en verplaatsingen 
per fiets of te voet en hoe verkrijgen we een betere bereikbaarheid en toegan-
kelijkheid van de (sport)locaties? Ecolife verwerkte de input en goot alles in een 
actieplan dat zowel naar de gemeente als naar de sportverenigingen gericht is. 
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Op Wielekes: een bib voor 
kinderfietsen in jouw gemeente

Situering
Op Wielekes is een bibliotheek voor kinderfietsen. Via een abonnement heeft ieder kind 
toegang tot een goede en kwalitatieve kinderfiets op maat. Op Wielekes kan ingebed 
worden in een buurtgroep, ingericht worden door een gemeente of aangeboden 
worden door een school. Netwerk Bewust Verbruiken begeleidt de opstart van een 
kinderfietsbibliotheek in jouw gemeente tot aan de opening zodat deze daarna een 
zelfstandige doorstart kan maken.

Projectinhoud en –verloop 
Tijdens de begeleiding zoeken we naar een locatie, vrijwilligers, partners en fietsjes. 
Het zijn tweedehands kinderfietsjes gecontroleerd door de fietsenmaker. De volgende 
stappen zijn voorzien:
+ opstartvergadering met uitleg over de principes van de fietsbib Op Wielekes en 

overlopen van het draaiboek 
+ in kaart brengen van mogelijke partners, hersteldiensten en locaties met input 

van de gemeente
+ communicatie voorbereiden samen met de gemeente
+ actieplan opstellen en voorbereiding implementatie: hierbij gaan we op zoek naar 

vrijwilligers, spreken we met mogelijke fietsenmakers, bekijken we de opties voor 
de locatie …

+ logistieke voorbereiding: inrichting van de ruimte, opvolgsysteem instellen, 
fietsjes leveren…

+ lancering van de fietsbib op een aftrapmoment.

Eventueel kan na de opstart van Op Wielekes voor kinderfietsen de mogelijkheid 
bekeken worden om andere fietsen toe te voegen voor bijvoorbeeld jongeren, groepen …

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ het vinden van een gratis locatie voor de werking van het depot
+ het zoeken naar vrijwilligers die het depot open houden en de werking 

ondersteunen
+ communicatie naar een breed publiek
+ het eventueel bijkopen van aanvullende fietsjes 
+ logistieke organisatie van de geplande bijeenkomsten (zaal, catering)

Mob7

Mobiliteit

Richtprijs
2 500 euro (50% korting ingerekend)
Dit omvat begeleiding bij bovenstaande stappen voor maximum 10 werkdagen.  
Ook het startpakket van 10 fietsjes zit in de prijs.

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

De voorbije jaren werden in Merelbeke, Laarne, Gent, Eeklo, Lede, 
en meer recent in Sint-Niklaas, Destelbergen, Evergem en Temse 
begeleidingstrajecten opgestart. Burgers die een kinderfiets nodig hebben, 
maken gebruik van de fietsbib-depot(s) in hun gemeente. Na het tekenen van 
het contract en de betaling van het lidgeld en de waarborg neem je de fiets van 
je keuze mee. Wanneer de fiets te klein wordt of wanneer die niet langer aan de 
behoefte voldoet, breng je de fiets terug naar het atelier en kies je een andere 
fiets. Dat kan tot het kind 12 jaar is. Bij elke wissel wordt de oude fiets in goede 
staat hersteld zodat die opnieuw kan worden uitgeleend.
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Water

Water

Met de klimaatverandering zullen problemen, zoals langdurige droogte en 
wateroverlast bij hevige neerslag, vaker voorkomen. Ook de waterkwaliteit staat op 
deze momenten onder druk. Hemelwater maximaal infiltreren of vertraagd afvoeren 
zijn belangrijke acties die de klimaatrobuustheid van gemeenten verhogen. Ook het 
inzetten op hergebruik van water is een prioriteit. Via het omgevingscontract krijgen 
steden en gemeenten technisch-wetenschappelijk advies en begeleiding op maat.

Grondwater en hemelwater 
+ uitgebreid advies/onderzoek voor het grondwaterbeleid van de gemeente
+ uitgebreid advies/onderzoek over de infiltratie van hemelwater: nagaan 

haalbaarheid, infiltratiemetingen, dimensionering
+ advies over de dimensionering van hemelwaterbuffering voor nuttig gebruik, 

infiltratie en/of vertraagde afvoer
+ uitvoeren van continue peilmetingen (inclusief rapportering, interpretatie en advies 

in functie van het beheer)
+ uitgebreid advies/onderzoek over de verdrogingsproblematiek of het 

waterpeilbeheer in landbouw- en natuurgebieden
+ ondersteuning bij de inrichting en/of het beheer van natte gebieden
+ grondwatermodellering
+ onderzoek naar en beoordeling van de grondwaterkwantiteit (zie Wat5)  

en/of de grondwaterkwaliteit per watervoerende laag
+ advies bij complexe dossiers rond bronbemalingen

Algemeen aanbod
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Pesticidenreductie
+ advies over het pesticidenvrij beheer van groen en verhardingen, advies over het 

gebruik van producten, uitwerken van een pragmatische aanpak
+ onderzoek en advisering bij schadegevallen ten gevolge van onoordeelkundig 

pesticidengebruik
+ inwoners en tuinaannemers aanzetten tot pesticidevrij beheer (zie project Wat9)

Contact
grondwater@oost-vlaanderen.be
 

Oppervlaktewater
+ onderzoek naar de fysicochemische en biologische waterkwaliteit
+ opsporen van verontreinigingsbronnen en/of lozingspunten
+ begeleiding en onderzoek bij de aanpak van vissterfte 
+ visstandsonderzoek, advies over herbepoting en herinrichting van vijvers en 

waterlopen in functie van het biologisch leven
+ monitoring en beheer van watergebonden exoten
+ advies en onderzoek bij de aanpak van problemen met blauwalgen (zie Wat10)
+ uitvoeren van continue peilmetingen die in realtime beschikbaar zijn

Contact
waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be
waterbeleid@oost-vlaanderen.be

De stad Ninove voorziet bufferbekkens aan Kerkveld en Windschof om het door 
erosie afstromende sediment te kunnen opvangen. Het Provinciaal Centrum 
voor Milieuonderzoek voerde op beide locaties infiltratiemetingen uit 
en plaatste peilbuizen om de mogelijkheden te kennen voor buffering 
en infiltratie van hemelwater. De hoogste grondwaterstand werd telkens 
bepaald en de doorlaatbaarheid van de bodem werd gemeten via de 
Hooghoudt-methode. Alle data werden geïnterpreteerd en gebruikt voor de 
dimensionering van de bufferbekkens. 

Water

Onderzoek van de waterbodem-
kwaliteit (slibanalyse)

Situering
Wanneer gemeenten grachten, waterlopen of poelen ruimen, dan moet de kwaliteit van 
het ruiminsspecie bepaald worden om na te gaan wat de hergebruiksmogelijkheden zijn. 
Dit moet gebeuren volgens de bepalingen van het bodemdecreet en het VLAREBO. Dat 
wil zeggen dat de initiatiefnemer van een ruimingswerk een technisch verslag (zie Bdm2) 
moet laten opmaken door een erkende bodemsaneringsdeskundige. De specie kan in 
aanmerking komen voor hergebruik als bodemmateriaal of als bouwstof. 

Projectinhoud en –verloop 
Onderzoek naar de sedimentkwaliteit in het kader van ruimingswerken of het herinrichten 
van waterlopen of andere oppervlaktewateren kan gebeuren door het Provinciaal Centrum 
voor Milieuonderzoek (PCM) onder zijn erkenning als bodemsaneringsdeskundige. 

De ondersteuning bestaat uit: 
+ plannen van de ruimingswerken: vastleggen van de monsternameplaatsen met 

beperkte inventarisatie, eventueel gecombineerd met een plaatsbezoek.
+ monstername
+ analyse: de waterbodemstalen worden onderzocht op de parameters vermeld in 

de standaardprocedure. Afhankelijk van de voorgeschiedenis moeten bijkomende 
parameters onderzocht worden.

+ opmaak technisch verslag: dit rapport omvat een toetsing aan de VLAREBO-
normen, met interpretatie van de resultaten (driedelige code) en advies over de 
bestemming van de ruimingsspecie. 

+ eventueel bijkomend onderzoek: voor monsternamepunten die niet voldoen aan 
de geldende normen, kan gekeken worden of bijkomend onderzoek opportuun is. 
Zo kan getracht worden om de aangetroffen verontreiniging nauwer af te perken en 
het volume met een slechtere kwaliteit te minimaliseren. 

In bepaalde situaties is de rapportering in de uitgebreide vorm van een technisch 
verslag niet nodig of niet opportuun. Het PCM zal samen met de initiatiefnemer 
bekijken welke rapportering is aangewezen.

Richtprijs
Op basis van de prijslijst van het PCM met 50% korting. Rapportage wordt verrekend 
aan uurtarief, waarbij de totaalprijs afhankelijk is van de vorm van rapporteren (al of 
niet technisch verslag).

Contact
bodem@oost-vlaanderen.be 

Wat1
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Onderzoek naar de 
fysicochemische en  
biologische waterkwaliteit

Situering
Om inzicht te krijgen in de oorzaken van een ontoereikende waterkwaliteit in 
waterlopen of vijvers (bv door lozing, overstortwerking, input van voedingsstoffen …), 
kan een wateronderzoek worden uitgevoerd. Ook na het uitvoeren van gerichte 
maatregelen in functie van water- of natuurbeheer, is waterkwaliteitsonderzoek 
aangewezen om het effect van die maatregelen te meten.

Projectinhoud en –verloop 
Gedurende een bepaalde periode (in overleg met de opdrachtgever) wordt de 
fysicochemische en/of biologische waterkwaliteit van watersystemen opgevolgd. 

De ondersteuning bestaat uit:
+ het vastleggen, in overleg met de gemeente, van het monitoringsprogramma 

(bv frequentie van monstername), eventueel na plaatsbezoek en beperkte 
inventarisatie

+ het nemen en analyseren van de monsters
+ het interpreteren van de resultaten gevolgd door een advies over eventueel te 

nemen maatregelen
+ de opmaak van een eindrapport

Om een goede inschatting te maken van de fysicochemische waterkwaliteit zijn een 
aantal monsternames verspreid over verschillende seizoenen aan te raden. De te 
analyseren variabelen kunnen in overleg met de gemeente worden bepaald. 
De biologische kwaliteit wordt bepaald aan de hand van de aan- of afwezigheid en 
de aantallen van bepaalde macro-invertebraten of waterongewervelden. Dit gebeurt 
meestal op basis van een éénmalige monstername. 

Het opvolgen van meetnetten en visstandsonderzoek maken standaard geen deel uit van dit 
project, maar kunnen wel aansluitend of losstaand van dit onderzoek uitgevoerd worden.

Richtprijs
Op basis van de prijslijst van het PCM met 50% korting (inclusief standaardrapportering 
van de resultaten). Het eindrapport en advies over eventueel te nemen maatregelen 
wordt verrekend aan uurtarief.

Contact
waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be

Wat2

Water

Op vraag van het gemeentebestuur van Lebbeke werd in 2012 een eerste 
onderzoek uitgevoerd naar de waterkwaliteit van de twee voornaamste 
waterlopen op het grondgebied van de gemeente, de Grote beek en de 
Brabantse beek. De fysicochemische waterkwaliteit werd gemeten zowel bij 
het binnenstromen als bij het verlaten van de gemeente, en dit éénmaal in het 
voorjaar en éénmaal in het najaar. Op die manier werd het verloop van de wa-
terkwaliteit binnen de gemeente bekeken. Ook werd een algemeen beeld van 
de biologische waterkwaliteit van deze waterlopen bepaald. In 2013 en 2016 
werd dit onderzoek herhaald om de evolutie in waterkwaliteit te zien en om 
na te gaan of bepaalde acties een positief effect hadden. Hieruit bleek dat de 
waterkwaliteit slechts in beperkte mate was verbeterd. Ondertussen deed de 
gemeente inspanningen om het resterende afvalwater verder af te koppelen. 
Nieuwe metingen uitgevoerd in 2020 toonden een significante verbetering van 
zowel de chemische als de biologische waterkwaliteit. De inspanningen lonen 
dus. Een verdere afkoppeling in combinatie met een hydromorfologisch herstel 
zijn nodig om een goede ecologische toestand te behalen. 
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Opmaak van een 
waterbeheerplan voor vijvers 
en/of waterpartijen

Situering
Om een vijver of waterpartij goed te beheren, moet men rekening houden met de 
verschillende functies ervan: de ecologische waarde, zwemwater, visserij … Het doel 
van dit project is een beheerplan op te maken volgens de principes van integraal 
waterbeleid, met een afstemming van de gebruiksfuncties op de ecologische noden 
van een watersysteem.

Projectinhoud en –verloop 
Het waterbeheerplan omvat een beschrijving van de actuele kwaliteit van het water.  
Het formuleert streefbeelden, knelpunten en te nemen beheermaatregelen. 

In functie van de noden kan de ondersteuning bestaan uit: 
+ inventarisatie van de structuur op een gestandaardiseerde wijze, met inbegrip 

van de actuele beheermaatregelen en de hydrologische toestand 
+ monitoring van de fysicochemische en biologische waterkwaliteit volgens de 

methodiek van project Wat2
+ bepaling van slibdiktes en –kwaliteit (standaardpakket sedimentkwaliteit), met 

interpretatie, kwaliteitsoordeel en toetsing aan de geldende VLAREBO-normen (zie 
Nat3)

+ een visstandsonderzoek: via hengelvangstregistraties in samenwerking met 
sportvissers en/of lokale hengelverenigingen of via bestandsopnamen met 
beroepsvistuigen (fuikonderzoek en elektrovisserij). Het visstandsonderzoek omvat 
een uitgebreide beschrijving van de vissamenstelling, de populatieopbouw en de 
conditie van de visfauna (zie Nat4)

+ opmaak van het beheerplan, bestaande uit: 
- een inventarisatienota
- een beschrijving van de streefbeelden
- een knelpuntenanalyse
- een beschrijving van de te nemen maatregelen

+ toelichting en overleg met gebruikers en/of (milieu)raadsleden 

Richtprijs
De prijs is afhankelijk van de gevraagde ondersteuning, van het aantal meetdagen en 
het aantal meetpunten. Een aangepaste offerte kan worden aangevraagd.

Contact
waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be

Wat3

Het waterbeheerplan voor de vijver van Fort Liefkenshoek in Kallo 
(Beveren) werd in 2017 afgerond. In dit plan wordt een overzicht gegeven 
van de chemische en biologische kwaliteit van de vijver. Ook werden de 
knelpunten blootgelegd en werden er aanbevelingen voor een duurzaam 
beheer aangereikt. De resultaten van dit onderzoek werden gebruikt voor de 
herinrichting van het fort, om maatregelen te nemen om de toestand van het 
ecosysteem te verbeteren en om de natuur en recreatiewaarde van het fort voor 
het grote publiek te optimaliseren.
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Onderzoek naar de werking van 
kleinschalige en individuele 
behandelingsinstallaties voor 
afvalwater (IBA)

Situering

Bewoners van afgelegen woningen moeten zelf hun afvalwater zuiveren met een 
individuele behandelingsinstallatie, kortweg IBA. Voor afgelegen woonkernen wordt 
soms gekozen voor een collectieve kleinschalige waterzuiveringsinstallatie (KWZI), 
bijvoorbeeld een rietveld. Het zoneringsplan van de gemeente legt die keuzes vast. 

Een goede werking en juiste dimensionering zijn cruciaal om de lozingsnormen te 
halen. Wettelijk gezien zijn particulieren zelf verantwoordelijk voor de goede werking 
van hun IBA. Gemeenten kunnen echter kiezen om hun inwoners hierin te ontzorgen en 
zo ook meer garanties te hebben op een goede waterkwaliteit.

Projectinhoud en –verloop 
Om de werking te controleren, kan de gemeente beroep doen op het Provinciaal 
Centrum voor Milieuonderzoek (PCM). 

De karakteristieken van het influent (onbehandeld afvalwater) en effluent (gezuiverd 
afvalwater) van de installatie worden periodiek onderzocht: 
+ de biologische zuurstofvraag
+ de zuurtegraad
+ de concentratie aan zwevende stoffen. 

De resultaten worden getoetst aan de normen voor het lozen van huishoudelijk 
afvalwater in het individueel of collectief te optimaliseren buitengebied. Afhankelijk van 
het resultaat worden er aanbevelingen gegeven om de normen te behalen.

Richtprijs
75 euro voor één installatie. Vanaf een tweede installatie die dezelfde dag en in 
dezelfde gemeente bemonsterd wordt, wordt dit ca. 50 euro per installatie  
(50% korting ingerekend).

Contact
waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be

Wat4

De Brielmeersen is een recreatiedomein in Deinze dat wordt 
beheerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Het PCM voerde er een 
analyse uit van de werking van de huidige zuiveringsinstallaties (IBA 
en rietvelden). Hiervoor werd een monstername uitgevoerd op het einde 
van de zomervakantie (tijdens piekbelasting). Er werd gemeten in welke 
mate de organische vervuiling, de zwevende stoffen en de totale stikstof- 
en fosforconcentratie in het afvalwater waren afgenomen na zuivering. 
Op basis van de resultaten werden aanbevelingen geformuleerd om aan 
de lozingsnormen te voldoen en om de milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater te behalen. 

Ook een vijftal Oost-Vlaamse gemeenten doet een beroep op het PCM om 
de werking van IBA’s van hun inwoners op te volgen. Zo zorgen ze er voor 
dat het oppervlaktewater gevrijwaard blijft van eventuele verontreiniging. 

91Water

Onderzoek naar en beoordeling 
van de grondwaterkwantiteit 
per watervoerende laag

Situering
In Oost-Vlaanderen komen een 8-tal watervoerende lagen voor. In verschillende regio’s 
worden bepaalde van deze – meestal gespannen – watervoerende lagen bedreigd 
door overexploitatie. Via het vergunningenbeleid kan sturend worden opgetreden op 
voorwaarde dat de problemen voldoende gekend en onderzocht zijn.

Projectinhoud en –verloop 
In dit project wordt - op basis van de meetresultaten van het primair grondwatermeetnet, 
de beschikbare gegevens van de vergunde winningen en andere peilmetingen - een beeld 
geschetst van de grondwaterkwantiteit en de evoluties in de opgemeten stijghoogtes per 
gemeente en per watervoerende laag. Indien voor bepaalde lagen onvoldoende gegevens 
beschikbaar zouden zijn, kunnen bijkomende peilmetingen worden uitgevoerd.

De ondersteuning bestaat uit:
+ de selectie van de beschikbare en bruikbare gegevens in databanken, rapporten 

en (vergunnings)dossiers
+  verwerking van de gegevens 
+ rapportering van de grondwaterkwantiteit via kaarten met isopiëzen (= lijnen van 

gelijke stijghoogte) en/of tijd-stijghoogte grafieken of door een meer algemene 
beschrijving van de kwantiteitstoestand

+  eindrapportering (eindrapport inclusief kaarten en gebruikte meetresultaten) met 
adviezen voor het beleid

Een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voor het bestuur en/of specifieke 
doelgroepen kan worden voorzien. Daarnaast worden er 1 à 2 vergaderingen 
georganiseerd.
Het project duurt 2 tot 3 maanden.

Richtprijs
1 600 euro per rapport of tegen uurtarief.
Voor bijkomende stijghoogtemetingen worden de verplaatsingskosten en uren 
aangerekend op basis van de prijslijst van het PCM met 50% korting.

Contact
grondwater@oost-vlaanderen.be

Wat5

Günther De Wannemacker – hoofd laboratorium
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Onderzoek inzake verdroging  
of waterpeilbeheer 

Situering
Problemen van verdroging en wateroverlast gaan hand in hand en komen door de 
klimaatverandering steeds vaker voor. De grondwaterkwantiteit wordt ook bedreigd 
door een toename van de grondwaterwinningen. Minder water dringt tot de freatische 
lagen door omdat meer verharde oppervlakten de infiltratie bemoeilijken. Het water 
wordt ook sneller afgevoerd doordat rivieren rechtgetrokken zijn en de afwatering en 
ontwatering in bijvoorbeeld landbouwgebieden toegenomen is. 

Projectinhoud en –verloop 
De ondersteuning bestaat uit:
+ studie van de opgegeven knelpunten
+ opbouw van watersysteemkennis over het betreffende gebied
+ achterhalen van de referentietoestand via oud kaartmateriaal
+ uitzetten van een strategie voor monitoring
+ plaatsing van peilbuizen en monitoren van de grondwater- en 

oppervlaktewaterstanden via automatische peilmeetapparatuur (“divers”) 
gedurende minstens 1 jaar

+ beoordeling van de meetresultaten
+ voorstellen tot remediëring
+ opstellen van een actieplan
+ begeleiding bij de uitvoering van het actieplan

In het project is een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voorzien, evenals 
periodieke vergaderingen. Het aangeboden document is een eindrapport over de 
geïnventariseerde knelpunten en de monitoring en bevat een actieprogramma.

Het project kan tot 2 jaar duren indien het om een groot gebied gaat.
 

Richtprijs
2 500 à 7 000 euro per jaar naargelang de grootte van het gebied en het vereiste aantal 
meetpunten met continue peilmetingen. 

Contact
peilmetingen@oost-vlaanderen.be

Wat6

In opdracht van het Agentschap Natuur en Bos verzamelt het PCM grond-
waterpeilgegevens in verschillende (natuur)gebieden in Vlaanderen. In 
functie van de onderzoeksvraag en de voorgeschiedenis van elk gebied is het 
meest optimale meetnet uitgedacht. Via hoogfrequente monitoring wordt de 
grondwaterstand op deze plaatsen gedurende 2 jaar gemeten. De verzamelde 
dataset zal gebruikt worden voor de opmaak van een grondwatermodel en om 
eco-hydrologische knelpunten te detecteren.

Provinciaal natuurgebied Maaibos in Moerbeke
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Onderzoek naar de 
mogelijkheden voor het 
ter beschikking stellen van 
alternatieve waterbronnen 

Situering

Op verschillende plaatsen wordt te veel grondwater opgepompt uit de watervoerende 
lagen en doen zich verdrogingsproblemen voor. In dergelijke gebieden kan worden 
gezocht naar maatregelen om de opgepompte debieten in die watervoerende lagen te 
verminderen. Voor industrieel gebruik kan bijvoorbeeld overgeschakeld worden naar 
oppervlaktewater of regenwater uit gescheiden rioolstelsels.

Projectinhoud en –verloop 
De ondersteuning bestaat uit:
+ inventarisatie van de waterbehoefte (inclusief de noodzakelijke kwaliteit) binnen 

een bepaalde regio via onder meer enquêtes bij bedrijven en het bijeenbrengen 
van verschillende actoren (waterverbruikers, waterbeheerders …)

+ inventarisatie van mogelijke alternatieven
+ ruwe raming van de kostprijs per alternatief, met een toetsing van de haalbaarheid
+ rapportering van de best haalbare oplossing(en) en voorstel van een actieplan

In het project is een uiteenzetting of toelichting ter plaatse voorzien evenals 
verschillende vergaderingen. Het aangeboden document is een eindrapport, inclusief 
een actieplan.

Het project duurt 6 maanden tot 1 jaar.

Richtprijs
5 000 à 25 000 euro
Dit is onder meer afhankelijk van de grootte van het gebied, de omvang van het 
watergebruik, de beschikbaarheid van alternatieve bronnen … 

Contact
grondwater@oost-vlaanderen.be

Water

Wat7
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Monitoring en beheer van  
watergebonden exoten

Situering
Meer en meer exotische planten en dieren kunnen zich vanwege de klimaatverandering 
vestigen in Vlaanderen. Ze kunnen schade aanrichten en een bedreiging vormen voor de 
biodiversiteit en het ecosysteem. Met de toenemende klimaatverandering wordt verwacht 
dat deze exoten zich nog sterker en succesvoller zullen verspreiden. 

In 2014 werden een Europese verordening en een soortenlijst gepubliceerd met als 
doel de bestrijding van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Het is noodzakelijk 
om de juiste acties te ondernemen voor de opvolging en het beheer van deze soorten 
(bv ganzen, schildpadden, reuzenbalsemien, Chinese wolhandkrab …). In de eerste 
plaats is een nauwkeurig beeld nodig van welke (exotische) soorten aanwezig zijn. 
Het detecteren en beheren van deze soorten in een vroeg stadium zorgt ervoor dat de 
schade en kosten beperkt blijven. 

Voor grotere, gevestigde populaties 
wordt best een zinvolle en haalbare 
beheerstrategie uitgewerkt in functie van 
de beschikbare middelen en rekening 
houdend met de lange termijndoelen van 
het gebied.

Projectinhoud en –verloop 
Om watergebonden exoten doelgericht te kunnen bestrijden, kan de gemeente de 
volgende ondersteuning krijgen:
+ monitoring of inventarisatie van de watergebonden (exotische) soorten die 

aanwezig zijn
+ de opmaak van een beheerplan
+ de bestrijding van watergebonden exotische soorten

Voor het beheer en de inventarisatie van bepaalde soorten werkt het PCM samen met 
vzw Rato en de provinciale dienst Integraal Waterbeleid. Er wordt in nauw overleg met de 
gemeente nagegaan wat haalbaar is en op welke manier de problematiek kan aangepakt 
worden.

Richtprijs
De prijs is afhankelijk van de grootte van het te onderzoeken gebied of waterlichaam, 
de aanwezigheid van de exotische soorten en de doelstellingen voor het gebied. 

Contact
waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be

Wat8

In 2019 werd, op vraag van stad Aalst, een recent heringerichte 
vijver bemonsterd om de aanwezige exotische waterschildpadden 
te inventariseren en te verwijderen. Er werden 2 vangkooien geplaatst 
die selectief werken om schildpadden te vangen. Gedurende 3 maanden 
werden de kooien opgevolgd. Uiteindelijk werden de aanwezige individuen 
weggevangen en ondergebracht in een opvangcentrum voor exotische 
schildpadden.
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Samen voor pesticidevrije 
tuinen

Situering
Sinds 1 januari 2015 is er een verbod op pesticidegebruik door openbare besturen. 
Nadien kwam er een verbod voor het gebruik van synthetische herbiciden door de 
particulier. Tuinaannemers en landbouwers mogen nog pesticiden gebruiken. Wil je 
tuinaannemers actief in jouw gemeente laten omschakelen naar een pesticidevrij 
onderhoud? Wil je je burgers sensibiliseren om hun stoep zonder pesticiden proper 
te houden? Hoe stimuleer je hen om een pesticidevrije tuin te hebben? Velt helpt je 
gemeente pesticidevrij te maken met een omschakelingstraject voor tuinaannemers en 
met concrete workshops en infosessies voor je inwoners.

Tip: dit traject kan eenvoudig met 2 of 3 buurgemeenten samen doorlopen worden. 
Zo kan de ene workshop in de ene gemeente doorgaan en de andere workshop in de 
andere gemeente.

Projectinhoud en –verloop 
Deeltraject 1: omschakelingstraject voor tuinaannemers
Via een aantal sessies leren tuinaannemers hoe zij zonder pesticiden een tuin kunnen 
onderhouden, wat het belang is van een juist tuinontwerp en hoe je communiceert met 
de tuineigenaar. De volgende aspecten komen aan bod:
+ Wetgeving pesticidevrij beheer. Wat met toegelaten (bio)pesticiden?
+ Hoe inspelen als tuinaannemer op de verwachtingen van je klant?
+ Aanleg en beheer van groenzones.
+ Waterinfiltratie en ontharding in de tuin.
+ Inrichting en beheer van terras, tuinpad en oprit.

Een omschakelingstraject voor tuinaannemers omvat minimaal 4 sessies van ongeveer 
3 uur en het beantwoorden van tussentijdse vragen. 

Deeltraject 2: workshops voor inwoners
Dit deeltraject bestaat uit de volgende sessies (minimaal 3 bijeenkomsten):
+ Pesticidevrij tuinieren
 Tuinieren zonder pesticiden, hoe pak je dat aan? Hoe zit het met biopesticiden?  

Wat kan je preventief doen? En wat als er toch onkruid of plagen optreden? 
+ Gazon: meer dan sprietjes
 Wat is het geheim van de tuinen die ondanks de schroeiende zon hun groen 

uitzicht behouden? We focussen op een natuurlijk gazon, maar gaan ook in op de 
weg naar minder gazon in de tuin.

+ Watervriendelijke tuin: ontharden en beplanten 
In deze lezing ontdek je welke kleine ingrepen mogelijk zijn voor je terras, tuinpad 
en oprit. We staan stil bij ontharding, waterdoorlatend materiaal en plantenkeuze. 
Ook de aanleg van een geveltuin komt aan bod.

De gemeente is verantwoordelijk voor
+ een aanspreekpunt die het omschakelingstraject opvolgt en waar nodig naast de 

tuinaannemers andere gemeentelijke medewerkers betrekt
+ de communicatie naar de inwoners
+ het ter beschikking stellen van een locatie om de workshops, infosessies en 

lessenreeksen te laten doorgaan

Richtprijs
+ Deeltraject 1: 3 000 euro (50% korting ingerekend) voor 4 sessies.  

Bij meer dan 4 sessies wordt een aparte prijs opgemaakt.
+ Deeltraject 2: 150 euro per sessie (50% korting ingerekend) + verplaatsingskosten

Contact
klimaat@oost-vlaanderen.be

Wat9

Water

© François De Heel

In 2020 werden in het West-Vlaamse Knokke-Heist inspirerende sessies 
voor tuinaannemers en particuliere tuineigenaars georganiseerd.  
Dit resulteerde na afloop van het omschakelingstraject tot een pool van 18 
tuinaannemers die in de gemeente het tuinonderhoud zonder pesticiden doen. 
In de loop van 2022 werd een tweede traject ingericht, in totaal zijn er immers 
ongeveer 45 tuinaannemers werkzaam in Knokke-Heist. Voor de inwoners 
gingen er in dezelfde periode 7 sessies door over (pesticidevrij) tuinieren.
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Onderzoek en advies  
bij de aanpak van problemen 
met blauwalgen 

Situering
Door de droge en warme zomers zijn er steeds meer meldingen van blauwalgen. 
Blauwalgen zijn (cyano)bacteriën die een groenblauwe schijn kunnen vormen wanneer 
ze in het oppervlaktewater veelvuldig aanwezig zijn. Deze blauwalgen kunnen 
een gevaar betekenen voor mens en dier aangezien ze leiden tot schommelende 
zuurstofgehaltes. Daarnaast kunnen sommige soorten ook toxines produceren. 
Dit is vooral een probleem in recreatiewater. De bloei van deze blauwalgen wordt 
gestimuleerd door een overmaat aan voedingsstoffen, een hoge watertemperatuur 
en een gebrek aan stroming (vaak voorkomend in stilstaande wateren). Om een 
oplossing te zoeken is het belangrijk om na te gaan wat de huidige toestand is en waar 
de voedingstoffen vandaan komen om zo te kijken wat mogelijk is om de groei van 
blauwalgen te reduceren. 

Projectinhoud en –verloop 
Een onderzoek start steeds met een verkennend gesprek om na te gaan wat de 
problematiek inhoudt, wat de doelstellingen zijn en wat mogelijkheden zijn voor de 
vermindering van de blauwalgengroei.

Het onderzoek bestaat uit volgende aspecten (niet limitatieve lijst): 
+ inventarisatie van de bestaande fysicochemische toestand
+ verzamelen van informatie over mogelijke input van voedingsstoffen, aantal 

recreanten, resterende lozingen ....
+ monitoring van de fysicochemische waterkwaliteit volgens de methodiek van 

project Wat2
+ bepaling van slibdiktes en van de aanwezigheid van voedingsstoffen in het slib, 

met focus op stikstof en fosfor
+ onderzoek naar de aanwezigheid van voedingsstoffen in het grondwater en het 

opvolgen van oppervlaktewaterpeilen
+ voorstellen van mogelijke oplossingen om input van voedingstoffen te stoppen  

en/of om blauwalgenbloei te reduceren
+ toelichting en overleg met gebruikers en/of (milieu)raadsleden.

Let wel, het PCM voorziet geen analyse van cyanotoxines of bepaling van de soorten 
blauwalgen die in het water aanwezig zijn. 

Wat10

Water

Van stad Gent en de beheerder Farys kreeg het PCM de vraag om 
de problematiek van blauwalgen die sporadisch optreedt in de 
Blaarmeersen, te onderzoeken. Het onderzoek bestond uit twee luiken.  
In eerste instantie een inventarisatie en monitoring van de Blaarmeersen om 
de huidige toestand in kaart te brengen en de potentiële problemen onder de 
aandacht te brengen. In een tweede fase werden de verschillende mogelijke 
oplossingen onderzocht en afgewogen. Er werden aanbevelingen gedaan 
specifiek voor de situatie in de Blaarmeersen. Op basis van deze informatie kon 
de beheerder een aantal maatregelen nemen om de bloei van blauwalgen en 
de impact naar mens en milieu toe te verminderen 

Pieter Boets – wetenschappelijk medewerker ecologie

Richtprijs
De prijs is afhankelijk van de gevraagde ondersteuning, van het aantal meetdagen en 
het aantal meetpunten. Een offerte op maat kan aangevraagd worden.

Contact
waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be
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Lucht en 
geluid

Lucht en geluid 

Steden en gemeenten kunnen een bemiddelende rol opnemen bij hinder. Het is daarbij 
belangrijk om het probleem objectief en op een wetenschappelijk onderbouwde 
manier in kaart te brengen. Gemeenten kunnen terecht bij het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek voor het uitvoeren van metingen, het beoordelen van meetrapporten 
en studies en het uitgebreid adviseren en/of onderzoeken van klachten.

Luchtverontreiniging, stof- en geurhinder
+ bepalen van de geurimpact van bedrijven en veestallen op basis van kengetallen 

en modellering met Impact (theoretische geurstudie)
+ uitvoeren van oriënterende snuffelmetingen
+ onderzoek van neergevallen hinderlijk stof 
+ ondersteunen bij het in beeld brengen van luchtverontreiniging door verkeer: 

modellering met CAR of Impact; zo kan bijvoorbeeld het effect van het verminderen 
van de verkeersvolumestroom in een bepaalde straat ingeschat worden

+ een infomoment geven over luchtverontreiniging (verkeer, industrie, particulieren) 
of geurhinder

+ ‘training on the job’ over geurhinderbeoordeling voor toezichthouders

Contact
lucht@oost-vlaanderen.be

Geluid en trillingen
+ uitvoeren van beperkte akoestische onderzoeken als erkend Vlarem-

geluidsdeskundige of als provinciaal toezichthouder
+ uitvoeren van volledig akoestische onderzoeken en opstellen van saneringsplannen 

als erkend geluidsdeskundige
+ uitvoeren van geluids- en trillingsmetingen naar aanleiding van klachten
+ uitvoeren van geluidsmodelleringen (preventief en remediërend)
+ keuren (‘ijken’) van klasse 1- en klasse 2- geluidsmeters
+ adviseren/onderzoeken en oplossen van (bouw)akoestische problemen
+ geven van een infomoment, opleiding op maat of een intensieve praktijktraining 

voor het uitvoeren van geluidsmetingen (complementair aan de opleiding lokale 
toezichthouder)

+ onderzoek naar stilte(gebieden)

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Algemeen aanbod 
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Geluidsbeheersing 
van grootschalige 
muziekevenementen 

Situering
Vlaanderen heeft een festivalcultuur. Muziekevenementen kunnen echter heel wat 
(geluids)overlast met zich meebrengen in de ruime omgeving.

Geluidsbeheersing en handhaving van de geluidsnormen tijdens deze 
muziekevenementen vormt vaak een uitdaging voor lokale besturen en politiediensten. 
Het geluidslabo van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek kan hier de nodige 
ondersteuning bieden. 

 

Projectinhoud en –verloop 
Het PCM kan samen met de stad of gemeente een strategie uitwerken om – binnen het 
kader van de bestaande wetgeving – de geluidshinder binnen aanvaardbare grenzen te 
houden en toch kwaliteitsvolle muziekbeleving op het terrein te verzekeren.

Dit kan door:
+ advies over bijzondere voorwaarden bij een aanvraag tot afwijking van de 

geluidsnormen, 
+ geluidsmetingen in ‘real time’, online zichtbaar voor organisatoren en/of 

handhavers, met het oog op tijdige bijsturing en een efficiënte handhaving, 
+ geluidsmetingen in de omgeving om de hinder voor de omwonenden te 

evalueren en eventueel bij te sturen bij volgende edities,
+ preventief nazicht van de geluidsinstallatie met het oog op het naleven van de 

geldende geluidsnormen en ter plaatse bijsturing van de geluidsinstallatie,
+ rapportering van de meetresultaten in een overzichtelijk meetverslag,
+ (eventueel) voorstelling van de resultaten.

Richtprijs
400 tot 2 000 euro (50% korting ingerekend), afhankelijk van de gevraagde 
ondersteuning, het aantal meetdagen en het aantal meetpunten.

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Lucht en geluid

Lg1

In de zomer van 2022 ging het dance festival Dance-D-Vision door op 
de terreinen van de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Op vraag van stad 
Zottegem voerde het geluidslabo van het PCM preventieve geluidsmetingen uit 
ter hoogte van de 4 hoofdpodia. Door het zenden van een stabiel ruissignaal 
met de aanwezige geluidsinstallatie van de podia en het meten van het 
geluidsniveau op een toenemende afstand van de podia, kon de spreiding 
van het geluid over het festivalterrein in kaart gebracht worden. Op basis van 
de resultaten werden onder meer tips & tricks gegeven ter verbetering van 
deze spreiding in functie van het voorkomen of reduceren van hinderklachten. 
Ook de werking van de klasse 2 – geluidsmeter ter hoogte van de podia werd 
gecontroleerd.
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Onderzoek van het  
akoestisch binnenklimaat 

Situering
Afhankelijk van het gebruik van de ruimte, worden andere eisen gesteld aan 
het akoestisch binnenklimaat. In klaslokalen, kantoren, vergaderruimtes, 
kinderdagverblijven en ruimtes voor podiumkunsten is een goede 
spraakverstaanbaarheid van groot belang. In concert- en feestzalen is het belangrijk dat 
de muziek voldoende ver reikt, zonder ondraaglijk hoge niveaus te bereiken. 
Te veel galm in de ruimte of contactgeluiden uit naburige lokalen kunnen als bijzonder 
hinderlijk ervaren worden. Geluiden van technische installaties voor ventilatie, 
verwarming of sanitair kunnen ook hinder veroorzaken binnenin ruimtes.
Nieuwe woningen, appartementen en gebouwen met een geluidsgevoelige 
bestemming (zoals scholen en ziekenhuizen) moeten aan specifieke akoestische eisen 
beantwoorden op het vlak van de lucht- en contactgeluidsisolatie, de gevelisolatie, het 
lawaai van de technische uitrustingen en de nagalmbeheersing in specifieke ruimten.

Projectinhoud en –verloop 
Het PCM kan lokale besturen, onderwijsinstellingen … bijstaan om de akoestische 
kwaliteit van lokalen te bepalen en, indien nodig, te verbeteren in functie van de 
spraakverstaanbaarheid en het beperken van blootstellingsniveaus in de ruimte. 

Het onderzoek kan bestaan uit:
+ het uitvoeren van nagalmtijdmetingen ter bepaling van de heersende nagalmtijd
+ het bepalen van de contactgeluidsisolatie tussen lokalen
+ advies over en berekenen van de te nemen maatregelen voor het verbeteren van 

het akoestisch binnenklimaat
+ rapportering van de onderzoeksresultaten in een overzichtelijk meetverslag
+ eventuele toelichting ter plaatse

Richtprijs
200 à 400 euro per lokaal (50% korting ingerekend). Deze prijs is afhankelijk van het 
aantal lokalen in hetzelfde gebouw en de constructiewijze van het gebouw.

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Lucht en geluid

Lg2

Bij evenementen in de cafetaria van het gemeenschapscentrum 
De Bijenkorf in Assenede ondervonden aanwezigen hinder door 
te veel galm in de ruimte. De spraakverstaanbaarheid was er niet optimaal 
en aanwezigen kregen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn. Op vraag van het 
gemeentebestuur voerde het geluidslabo van het PCM in 2021 nagalmtijdmetingen 
uit. De meetresultaten werden getoetst aan de voorgeschreven norm. De 
meetresultaten toonden een te hoge nagalmtijd aan. Er werden door het PCM 
diverse voorstellen gedaan om de nagalmtijd te verminderen door het aanbrengen 
van absorberende materialen op de wanden van de cafetaria. Hierbij werd rekening 
gehouden met de beschikbare oppervlakte en esthetische randvoorwaarden.

Onderzoek van de 
geluidsoverdracht van 
muziekinrichtingen naar  
hun omgeving

Situering
In heel wat lokalen, zoals jeugdhuizen en polyvalente zalen, worden fuiven en feesten 
met elektronisch versterkte muziek georganiseerd. Tal van horecazaken draaien muziek 
tot in de vroege uurtjes. 

Slechte akoestische isolatie van een lokaal of zaal kan aanleiding geven tot heel wat 
geluidsoverlast in de omgeving. Vaak is ook niet geweten of de geluidsnormen in de 
omgeving worden nageleefd bij een bepaald geluidsniveau binnen.

Projectinhoud en –verloop 
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek kan gemeenten bijstaan door de 
geluidsoverdracht van de muziekinrichting naar zijn omgeving te meten. Op basis van 
de meetresultaten wordt nagegaan of de akoestische isolatie van de ruimte voldoende 
is om in orde te zijn met de wetgeving. Er kan ook worden berekend wat het maximale 
geluidsniveau mag zijn om, met de huidige akoestische isolatie, te voldoen aan de normen.

Door middel van broninventarisatie en geluidsmodelleringen kunnen suggesties voor te 
nemen saneringsmaatregelen geformuleerd worden. Indien gewenst, wordt het rapport 
voorgesteld.

Er kan ook in fasen gewerkt worden: eerst een berekening van de globale akoestische 
isolatie van een pand en nadien het uitwerken van saneringsmogelijkheden.

Richtprijs
+ geluidsmetingen: 800 euro per te meten ruimte (50% korting ingerekend), 

afhankelijk van het aantal meetpunten en de gevraagde ondersteuning
+ het doorrekenen van saneringsmaatregelen en geluidscontourkaarten:  

startprijs 800 euro (50% korting ingerekend), afhankelijk van de situatie 

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Lucht en geluid

Lg3

Activiteiten met elektronisch versterkte muziek in jeugdhuis De 
Beeste in Lochristi zorgden voor klachten van geluidsoverlast 
bij buren. Het jeugdhuis is een klasse 3 – ingedeelde Vlarem-inrichting 
met een maximaal toegelaten emissieniveau van 95 dB(A) in de ruimte. 
Op vraag van het gemeentebestuur voerde het geluidslabo van het PCM in 
2021 geluidsmetingen uit om de geluidsoverdracht van het jeugdhuis naar 
de woningen in de buurt te bepalen. Er werd aanbevolen het geluidsniveau 
in het jeugdhuis te beperken om de geldende geluidsnormen in de buurt 
te respecteren. Ook het C-gewogen geluidsniveau, wat een maat is voor het 
aandeel bassen in de muziek, diende begrensd te worden. De gemeente kreeg 
tot slot advies over hoe de aanwezige geluidsinstallatie te optimaliseren om 
de muziek zo efficiënt mogelijk te verdelen over de ruimte en de buurt zo min 
mogelijk te belasten.

Kristiaan De Beleir – wetenschappelijk medewerker geluid

Anneleen Baert – wetenschappelijk medewerker geluid
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Geluidsmodelleringen 
(preventief of remediërend)

Situering
Een geluidsmodellering brengt de geluidsimpact van een nieuwe situatie op de 
omgeving in kaart en kan de impact van diverse akoestische maatregelen op de 
geluidsoverdracht naar de omgeving kwantificeren. Denk aan de impact van een 
zomerbar met elektronisch versterkte muziek. Of infrastructuurmaatregelen zoals 
de wijziging van een wegdektype of wegtraject, de verplaatsing van een koelgroep, 
de akoestische aanpassing van een feestzaal, de inrichting van een bedrijventerrein 
of de aanleg van een nieuw skateterrein. Deze ingrepen kunnen een belangrijke 
positieve of negatieve geluidsimpact hebben op de (residentiële) omgeving. 
Wanneer geluidsmetingen geen antwoord geven op een onderzoeksvraag, bieden 
modelberekeningen (geluidscontourkaarten) een oplossing.

Projectinhoud en –verloop 
De gebruikte methodiek laat toe een inschatting te maken van de impact van een 
bepaalde (remediërende) maatregel of situatie op het geluidsklimaat in de omgeving 
en de potentiële geluidshinder die er mee gepaard gaat in kaart te brengen.

Richtprijs
Vanaf 250 euro (50% korting ingerekend).  
De prijs loopt op in functie van de complexiteit.

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Lucht en geluid

Lg4

Op vraag van het gemeentebestuur van Brakel bracht het 
geluidslabo van het PCM met behulp van geluidsmodelleringen 
de geluidsimpact van een nieuw aan te leggen skateterrein op de 
residentiële omgeving in beeld. Op basis van geluidsmetingen nabij een 
vergelijkbaar en bestaand skateterrein werd het bronvermogen bepaald en 
werd het rekenmodel gevalideerd. De impact van verschillende structurele 
maatregelen zoals de plaatsing van schermen of het verhogen van bermen, op 
de geluidsoverdracht naar de omringende woningen werden onderzocht en 
gerapporteerd. 

Keuring of ijking van klasse 1- 
en klasse 2 – geluidsmeters

Situering
Om geluid te meten is gespecialiseerde apparatuur nodig. Als toezichthouder bij een 
gemeente of politiedienst moet je beschikken over een geluidsmeter van klasse 1 om 
vaststellingen te doen. Sinds de nieuwe regelgeving voor activiteiten met elektronisch 
versterkte muziek moet in inrichtingen van categorie 2 en 3 het geluid gemeten worden 
met een geluidsmeter van klasse 2.

Openbare besturen moeten deze meetapparatuur periodiek (vaak jaarlijks) laten keuren 
om een correcte werking te garanderen. Het geluidslabo van het Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek (PCM) is erkend en onafhankelijk om dergelijke keuringen uit te voeren 
en een keuringsattest af te leveren.

Projectinhoud en –verloop 
+ Één of meerdere geluidsmeters van een gemeente, handhavingscel of politiedienst 

worden binnengebracht in het labo. 
+ Meestal worden deze meters dezelfde dag nog in het geluidslabo getoetst aan een 

aantal richtlijnen die opgesteld zijn door de Vlaamse overheid. 
+ Hiervan wordt een keuringsverslag opgemaakt. Dergelijk geldig keuringsverslag is nodig 

in geval het meettoestel gebruikt wordt om vaststellingen te doen die leiden tot een 
proces verbaal (milieumisdrijf).

+ Na afloop kan de meter terug opgehaald worden.

Richtprijs
100 euro (50% korting ingerekend) 

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Lg5

Lot Hebbelinck – wetenschappelijk medewerker geluid
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Ssst… stilte 

Situering
Om te bekomen van de dagelijkse drukte zoeken velen rust en stilte op. Stiltegebieden 
zijn waardevolle zones op het platteland of in de stad met een uitstekende akoestische 
kwaliteit. Landelijke stiltegebieden worden vooral gekenmerkt door natuurlijke 
geluiden. Verkeerslawaai wordt daarentegen als bijzonder storend ervaren. Stedelijke 
luwteplekken worden gekenmerkt door een mix van menselijke en natuurlijke geluiden. 
Het is vooral het contrast met de lawaaierige stadsgeluiden dat rust brengt op deze 
luwteplekken. Ook stiltepaden of stiltepunten kunnen zorgen voor de nodige rust en 
stilte.

Gemeenten die een actief stiltebeleid wensen te voeren, kunnen voor (landelijke) 
stiltegebieden (deels) gelegen op hun grondgebied een kwaliteitslabel ‘Stiltegebied’ 
aanvragen bij de Vlaamse Overheid. Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 
(PCM) kan de nodige ondersteuning verlenen om zowel het akoestisch onderzoek als 
het dossierverloop mee in goede banen te leiden. 

Projectinhoud en –verloop 
De Provincie kan gemeenten bijstaan bij het realiseren, karakteriseren of afbakenen 
van stille plekken zoals stiltepunten, luwteplekken in meer stedelijke omgeving of 
erkende landelijke stiltegebieden.

Het evalueren van de stiltebeleving is vaak complex van aard en vraagt veelal een 
uitgebreide aanpak. Het geluidslabo van het PCM kan hierin bijstand bieden door:
+ vooronderzoek van het dossier
+ planning en uitvoering van geluidsmetingen
+ analyse van de meetresultaten
+ toetsing aan de criteria voor landelijke stiltegebieden
+ opstellen van het dossier voor officiële erkenning

Richtprijs
1 300 à 5 000 euro (50% korting ingerekend). Deze prijs is afhankelijk van het aantal 
meetpunten, de meetduur en de gevraagde ondersteuning.

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Lucht en geluid

Lg6 Het Provinciebestuur zet zich in om de stilte en rust in  
Oost-Vlaanderen te bewaren. Het PCM stond mee aan de wieg van de 
allereerste geluidsmetingen in potentiële stiltegebieden. Deze ervaring werd in 
2017 ingezet in zowel het landelijke Dender-Mark als in de stad Gent.  
In Gent werden op basis van de metingen een aantal luwteplekken 
gekarakteriseerd. In landelijke regio’s helpen de metingen om het initiële 
geluidsklimaat te bepalen en op te volgen doorheen de tijd. Deze aanpak heeft 
ertoe geleid dat in 2018 het Oost-Vlaamse deel van Dender-Mark als eerste 
officiële stiltegebied in onze provincie werd erkend. In 2021-2022 voerde het 
geluidslabo metingen uit in Zwalm en in de Moervaartvallei in het kader van 
een mogelijke erkenning als landelijk stiltegebied. Het project in Zwalm werd 
afgerond in het voorjaar van 2022. Het onderzochte gebied kreeg op basis van 
de meetresultaten een goede tot zeer goede score om in aanmerking te kunnen 
komen als landelijk stiltegebied.
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Trillingsmetingen 

Situering
Onze ruimtelijke ordening, bevolkingsdruk, vrijetijdsbesteding, toegenomen mobiliteit 
en industrialisering leiden ertoe dat we steeds vaker geconfronteerd worden met 
trillingshinder in de woning. Denk bijvoorbeeld aan toegenomen trillingen van 
wegverkeer na de plaatsing van verkeersremmers. Maar ook aan muzieklawaai bij 
activiteiten met veel laagfrequent geluid. 

Projectinhoud en –verloop 
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) kan gemeenten bijstaan door de 
trillingshinder in een gebouw op te meten. 

Aangezien er geen Belgische of Vlaamse normen bestaan wordt er getoetst aan Duitse 
normen voor trillingshinder in gebouwen.

Suggesties voor te nemen maatregelen worden geformuleerd in een overzichtelijk 
rapport. Indien gewenst, wordt het rapport voorgesteld.

Richtprijs
400 à 800 euro (50% korting ingerekend). Deze prijs is afhankelijk van het aantal 
meetpunten en de gevraagde ondersteuning.

Contact
geluid@oost-vlaanderen.be

Lucht en geluid

Lg7

Lucht en geluid

Uitgebreide hinderstudie 

Situering
Om hinder van o.a. geur en geluid doelgericht en planmatig aan te pakken, is het 
belangrijk om een volledig beeld te krijgen van het probleem. Het kan zinvol zijn om de 
klachten, het risico op hinder en de ervaren hinder in kaart te brengen. De ligging van 
de bronnen ten opzichte van hindergevoelige locaties is uiteraard ook belangrijk. Een 
hinderstudie kan gebeuren voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een 
afgebakend gebied, bijvoorbeeld voor de omgeving van een bedrijventerrein.

Projectinhoud en –verloop 
Dit project omvat een uitgebreid hinderonderzoek op maat van de gemeente. Het 
vastleggen van de doelstelling en de onderzoeksmethoden gebeurt in nauw overleg.

Het project kan de volgende onderdelen bevatten:
+ afbakenen van het onderzoeksgebied en de in beeld te brengen hinder
+ inschatten van het hinderrisico via metingen, kengetallen en modelleringen
+ peilen naar het hindergevoel bij de inwoners via bevragingen (bv. schriftelijke 

enquêtes, (geur)dagboeken)
+ uitwerken van suggesties voor het verhelpen van de problemen

Over de studie wordt een rapport opgesteld. De vorm en de inhoud van het rapport 
worden vooraf in overleg met de gemeente bepaald (tekst, tabellen, figuren, 
kaartmateriaal). Er kan een toelichting ter plaatse voorzien worden.

Richtprijs
De prijs varieert afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare 
gegevens, de grootte van de gemeente (of het onderzoeksgebied) en het gevraagde 
detailniveau. De gepresteerde uren worden verrekend aan het geldende uurtarief. 

Contact
lucht@oost-vlaanderen.be
geluid@oost-vlaanderen.be

Lg8 In Rieme, in de Gentse Kanaalzone, onderzocht het PCM op vraag 
van gemeente Evergem de hinder op basis van hinderdagboeken. 
Uit klachtenanalyses bleek immers een plotse toename van geur-, stof- 
en geluidshinder. Een dertigtal inwoners deed gedurende 2,5 maanden, 
verschillende keren per dag, een evaluatie van de hindersituatie in de 
omgeving van de eigen woning. Er werd gevraagd om de soort hinder (geur, 
geluid, stof) te omschrijven, een beoordeling te doen van de sterkte ervan 
en de mogelijke bron te noteren. De bijna 2 000 waarnemingen (overwegend 
geluid) werden gekoppeld aan meteorologische gegevens. Hierdoor konden 
bepaalde (maar zeker niet alle) hinderepisodes toegeschreven worden aan 
specifieke bedrijven of activiteiten. Op een infoavond werden de resultaten 
toegelicht aan de inwoners. Enkele bedrijven kregen de kans om reeds 
uitgevoerde en geplande saneringsmaatregelen toe te lichten. 

Leen Meheus – wetenschappelijk medewerker lucht en klimaat
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Specifieke 
luchtverontreinigende stoffen 
meten in een afgebakend 
gebied 

Situering
Diverse bronnen zoals het verkeer op een drukke weg, een bedrijf of 
landbouwactiviteiten kunnen een effect hebben op de lokale luchtkwaliteit. Hoe groot 
het effect van die bronnen is, kan onderzocht worden via dit project. Een gemeente 
kan ook de aanwezigheid van specifieke luchtverontreinigende stoffen in een bepaald 
onderzoeksgebied, zoals een natuurgebied of een woonkern, laten onderzoeken.

Projectinhoud en –verloop 
Indien er nood is aan detailgegevens over luchtverontreinigende stoffen, bijvoorbeeld 
om een knelpuntlocatie op te sporen, kan een meetnet op basis van passieve 
monsternames uitgebouwd worden. Dit kan evenwel niet voor alle vormen van 
luchtverontreiniging. Tot de mogelijkheden behoren:
+ ammoniak (voornamelijk afkomstig van de veeteelt)
+ metalen in neervallend stof (afkomstig van specifieke bedrijven)
+ NO2 (verkeersgerelateerde polluent)

Het project omvat de volgende stappen:
+ het meetnet wordt in samenspraak met de gemeente vastgelegd
+ voor de monstername wordt gebruik gemaakt van NILU-kruiken of diffusie buisjes
+ de resultaten worden verwerkt in een rapport, gekoppeld aan een beoordeling en 

suggesties voor het beleid
+ er kan een toelichting ter plaatse voorzien worden

Bij voorkeur wordt gedurende minimaal één jaar gemeten om ook rekening te houden 
met seizoensinvloeden en om te kunnen toetsen aan jaargemiddelde normen. 

Richtprijs
70 euro per type polluent, per meetpunt en per monsternameperiode van 14 dagen tot 
1 maand, afhankelijk van de parameter en de te verwachten concentraties (op basis 
van minimaal tien locaties). De prijs is ook afhankelijk van de bereikbaarheid van de 
monsternamelocaties en de grootte van het te onderzoeken gebied. 

Contact
lucht@oost-vlaanderen.be

Lg9

© Palmhout Urban Landscapes



114 115Lucht en geluid

Roetmetingen  

Situering
‘Black carbon’ staat voor zwarte koolstof of ook roet genoemd. Roet komt in de 
omgevingslucht terecht door allerlei verbrandingsprocessen. Op plaatsen met 
(veel) verkeer wordt de black carbonconcentratie vooral beïnvloed door de uitstoot 
van dieselmotoren. Roet is een goede ‘indicator’-polluent om knelpunten van 
luchtverontreiniging op te sporen en te monitoren. 

De roetfractie krijgt meer en meer aandacht omdat het roet zeer fijn is en tot diep in 
de luchtwegen kan ingeademd worden (fijn stof kleiner dan 1 micrometer). Bovendien 
is het drager van andere polluenten zoals zware metalen en PAK’s. Roet heeft ook een 
negatief effect op ons klimaat: het warmt bijvoorbeeld de atmosfeer op door absorptie 
van licht (zoals een broeikasgas) en zorgt voor een verminderde terugkaatsing van het 
zonlicht op sneeuw. 

Metingen maken onzichtbare luchtverontreiniging zichtbaar en kunnen mee helpen 
om een draagvlak te creëren voor duurzame mobiliteitsmaatregelen of om de 
doelstellingen van de Burgemeestersconvenant te halen. 

Projectinhoud en –verloop 
Er zijn verschillende mogelijkheden. De gemeente kan zelf (of in samenwerking met 
verenigingen en/of scholen) metingen uitvoeren of het project volledig laten uitvoeren 
door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM). 

Het PCM beschikt over vier draagbare toestellen (microaethalometers AE51) die 
uitgeleend kunnen worden voor mobiele metingen (te voet of per fiets) of voor 
stationaire metingen (tegelijkertijd op een aantal plaatsen in de gemeente). Je kan 
lokale knelpunten opsporen (drukke wegen, kruispunten) of je kan ook ‘gezondere’ 
fietsroutes op trage wegen zichtbaar maken. Misschien wil je ook eens uittesten wat 
het effect is van al die draaiende motoren aan de schoolpoort (verschil met de meer 
afgesloten speelplaats) of wat het verschil binnen en buiten is. 

De toestellen meten continu (verschillende middelingstijden mogelijk) en de resultaten 
kunnen via een PC uitgelezen worden voor verwerking. In combinatie met een GPS 
(gesynchroniseerd) kunnen meettrajecten en resultaten op kaart weergegeven 
worden. Bij stationaire metingen kan het tijdsverloop in een grafiek getoond worden. 
Hoe langer de meettijd, hoe nauwkeuriger de resultaten.

De exacte inhoud van het project en de begeleiding door het PCM worden op maat 
uitgewerkt. 

Lg10

Gemeente Lierde gebruikte de toestellen om het lokaal effect van 
dieseltreinen na te gaan. Lierde ligt op de lijn tussen Gent en Geraardsbergen. 
De milieuambtenaar plaatste op elk van de twee perrons een meettoestel. In die 
tijdsspanne stopten en vertrokken er 9 dieseltreinen: 4 richting Geraardsbergen 
en 5 richting Gent. De meting gaf gelukkig geen alarmerende resultaten. Er zijn 
wel kortstondige hoge pieken op de perrons, en die zijn duidelijk een gevolg 
van de dieseltreinen die er stilstaan en weer vertrekken. Maar omdat er niet veel 
bebouwing is rond het station en er niet te veel treinen rijden, kon de gemeente 
de pendelaars en omwonenden geruststellen. De roetconcentratie is een stuk 
lager dan in een straat met veel bebouwing, waar veel dieselwagens passeren.

© Steven Geirnaert 

Richtprijs
De prijs is zeer afhankelijk van de omvang van het project en bestaat uit:
+ basisprijs per ontleend toestel van 65 euro (het is aan te raden om telkens minstens 

2 toestellen te gebruiken), eventueel bijkomende filters aan kostprijs
+ gepresteerde uren voor verwerking en rapportering (opmaken kaarten) van de 

resultaten tegen uurtarief

Contact
lucht@oost-vlaanderen.be
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Bodem

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek is erkend bodemsaneringsdeskundige. 
Steden en gemeenten kunnen er terecht voor:
+ bodemonderzoeken via monsternames en analyses, zowel decretaal verplichte 

onderzoeken (zie ook project Bdm2) als specifieke onderzoeken naar 
bodemverontreiniging

+ een inventarisatiestudie van een woonzone op potentieel verontreinigde grond
+ het inventariseren van gemeentegronden met historische risicoactiviteiten
+ ondersteuning bij het beheer van de gemeentelijke inventaris van risicogronden
+ het inventariseren van ‘andere bodemproblemen’ zoals bodemverdichting of 

asbestonderzoek
+ begeleiding bij de aanpak van historisch verontreinigde sites (brownfieldprojecten) 

inzake bodemonderzoeken en -sanering
+ uitgebreid advies over het risico op grondverschuivingen en -verzakkingen door 

uitspoeling
+ risico-evaluaties in geval van bodemverontreiniging met mogelijk nadelige 

gevolgen voor de volksgezondheid
+ ondersteuning/advies voor erosiebestrijding (zie ook project Bdm3)

Contact
bodem@oost-vlaanderen.be

Algemeen aanbod 

In 2022 werden veel gemeenten geconfronteerd met de impact van PFAS op 
mens en milieu. Zeker ook in bodem en grondwater werden er PFAS vastgesteld 
en waren/zijn er veel vragen en onduidelijkheden. Aan de hand van advies, 
inventarisatie, staalname en analyses helpt het PCM gemeenten en 
brandweerzones met de aanpak van PFAS vraagstukken. Deze problematiek 
zal ook de komende jaren een invloed hebben op bodemonderzoeken, 
grondverzet en (bouw)projecten in het algemeen.
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Begeleiding bij schadegevallen 
van bodemverontreiniging 

Situering
Een lek in een mazouttank, een overvulling van een tank, verlies van diesel na een 
verkeersongeval, een breuk in een leiding … Ze kunnen allemaal de oorzaak zijn van 
een bodemverontreiniging. Het negeren van zo’n schadegeval heeft vaak ernstige 
(financiële) gevolgen voor de betrokken partijen in de verre of nabije toekomst.  
Een snelle aanpak loont, waardoor niet alleen de risico’s voor het milieu maar ook  
voor de omwonenden worden weggenomen. Het bodemdecreet voorziet een aanpak 
die toelaat om op een efficiënte manier schadegevallen met bodemverontreiniging aan 
te pakken.

Gemeenten vormen een belangrijke schakel binnen deze procedure voor 
schadegevallen. Dit kan zowel in de hoedanigheid van bevoegde overheid zijn als in 
de hoedanigheid van saneringsplichtige. In beide scenario’s moet een gemeente de 
nodige stappen nemen binnen een opgelegde termijn, zo niet vervalt de mogelijkheid 
om gebruik te maken van de verkorte aanpak.

Projectinhoud en –verloop 
Bij een schadegeval kan het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) 
ondersteunend optreden in alle stappen van de procedure, vanaf de eerste melding tot 
aan de eventuele opmaak van het evaluatierapport. Deze ondersteuning kan beperkt 
blijven tot advies, maar kan ook uitgebreid worden tot vaststellingen ter plaatse en 
rapportering of communicatie naar de OVAM en/of betrokken partijen. 

De ondersteuning kan bestaan uit: 
+ het uitvoeren van bronnenonderzoek
+ de objectieve vaststelling van de verontreiniging d.m.v. monsternames en analyses
+ begeleiding bij het uitvoeren of opleggen van de nodige maatregelen, afhankelijk 

van de betrokkenheid van de gemeente
+ de opmaak ven een evaluatierapport

Voor elk schadegeval zijn de randvoorwaarden verschillend, waardoor een specifieke 
aanpak vereist is en er geen pasklare oplossing beschikbaar is. Dankzij het 
omgevingscontract is er een snelle ondersteuning/interventie van het PCM mogelijk. 

Richtprijs
300 à 3 000 euro. De totale kostprijs is sterk afhankelijk van de omvang van het 
schadegeval en de gewenste ondersteuning.

Contact
bodem@oost-vlaanderen.be

Bdm1 Als gevolg van een ongeval in Lokeren belandde een vrachtwagen 
in een langsgracht van de rijweg. De brandstoftank van de vrachtwagen 
scheurde en er lekte diesel in de bedding van de gracht. Aansluitend op 
de melding besliste de stad Lokeren om de grootste verontreiniging al te 
ontgraven. Zo werd een groot deel van de vuilvracht verwijderd, vóór dat deze 
zich verder kon verspreiden. Een dag later is het PCM ter plaatse gekomen, werd 
een bijkomende ontgraving uitgevoerd en werden er controlestalen genomen. 
Pas nadien werd er voldaan aan de administratieve verplichtingen van het 
bodemdecreet.

De stad Gent kreeg een melding van een olievlek op zowel private 
eigendom als op de openbare weg. Een geparkeerde kraan verloor 
hydraulische olie onder hoge druk, waardoor rijbaan, voetpad en 
voortuinen van de naburige woningen besmeurd werden. De brandweer 
kwam snel ter plaatse waarbij de olie zo goed mogelijk werd verwijderd 
met o.a. absorptiemateriaal. Terwijl de private partijen een eigen 
bodemsaneringsdeskundige inschakelden, werd het PCM door de stad Gent 
gevraagd om de situatie in te schatten. In overleg met alle partijen werd 
uiteindelijk een pragmatische oplossing uitgewerkt in het kader van de 
schadegevallenprocedure van het bodemdecreet. 

Bodem

Frederik Seghers – wetenschappelijk medewerker bodem
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Bodemonderzoeken: 
standaard technisch verslag en 
oriënterend bodemonderzoek 

Situering
Een risicogrond is een locatie waar bodembedreigende activiteiten werden of wor-
den uitgevoerd (cf. gemeentelijke inventaris). Op risicogronden is een oriënterend 
bodemonderzoek verplicht bij overdracht van de grond, bij de gehele of gedeeltelijke 
stopzetting van bepaalde activiteiten of periodiek bij bepaalde lopende activiteiten. 
Daarnaast is er een verplicht onderzoekmoment ingevoerd voor risicogronden die op 
heden nog nooit onderzocht werden. Risicogronden die sinds 1995 niet meer verkocht 
zijn en waarvoor er geen periodieke plicht geldt, moeten éénmalig onderzocht worden 
aan de hand van een oriënterend bodemonderzoek. 

Volgens de grondverzetsregeling (VLAREBO) dient bij afgraving en/of afvoer van ver-
dachte grond of van niet-verdachte grond boven de 250m³ een standaard technisch 
verslag opgemaakt te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij heel wat gemeentelijke 
infrastructuurwerken. Het is de initiatiefnemer van de grondwerken, in dit geval de 
gemeente, die het technisch verslag moet opmaken. 

Projectinhoud en –verloop 
Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) heeft als erkend bodemsanerings-
deskundige de nodige kennis en ervaring om zowel een oriënterend bodemonderzoek 
als een standaard technisch verslag van A tot Z op te stellen. Daarbij beschikken wij 
over een eigen veldwerkteam en laboratorium met een afzonderlijke erkenning.

Tijdens een oriënterend bodemonderzoek wordt nagegaan of er ernstige 
aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. Dit omvat de 
volgende stappen:

+ het bepalen van de geschikte bemonsteringsstrategie via een plaatsbezoek en 
een historisch onderzoek

+ het vastleggen van de boorlocaties: het aantal boringen en analyses wordt 
bepaald aan de hand van de oppervlakte van de onderzoekslocatie en de huidige/
voormalige risicoactiviteiten. De theoretisch bepaalde boorlocaties worden op 
voorhand afgetoetst met de gemeente

+ monsternames en analyses
+ rapportering over de resultaten van het onderzoek: indien er verontreiniging wordt 

vastgesteld wordt uitgebreid advies verleend over de mogelijke te volgen stappen
+ op vraag wordt het rapport gefinaliseerd en ingediend bij OVAM ter 

conformverklaring

Bij de uitvoering van een technisch verslag wordt de kwaliteit van de te ontgraven of 
van de reeds ontgraven bodem gecontroleerd. Dit omvat:
+ het nemen van verschillende mengmonsters
+ het analyseren van de monsters op de verdachte parameters
+ een toetsing van de resultaten aan de normen uit het VLAREBO: hieruit blijken de 

hergebruiksmogelijkheden van deze grond
+ advies over de best mogelijke afzet tegen een zo laag mogelijke prijs
+ indien gewenst: de opmaak van de aanvraag tot conformverklaring bij een 

bodembeheerorganisatie
 

Richtprijs
1 000 euro voor de opmaak van een technisch verslag (grondverzet van ± 1300m³). 
2 000 à 3 000 euro voor een oriënterend bodemonderzoek, afhankelijk van de grootte 
van de onderzoekslocatie en de verdachte activiteiten.

Contact
bodem@oost-vlaanderen.be

Bdm2

Vele gemeenten hebben mogelijk risicogronden in eigendom waarop 
nog nooit een oriënterend bodemonderzoek is uitgevoerd: voormalige 
stortplaatsen, gemeentelijke werkplaatsen, containerpark … De gemeenten zijn 
verplicht om op deze gronden een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren 
tegen 2023 of 2027 (afhankelijk van de categorie). Tegelijk zijn er nog niet 
onderzochte gronden met eind 2021 als deadline voor de onderzoeksplicht. 
De OVAM informeert actief de gemeenten om hen op deze plicht te wijzen. 
Verschillende gemeenten hebben deze onderzoeken reeds ingepland. Het PCM 
heeft een uitgebreide ervaring met de uitvoering van dergelijke onderzoeken. 

Initiatieven van gemeenten gaan vaak gepaard met het vergraven van 
grond: wegenwerken, aanleg sportvelden, aanleg trage wegen/poelen, 
bouwwerken … Voor al deze werken is een voorafgaand bodemonderzoek 
en technisch verslag noodzakelijk. Hoewel dit vaak als onderdeel van 
de ontwerpopdracht wordt beschouwd, is een afzonderlijk uitgevoerd 
technisch verslag vaak (kosten)efficiënter. Het PCM voerde dergelijke 
grondverzetsonderzoeken reeds uit voor tal van gemeenten.

Bodem
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Steunpunt Erosie

Situering
De erosiegevoelige gemeenten kunnen zich door het provinciale Steunpunt Erosie 
laten begeleiden om te komen tot de effectieve uitvoering van de opgemaakte 
erosiebestrijdingsplannen. Dankzij de ondersteuning op het terrein door 
vakspecialisten kunnen prioritaire knelpunten binnen redelijke termijnen opgelost 
worden. Hiervoor wordt maximaal samengewerkt met de gemeenten, de Provincie 
en de Vlaamse overheid. De betrokken landbouwers in de knelpuntgebieden worden 
individueel benaderd.

Gemeenten die het Steunpunt Erosie aanstellen als ‘Erosiecoördinator’ in het kader van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de erosiebestrijding, 
kunnen hiervoor subsidies krijgen (mogelijkheid tot 3 schijven van elk 12,50 euro/ha 
plangebied). De hieronder met een * aangeduide activiteiten zijn subsidieerbaar.

Projectinhoud en –verloop 
Het Steunpunt Erosie stelt een team van ervaren erosiedeskundigen ter beschikking 
van de gemeenten voor onder meer:
+ het informeren en sensibiliseren over de erosieproblematiek*
+ het beschikbaar zijn als aanspreekpunt voor alle betrokkenen*
+ het voorbereiden en opvolgen van de uitvoering van erosiebestrijdingswerken*
+ het administratief voorbereiden en opvolgen van subsidieaanvragen en 

goedgekeurde subsidies*
+ het doorverwijzen naar de juiste personen en diensten voor maatregelen die niet 

via het Erosiebesluit worden gesubsidieerd*
+ de remediëring van erosieknelpunten via brongerichte teelttechnische 

maatregelen en/of beheerovereenkomsten
+ de realisatie van ‘kleinschalige opvangsystemen’ door de aanleg van dammen 

uit natuurvriendelijke materialen zoals kokos, wilgentenen en gehakseld hout

De aansluiting bij het Steunpunt Erosie gebeurt steeds voor een periode van minimum 
1 jaar.

Bijna alle erosiegevoelige gemeenten beschikken momenteel over een goedgekeurd 
erosiebestrijdingsplan. De enkele erosiegevoelige gemeenten die nog geen plan 
hebben en alsnog wensen er een op te maken, kunnen hiervoor bij het Steunpunt 
Erosie terecht. Conform het Vlaamse subsidiebesluit krijgt de gemeente hiervoor 
een subsidie van 12,5 euro/ha plangebied. In functie van de subsidiëring van 
erosiebestrijdingswerken kunnen ook aanvullingen en/of bijstellingen van de 
bestaande plannen gebeuren.

Bdm3
Richtprijs
3 000 à 10 000 euro per jaar, afhankelijk van de grootte van de gemeente, de 
erosiegevoeligheid en de mogelijkheid tot het bekomen van subsidies voor de 
aanstelling van een erosiecoördinator. 
Gemeenten die intekenen, hebben recht op ondersteuning door ervaren 
erosiedeskundigen (aan uurtarief). Veelal kan de gevraagde ondersteuning 
verrekend worden via het erosiecoördinatorschap (gesubsidieerd), zo niet wordt 
die ondersteuning verrekend via het omgevingscontract. Voor de realisatie van 
kleinschalige opvangsystemen wordt het materiaal en de aanleg voorzien door het 
Steunpunt Erosie. De begeleiding en het aansturen gebeurt door de erosiedeskundigen 
en wordt aangerekend in kader van het omgevingscontract.

Contact
erosie@oost-vlaanderen.be

Het Steunpunt Erosie is met vijf erosiedeskundigen actief in 22 
gemeenten. De niet aflatende inzet van personeel en middelen resulteert 
in steeds meer concrete realisaties op het terrein: overeenkomsten voor 
grasgangen en bloemenstroken, dossiers erosiebestrijdingswerken, het 
oplossen van erosieknelpunten bij afkoppelingsprojecten, demodagen over 
minimale bodembewerking … 

© Peter Maris 

Bodem



125

Natuur, 
landschap
en platteland

Natuur, landschap en platteland

Natuur
Steden en gemeenten kunnen bij de provinciale natuurdeskundigen terecht voor onder 
meer
+ natuurbeheeradvies voor specifieke gebieden
+ advies over specifieke biodiversiteit, zowel over soorten als over hun leefgebieden
+ advies en ondersteuning bij de implementatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen in speciale beschermingszones en/of in functie van 
natuurverbinding 

+ advies over en mee uitwerken van beperkte inrichtingsprojecten en 
soortenbeschermingsprojecten

+ sneltoets van de bermen en oriënterend advies over het bermbeheer in 
voorbereiding van de opmaak van een volwaardig bermbeheerplan

+ het uitwerken en opvolgen van natuurinrichtingsprojecten in functie van 
bijvoorbeeld natuurverbinding, soortenbescherming of ecologische opwaardering 
van specifieke gebieden, niet enkel in buitengebied maar bijvoorbeeld ook in 
bedrijventerreinen, woonzones, e.d.

+ subsidies voor aanplantingen via de oproep ‘Beplant het landschap’
+ ondersteuning en advies over mogelijke lichthinder en de ecologische impact van 

openbare verlichting
+ advies over boom- en plantkeuze in functie van het veranderende klimaat en het 

opvangen van klimaateffecten in verstedelijkt gebied (o.a. hitte)
+  advies bij het pesticidevrij beheer van het publiek domein (zie Water, Algemeen 

aanbod) en communicatie naar tuinaannemers en particulieren (zie project Wat9)

Lokale besturen kunnen met al hun vragen over bosuitbreiding terecht bij het Bosloket 
van de Provincie Oost-Vlaanderen (zie project Nat1).

Contact
natuur@oost-vlaanderen.be
bosloket@oost-vlaanderen.be

Landschap en platteland
De Provincie stimuleert landschapsintegratie op landbouwbedrijven en 
landschapsbeheer. Landbouwers krijgen gratis advies, maar ook gemeenten kunnen 
een beroep doen op de expertise van de Provincie, bijvoorbeeld voor:
+ inhoud of een spreker voor een infomoment voor landbouwers (visie en 

uitdagingen landbouwlandschap, aanbod voor landbouwers …)
+ advies, het organiseren of bijwonen van overleg over landschapsbeheer of beheer 

van openbaar groen door landbouwers

Contact
landbouw@oost-vlaanderen.be

Algemeen aanbod 

Heeft je gemeente locaties waar houtkanten, een boomgaard of bos 
tot hun recht kunnen komen? Doe dan mee aan de oproep Beplant het 
Landschap. Aanplantingen van minstens 100 meter lang of 200 planten of 
12 bomen komen (onder bepaalde voorwaarden) in aanmerking. De Provincie 
staat in voor 80% van de realisatiekosten of voor gratis plantgoed wanneer 
de eigenaar of terreinbeheerder zelf de handen uit de mouwen steekt. De 
regionale landschappen en bosgroepen helpen geïnteresseerden van plan tot 
uitvoering. Meer info vind je op www.oost-vlaanderen.be/beplant-landschap
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Bosloket: trajectbegeleiding 
naar meer bos 

Situering
Bossen zijn cruciaal voor de toekomst. Ze zijn van groot belang voor CO2-opvang en als 
klimaatbuffer tegen extreme weersomstandigheden zoals hitte en droogte. Bosuitbreiding 
is dan ook een belangrijke actie in heel wat gemeentelijke klimaatplannen. 

De Vlaamse regering wil tegen 2024 vierduizend hectare bijkomend bos realiseren, 
waarvan tweeduizend hectare door eigen initiatieven en door lokale besturen. Van 
postzegelbosjes en snoepbosjes over speelbossen tot echte natuurbossen: alle vormen 
en maten van nieuw bos zijn welkom. Daarvoor werden ook nieuwe subsidies in het 
leven geroepen. Alle geslaagde projecten voor meer bos worden publiekelijk getoond 
in de Bosteller. Maar tussen droom en daad zijn er allerlei administratieve en praktische 
obstakels. Je kan voortaan met al je vragen over bosuitbreiding terecht bij het 
Bosloket. Het Bosloket is een samenwerking van de Provincie Oost-Vlaanderen en de drie 
Oost-Vlaamse bosgroepen, die hun expertise bundelen. Indien gewenst, werken wij een 
begeleidingstraject op maat uit. 

Projectinhoud en –verloop 
Stel je vraag – juridisch, technisch, planologisch, praktisch … – aan het Bosloket van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 

Verkenning van de vraag
We bekijken in grote lijnen wat mogelijk is en welke instantie de vraag best opneemt: 
de Provincie, de bosgroepen, de regionale landschappen, instanties als Bos+ of ANB ... 
Daarbij wordt maximaal ingezet op maatwerk en lokale samenwerking. Er is begeleiding 
mogelijk in elke fase, van idee tot spade in de grond. De gemeente of stad beslist wat 
ze wil inbrengen en welke expertise ze wil inhuren in het traject. Hieronder worden een 
aantal mogelijkheden geschetst. 

In kaart brengen van geschikte gronden voor bebossing
+ GIS analyse op basis van het gewenste bos (type bos, grootte, doelstellingen …)
+ selectie van gebied(en) waar de gemeente wil aankopen en bebossen en/of 

eigenaars wil stimuleren om te bebossen 
+ opstart zoektocht naar gronden om aan te kopen
+ afstemming en overleg over de te voeren communicatie met grondeigenaars

Uitwerken van een plan van aanpak
Je krijgt een toelichting van de verschillende mogelijkheden voor bosuitbreiding, de 
subsidies en de procedures. We bekijken samen welk soort bos er kan gerealiseerd 
worden, waar en hoe. Dit wordt vertaald naar een schematisch realisatietraject met 
daarin de best geschikte partners en hun inbreng. Dat traject vermeldt ook de timing en 
de geraamde uitgaven en subsidies.

Realisatie van een concreet bebossingstraject
Afhankelijk van de vraag en noden, kan begeleiding ingezet worden bij de volgende 
stappen:
+ de opmaak en opvolging van de vergunningsaanvraag
+ ondersteuning bij indiening van het subsidiedossier
+ advies bij de plantenkeuze
+ de opmaak van een beplantingsplan 
+ de organisatie van de werken: bestek opmaken, offertes opvragen, opvolging van 

de werken

Begeleiding van een plantactie
Technische begeleiding op maat kan voorzien worden voor 
+ de terreinvoorbereiding en opvolging
+ de levering van plantgoed
+ een inhoudelijke toelichting en/of begeleiding tijdens de plantactie
+ het opvolgen en afwerken van de aanplant
De gemeente staat zelf in voor de praktische organisatie, eventuele randanimatie en 
communicatie naar inwoners of de buurt.

Nat1

© Gemeente Maarkedal

Op zaterdag 12 februari 2022 werd het eerste deel van 
het nieuwe geboortebos in Maarkedal gerealiseerd. Lokale 
jeugdbewegingen, ouders en grootouders van kindjes en sterrenkindjes 
plantten aan de Steenbeek de eerste bomen. Het wordt een unieke 
ontmoetingsplek tussen de natuurgebieden van het Bos Ter Rijst en ’t Burreken. 
De volledige inrichting van het geboortebos wordt gespreid over verschillende 
jaren. Het Bosloket ondersteunde de gemeente bij het subsidiedossier, het 
inrichtingsplan, de aanbesteding en de opvolging van de werken en begeleidde 
de plantactie.

Tijs Decuypere – deskundige bosuitbreiding
Daan Temmerman – projectcoördinator Bosloket
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Opmaak of actualisatie van  
een bermbeheerplan 

Situering
Het Bermbesluit van 1984 legt aan gemeenten een aantal verplichtingen op voor het 
te voeren bermbeheer. Het doel is het stimuleren van een meer natuurvriendelijk 
bermbeheer via een aangepast maaibeheer. Wegbermen verschillen vaak sterk 
van elkaar bijvoorbeeld wat betreft de vegetatie, bodemgesteldheid, productiviteit, 
ecologische potenties, oriëntatie, plaats ... De ene berm is dus de andere niet. 
Differentiëren in maairegimes, het vooropstellen van doelstellingen en prioriteiten, het 
afwegen van veiligheidsaspecten e.d. kunnen voor een efficiënter bermbeheer in de 
gemeente zorgen met een mooier resultaat. 

Een actueel bermbeheerplan kan daarbij een uitstekende leidraad zijn. Via een goedgekeurd 
bermbeheerplan kan de gemeente ook waar nodig afwijkingen bekomen op het bermbesluit. 

Projectinhoud en –verloop 
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
+ afbakenen van de op te nemen bermen in overleg met de gemeente
+ inventarisatie van de bermvegetaties en waar relevant ook van andere 

indicatorgroepen volgens de geëigende methodieken
+ formuleren van beheerdoelstellingen voor de verschillende bermtypes
+ opstellen van aangepaste maaischema’s rekening houdend met de ecologische 

doelstellingen en de praktische haalbaarheid
+ definiëren van permanente proefvlakken in functie van toekomstige actualisaties 

en beheersevaluaties
+ opmaken van het ‘luik verwerking’ waarin de afvoer en verwerking van het 

maaisel wordt omschreven 
+ overleg en toelichting

De inventarisaties dienen grotendeels te gebeuren in het voorjaar en in de zomer. Het 
bermbeheerplan wordt binnen het jaar na de opstart afgeleverd. Indien na oplevering 
van het bermbeheerplan nog extra overleg, bijsturing of planopvolging nodig is, kan de 
Provincie ook daarin voorzien aan uurtarief.

Richtprijs
De prijs wordt bepaald op basis van het aantal km berm in beheer en de inhoud van de 
opdracht.

Contact
natuur@oost-vlaanderen.be

Opvolging en beheer
Er kan nazorg voorzien worden voor het jonge bos. De gemeente kan ook begeleid 
worden bij het uitwerken van beheerafspraken of een beheerplan (zie project Nat3).

Stimuleren van particuliere grondeigenaars om te bebossen
Een gemeente kan zelf geschikte gronden aankopen om te bebossen, of ze kan 
grondeigenaars stimuleren om dit te doen. Begeleiding kan voorzien worden bij:
+ het uitwerken van een gerichte communicatie-aanpak naar particuliere eigenaars
+ de organisatie van een infovergadering
+ de opvolging van de respons en evaluatie 
Geïnteresseerden kunnen via de bosgroepen verder begeleid worden bij de realisatie 
van de bebossing.

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleveren van de nodige info en voor 
de praktische organisatie van bijeenkomsten en evenementen. Het Bosloket reikt 
expertise, kennis en ervaring aan. Ze kan voorzien in artikels voor het gemeentelijk 
infoblad, uitnodigingen ... Meer info en getuigenissen van lokale besturen die 
samenwerkten met het Bosloket, vind je op www.oost-vlaanderen.be/bosloket

Richtprijs
De prijs wordt bepaald op basis van het uurtarief en is afhankelijk van de gewenste 
begeleiding.

Contact
bosloket@oost-vlaanderen.be

Nat2

Natuur, landschap en platteland

Via het omgevingscontract stelt de Provincie bermbeheerplannen 
op voor 21 gemeenten. Een optimale balans tussen de ecologische 
meerwaarde en de economische en praktische haalbaarheid blijft daarbij 
cruciaal. Voor een aantal gemeenten analyseerde de Provincie ook de evolutie 
van het bermbeheer en de bermkwaliteit via de evaluatie van een bestaand, 
vorig bermbeheerplan. Daarbij wordt o.a. de methodiek van indicatorsoorten en 
permanente kwadraten ingezet. Op die manier kan ecologische vooruitgang of 
achteruitgang worden gedocumenteerd.

Leen De Laender – deskundige natuur
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Opmaak van een 
natuurbeheerplan 

Situering
Het duurzaam beheer van bos- en natuurgebieden in Vlaanderen wordt steeds 
belangrijker. Zo krijgt biodiversiteit meer kansen. Het natuurbeheerplan is daarbij 
het middel bij uitstek om de doelstellingen (i.v.m. ecologie, bosbeheer, landschap, 
cultuurhistorie, recreatie …) te beschrijven en te realiseren. Het natuurbeheerplan 
maakt ook duidelijk welke maatregelen daarvoor nodig zijn en hoe en waar die 
uitgevoerd worden. 

Projectinhoud en –verloop 
De Provincie kan haar expertise inzetten voor de opmaak van diverse 
natuurbeheerplannen en dit conform alle richtlijnen en criteria die vanuit de Vlaamse 
overheid worden vereist. Zo kunnen korte, middellange en lange termijnvisies worden 
ontwikkeld en geconcretiseerd. Toegankelijkheid, recreatief medegebruik en historische 
waarden zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

De concrete aanpak wordt samen met de gemeente bepaald.  
Begeleiding is mogelijk op verschillende vlakken:
+ bepalen van het ambitieniveau
+ opmaak van de verkenningsnota
+ bepalen van de natuurstreefbeelden
+ inventarisatie van de verschillende beheereenheden
+ evaluatie van het huidige beheer
+ bepalen beheerdoelstellingen, opmaken beheermaatregelen
+ hulp bij de subsidieaanvraag

Richtprijs
De prijs wordt bepaald op basis van het uurtarief en is afhankelijk van het gevraagde 
project. Een aangepaste offerte kan worden aangevraagd.

Contact
natuur@oost-vlaanderen.be

Nat3

De stad Eeklo kiest voor duurzaam bosbeheer voor het stadsbos 
Galgenhof en liet door de Provincie een natuurbeheerplan opmaken. 
Het stadsbos vormt één van de groene longen in het stedelijk gebied en is 
een belangrijke schakel op de westelijke groenas. Dit stadsbos heeft naast 
natuurwaarde ook een belangrijke esthetische, sociale en recreatieve waarde. 
Het natuurbeheerplan verenigt deze functies en beschrijft een langetermijnvisie 
voor het gebied. Samen met het beheer werd ook de toegankelijkheidsregeling 
opgemaakt. 
Ook voor het Raverschootbos, eveneens gelegen op de westelijke groenas, is 
de Provincie bezig met de opmaak van een natuurbeheerplan en toegankelijk-
heidsregeling. Natuurstreefbeelden worden geformuleerd en de verschillende 
functies krijgen een plaats.Stadspark Aalst © Jens De Bruycker
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Onderzoek naar het visbestand 
en visreddingen

Situering

Eén van de indicatoren om de ecologische kwaliteit van een aquatisch ecosysteem na te 
gaan, is de aanwezigheid van vissen. Een diverse en gezonde visgemeenschap is immers 
een weerspiegeling van een goede waterkwaliteit en van een gevarieerd ecosysteem. 

Projectinhoud en –verloop 
De visstand wordt onderzocht aan de hand van een visstandsopname door elektrische 
bevissing of het plaatsen van fuiken. Het onderzoek omvat een uitgebreide beschrijving 
van de vissamenstelling, de populatieopbouw en de conditie van de visfauna. Deze 
bevissing gebeurt bij voorkeur in het voor- of najaar. Bij droogte of bij het omvormen 
van een vijver naar een poel voor amfibieën kan het gewenst zijn om de vissen te 
redden of te verplaatsen. Dergelijke opdracht wordt ook uitgevoerd op basis van 
elektrisch vissen en fuiken.

Het project bestaat uit:
+ het vastleggen, in overleg met de gemeente, van de onderzoeklocaties
+ het bevissen van de vijver of waterloop
+ het bepalen van de diversiteit en het meten en wegen van de vissen
+ et interpreteren van de resultaten gevolgd door een advies over eventueel te 

nemen beheer- en inrichtingsmaatregelen (aanleg paaiplaatsen, slibverwijdering, 
biotoopverbetering …) en/of advies rond herbepoting

+ de opmaak van een eindrapport

Richtprijs
De prijs hangt af van het aantal te bemonsteren locaties, het type monstername en het 
al of niet opmeten van de structuur. Een aangepaste offerte kan worden aangevraagd.

Contact
waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be

Nat4

Natuur, landschap en platteland

Vanuit het stadsbestuur van Dendermonde kwam de vraag om onderzoek 
te voeren naar de algemene toestand van het visbestand in de Brusselse 
Forten. Vissers hadden immers laten weten dat de visstand niet optimaal 
was (lage vangstresultaten en vooral kleine vis). Tijdens de zomermaanden 
was er een grote algenbloei opgemerkt. De vijver werd jaarlijks met een grote 
hoeveelheid vis bepoot. Graag wou men weten of deze bepoting efficiënt en 
noodzakelijk was en welke soorten het goed deden en welke niet (reproductie, 
voldoende groei …). Verder wilde men advies om het beheer van de vijver 
te optimaliseren en op een duurzame manier uit te voeren. Om op deze 
en andere vragen een antwoord te bieden heeft het Provinciaal Centrum 
voor Milieuonderzoek in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en 
Bos een onderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten formuleerden 
we aanbevelingen voor het beheer en de herbepoting van de vijver. Deze 
maatregelen dragen bij aan de natuurontwikkeling en de verdere diversificatie 
en opbouw van het huidige visbestand. Daarenboven zorgen deze maatregelen 
voor een betere en aangenamere hengelvijver.
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Trek het landschap  
je dorp in 

Situering

Vandaag is de link tussen dorp en landschap vaak zoek. Toch bepaalt het landschap 
mee de identiteit en levert het een belangrijke bijdrage aan de levenskwaliteit in een 
dorp. Het landschap terug het dorp binnenbrengen en er ontmoetingsplekken creëren, 
biedt een antwoord op meerdere uitdagingen van de toekomst. De focus ligt op het 
samen inrichten van een plek, vanuit de geest van de inwoners en de streek. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een groene ondergewaardeerde plek in het hart van het dorps-
centrum, een open plek achter het buurthuis of een plein dat onthard kan worden. 
Co-creatie met dorpsbewoners staat centraal. Co-creatie is samen denken, samen 
beslissen, samen doen. 

Projectinhoud en –verloop 
Elk traject is maatwerk. Er wordt een expert aangesteld en een kerngroep opgericht.

De kerngroep bestaat uit:
+ een aantal geëngageerde burgers die het idee genegen zijn of die met een idee 

zitten
+ een ambtenaar, bij voorkeur vertrouwd met participatie
+ een expert, dat is een landschaps- of ontwerpbureau met ervaring in participatie

Een traject duurt gemiddeld 6 maanden na het aanstellen van de expert.  
Samen werken we het traject uit. Volgende stappen worden voorzien:
1. Een startoverleg: hier worden afspraken gemaakt over timing, taakverdeling en 

communicatie. Voorafgaand vult de gemeente een infofiche in.
2. Tijdens een eerste samenkomst met de kerngroep worden afspraken gemaakt en 

een plan van aanpak opgesteld.

3. Co-creatief traject: binnen het traject kunnen verschillende fasen worden voorzien, 
zoals het bekijken van de ruimere context, een plaatsbezoek, een praatplan 
opmaken, participatiemomenten organiseren. Het traject wordt vormgegeven 
door de kerngroep en heeft nog geen vastgelegd eindpunt. Belangrijk is wel dat er 
gewerkt wordt naar iets tastbaar: een ontwerpplan of een tijdelijke invulling zijn 
mogelijkheden.

4. Eindevaluatie: met de kerngroep en de gemeente bespreken we de nazorg en de 
verdere stappen richting realisatie.

De gemeente staat in voor de verdere realisatie van het ontwerp.

De Provincie zorgt voor:
+ het aanstellen van een expert
+ de begeleiding van het proces doorheen het traject
+ het aanleveren van inspiratie

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ de communicatie naar de inwoners
+ de logistieke ondersteuning
+ de verdere realisatie van het eventuele ontwerp

Richtprijs
5 000 à 7 500 euro (50% korting ingerekend) voor de begeleiding. De kosten voor de 
inrichting van het terrein zijn volledig voor rekening van de gemeente. 

Contact
dorpdynamiek@oost-vlaanderen.be

Nat5

In 2022 maakte gemeente Denderleeuw werk van een ontmoetingsplek 
aan de Biestbaan in Iddergem. Door het ontwerpbureau werden praatplannen 
uitgewerkt voor de ontmoetingsplek en voor het dorp, dit in co-creatie met de 
bewoners van Iddergem. De voorkeur van de bewoners ging naar praatplan 
‘het Tovenaarsbos’. In dit voorstel wordt voor de waaghalzen een kabelbaan 
voorzien in het speelbos. Er is ruimte voor ontmoeting in een centrale 
barbecueplek voor een dorps- of familiefeest of voor jongeren om af te spreken. 
Ook een collectieve moestuin wordt voorzien. 
Lees ook het starterspakket met handige inspiratie om zelf aan de slag te gaan 
op www.oost-vlaanderen.be/dorp-dynamiek.
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Buurtenmonitor: 
tevredenheidsonderzoek voor 
buurten op het platteland 

Situering
In tevredenheidsonderzoeken of klassieke bevragingen is de vraagstelling vaak niet 
aangepast aan de plattelandscontext, worden te weinig plattelandsbewoners bevraagd 
om tot representatieve resultaten te komen of ontbreekt er een duidelijke interpretatie van 
de resultaten. Onder meer om deze redenen zijn de meest betrouwbare cijfers vaak enkel 
beschikbaar op gemeentelijk niveau.

Met behulp van de buurtenmonitor kan de provinciale dienst Landbouw & Platteland 
samen met de cel Data & Analyse (POLIS) voor jouw gemeente inzicht geven in wat er leeft 
in buurten op het platteland en specifieke noden gedetailleerd in kaart brengen. Mogelijke 
thema’s om te onderzoeken zijn: tevredenheid buurt, woning en omgeving, voorzieningen, 
veiligheid, mobiliteit en verkeer, betrokkenheid van het gemeentebestuur en globale 
leefbaarheid. Deze gestandaardiseerde methodiek vergelijkt de cijfers van de onderzochte 
buurt met de provinciale gemiddelden en levert een transparant rapport op. Dit onderzoek 
is geschikt voor alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten, behalve de centrumsteden Gent, 
Aalst en Sint-Niklaas.

De buurtenmonitor past perfect binnen een gedetailleerde omgevingsanalyse van een 
gemeente of kan een startpunt zijn om heel gericht of projectmatig aan de slag te gaan in 
buurten. Wil je de resultaten communiceren naar je inwoners of er participatief mee aan de 
slag gaan? Ook daar kan de dienst Landbouw & Platteland je bij helpen. Meer info en vier 
modeltrajecten vind je op www.oost-vlaanderen.be/buurtenmonitor. 

Projectinhoud en –verloop 
De uitvoering van een tevredenheidsonderzoek duurt 6 tot 12 maanden en omvat de 
volgende stappen:
+ een startvergadering om de aanpak toe te lichten en afspraken te maken rond 

de te onderzoeken buurten, de inhoud van de vragenlijst en de verdeling van de 
praktische taken

+ de voorbereiding, de opmaak en verzending van de bevraging (doorlooptijd van 
minimum 3 maanden)

+ de analyse van de resultaten en de presentatie aan de gemeente

Nat6
De Provincie zorgt voor:
+ de begeleiding van het proces volgens de methodiek
+ het aanleveren van sjablonen van overeenkomsten en voor communicatie
+ de aanbesteding van de deelopdrachten
+ de opvolging, analyse en interpretatie van de resultaten
+ het afleveren van een rapport met de resultaten en de mogelijkheden die de 

Provincie biedt om in te spelen op uitdagingen of kansen
+ de mondelinge toelichting van de resultaten

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor:
+ de opvolging van het onderzoek door een centraal aanspreekpunt
+ de communicatie naar de inwoners
+ het aanleveren van de nodige bevolkingsgegevens
+ het beantwoorden van telefonische vragen van respondenten
+ het verzamelen van papieren enquêtes en invoeren van de gegevens

Richtprijs
Voor elke aanvraag wordt een prijsofferte op maat opgemaakt. De prijs is sterk 
afhankelijk van het aantal buurten dat onderzocht moet worden. De opvolging, analyse 
en interpretatie van de resultaten worden verrekend volgens uurtarief. 

De richtprijs voor 7 buurten is 11 000 euro. De prijs is exclusief de kost voor drukwerk en 
verzending (per buurt ongeveer 1 100 euro).

Contact
platteland@oost-vlaanderen.be 

BBaallggeerrhhooeekkee
Eeklo

Buurt

In Balgerhoeke zijn de 
inwoners het meest tevreden 
over hun buurt in Eeklo.

Woning

Beide vlakken scoren hoger 
dan gemiddelde in Eeklo en 
Oost-Vlaanderen.

Voorzieningen

De score is significant lager dan 
quasi alle andere buurten en het 
Oost-Vlaamse gemiddelde.

Veiligheid

De score over veiligheidsgevoel 
‘s nachts is hoger dan in 
andere buurten van Eeklo. 

BBuuuurrtteennmmoonniittoorr  22002211  -- 22002222

Mobiliteit

De score is significant lager 
dan het Oost-Vlaamse 
gemiddelde.

Gemeentebestuur

De score voor betrokkenheid 
gemeentebestuur is significant 
lager kan het Oost-Vlaamse 
gemiddelde.

Globale leefbaarheid

Balgerhoeke scoort gemiddeld 
tegenover de volledige stad Eeklo.

Zicht op groen

*

*

*

*

*

* kleurcode van het Oost-Vlaamse platteland

Gemeente Herzele en stad Eeklo deden in 2022 beroep op  
de buurtenmonitor. Katty Van de Voorde, beleidsadviseur Eeklo:  
‘De Buurtenmonitor is een verfijning van de gegevens uit de gemeente- en 
stadsmonitor Vlaanderen. De resultaten wijzen ons als lokaal bestuur op  
een aantal duidelijke verschillen tussen buurten die in de algemene cijfers  
niet te detecteren zijn. We koppelen de resultaten terug naar de inwoners en 
gaan hier als bestuur creatief mee aan de slag, samen met de Eeklonaren.  
De buurtenmonitor geeft bovendien extra input aan onze bestaande 
buurtgerichte werking.’
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De regionale landschappen behouden en versterken natuur, erfgoed en 
streekidentiteit en werken rond klimaat, draagvlak en beleving. Ze brengen 
inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en 
voor verbondenheid zorgt. In Oost-Vlaanderen zijn drie regionale landschappen actief: 
Meetjesland & Leievallei (RLML), Schelde-Durme (RLSD) en Vlaamse Ardennen (RLVA). 

Een regionaal landschap is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, Provincie 
en Vlaanderen, verschillende middenveldorganisaties (natuur, landbouw, toerisme, 
jacht, erfgoed …) en de gebruikers van de open ruimte. Deze samenwerking heeft een 
groot multiplicatoreffect en biedt heel wat opportuniteiten voor steden en gemeenten 
om in het buitengebied acties op te zetten en het draagvlak voor natuur en landschap 
bij de inwoners te verhogen.

Steden en gemeenten kunnen voor heel wat zaken een beroep doen op hun regionaal 
landschap. De basisdienstverlening verschilt van regio tot regio. Enkele voorbeelden:
+ eerstelijnsadvies en begeleiding voor aanleg en onderhoud van kleine 

landschapselementen (bv. hoogstamboomgaarden, poelen ...) en klein historisch 
erfgoed (kapel, veldkruis ...) 

+ advies over natuurlijk en landschappelijk erfgoed bij sloop- en kapvergunningen
+ eerstelijnsadvies en terreinacties rond bescherming van inheemse fauna en flora
+ educatieve en participatieve acties zoals plantacties, demonstraties, 

infovergaderingen, workshops …
+ advies over recreatieve ontsluiting via trage wegen
+ advies en onderzoek van subsidiemogelijkheden voor acties die kaderen binnen 

het klimaatadaptatieplan

Aanbod regionale landschappen 

Gent

Sint-Niklaas

Aalst

Oudenaarde

Deinze

Eeklo

Regionaal Landschap Meetjesland
Regionaal Landschap Meetjesland mogelijke uitbreiding
Regionaal Landschap Schelde-Durme
Regionaal Landschap Schelde-Durme mogelijke uitbreiding
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen mogelijke uitbreiding

Natuur en landschap 

Bovenop het basisdienstenpakket en projectmatige samenwerking kunnen gemeenten 
als lid van het regionaal landschap extra dienstverlening krijgen tegen betaling. 
Mogelijkheden zijn:
+ het uitwerken en uitvoeren van landschapsbeheer via een Loket Onderhoud 

Buitengebied: inventarisatie landschapselementen, opmaak beheerplan en/of 
begeleiding bij uitvoering

+ het creëren van klimaatgezonde oases in en rond de dorps- en stadskernen 
op openbaar domein of zorginstellingen, bv. via wadi’s of natuurlijke speel- en 
ontmoetingsruimtes

Contact
Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei: www.rlml.be; info@rlml.be
Regionaal Landschap Schelde-Durme: www.rlsd.be; info@rlsd.be
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen: www.rlva.be; info@rlva.be

Projectmatig samenwerken kan ook, vaak over de gemeentegrenzen 
heen. Het regionaal landschap onderzoekt de mogelijkheden voor bijkomende 
projectfinanciering en ondersteunt gemeenten om deel te nemen aan diverse 
projectoproepen. Een voorbeeld hiervan is het PDPO Project ‘Paard in 
het Landschap’ waarbij paardenhouders gesensibiliseerd worden over de 
landschappelijke meerwaarde die ze kunnen creëren met zowel winsten voor 
biodiversiteit als voor het welzijn van de paarden.

Regionaal Landschap Schelde Durme © Ann Sels
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In Oost-Vlaanderen zijn drie bosgroepen actief. Dit zijn vzw’s die ondersteuning 
bieden aan de boseigenaars in hun werkingsgebied. Zij bieden onafhankelijk en 
neutraal advies op maat van het bos en hulp bij alle aspecten van bosbeheer zoals 
vergunningen, houtverkoop, aanplantingen, beheerwerken … Bosgroepen zijn 
ledenverenigingen: ze verenigen boseigenaars en -liefhebbers uit dezelfde regio, 
organiseren excursies en cursussen en informeren over duurzaam bosbeheer. 
Momenteel zijn meer dan 2300 private en openbare eigenaars aangesloten bij de  
Oost-Vlaamse bosgroepen, dit vertegenwoordigt een oppervlakte van meer dan  
7600 ha bos. 

Steden en gemeenten kunnen steeds bij de bosgroepen terecht voor:
+ gratis advies over duurzaam bosbeheer op eigen terreinen
+ doorverwijzen van boseigenaars met vragen
+ begeleiden van aanplantingen (tegen betaling): aanvraag vergunning, opmaak 

subsidiedossier, opmaak beplantingsplan, aanbesteding en opvolging 
aanplantwerken

+ uitvoering van beheerwerken (bv. exotenbestrijding) en opvolging van nieuwe 
aanplantingen gedurende minstens 2 jaar (tegen betaling)

Aanbod bosgroepen 

Gent

Oudenaarde

Deinze

Eeklo

Oost-Vlaanderen Noord
Midden Oost-Vlaanderen
Vlaamse Ardennen tot Dender

Sint-Niklaas

Aalst

Natuur, landschap en platteland

Daarnaast kunnen ook specifieke projecten worden opgestart.
+ het opstarten van een boscomplex waarbij voor meerdere (kleine) private 

eigenaars gestreefd wordt naar een gezamenlijk beheer en eventueel de opmaak 
van een natuurbeheerplan

+ ondersteuning van bosuitbreidingsinitiatieven: hiervoor is, in samenwerking 
met de Provincie, een apart aanbod voorzien in project Nat1

Contact
www.bosgroepen.be
Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord: bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be
Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender: vlaamseardennen@bosgroep.be
Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen: bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be

In Buggenhout kreeg een voormalig voetbalveld in december 2021 een 
nieuwe toekomst als bos. Bosgemeente Buggenhout schakelde externe 
expertise in voor de aanvraag van vergunningen en subsidies, het uitwerken 
van een beplantingsplan en een participatietraject. Inwoners plantten er 1 425 
bomen aan. Zo wordt het Keerpuntbos in deelgemeente Opdorp bijna één 
hectare groter. 

Begin 2019 plantte de gemeente Destelbergen het ‘1000 Vurenbos’ aan 
met technische ondersteuning van Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. 
Het ging om een compenserende bebossing voor de bouw van nieuwe 
sportinfrastructuur in de gemeente. Deelnemers aan de plantactie plantten 
hun boompje om iets of iemand te herdenken. Dat kon een geboorte zijn, 
maar ook een bijzondere vriendschap, een huwelijk of afscheid. De Bosgroep 
volgt de aanplanting jaarlijks op en zorgde de voorbije zomers voor de nodige 
vrijstellingswerken in het jonge bos. 

3 Oost-Vlaamse bosgroepen
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Natuur- en 
milieueducatie

Natuur- en milieueducatie 

De provinciale dienst Natuur- en Milieueducatie (NME) kan je gemeente ondersteunen 
op verschillende manieren. De dienst zet haar praktijkervaring graag in ter 
ondersteuning van bijvoorbeeld: 
+ het begeleiden van natuur-, milieu- en klimaatactiviteiten bij scholen of door het 

inzetten van ervaren natuur- en klimaatgidsen (vraag dit enkele maanden op 
voorhand aan)

+ het begeleiden van boomplantacties
+ diverse adviezen over educatie, eventueel met terreinbezoek
+ inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van brochures en infoborden
+ advies bij de inrichting van speelplaatsen via het project Klimaatgezonde 

Speelplaatsen
+ het organiseren van vormingen: contactdagen, cursussen, workshops …

De Provincie heeft 3 ook NME-bezoekerscentra: 
+ De Kaaihoeve in Zwalm: dit centrum focust op biodiversiteit in de Scheldevallei.  

Er is een natuurtuin, blotevoetenpad, speeldernis, moestuin en voedselbos
+ Bastion VIII in Dendermonde: een ecologische stadstuin in het centrum
+ Fabriek Energiek in Zelzate: een uniek doe-centrum voor hernieuwbare energie, 

gelegen aan de voet van de Zonneberg met 55 000 zonnepanelen. 
Op afspraak worden educatieve programma’s verzorgd in de 3 centra. 

Contact
nme@oost-vlaanderen.be

Algemeen aanbod 
Geraardsbergen, Destelbergen, Haaltert en Maldegem overtuigden hun 
scholen om ‘klimaatbendes’ te op te starten. Deze klimaatbendes gaan 
aan de slag in de eigen school, dagen andere scholen uit en leren hoe ze echt 
kunnen helpen om de klimaatverandering zo beperkt mogelijk te houden. De 
gemeente en het MOS-team van de Provincie ondersteunen de klimaatbendes 
intensief gedurende twee schooljaren. In Geraardsbergen en Sint-Lievens-
Houtem ondertekenden bovendien alle scholen een klimaatcharter. 
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Inrichting en cofinanciering  
van (inter)gemeentelijke 
materiaaldepots voor 
veldwerkmaterialen

Situering
Om natuur- en milieustudie geslaagd te maken, is het juiste materiaal nodig. 
Als dat veldwerkmateriaal in je eigen gemeente of buurt aanwezig is, is dat snel en 
handig meegenomen en gebruikt.

Materiaaldepots bevatten al het nodige veldwerkmateriaal dat aan een school, een 
organisatie, een vereniging of een gezin kan worden uitgeleend om aan natuur- en 
milieustudie te doen. Het gaat onder meer om potloepjes, schepnetten voor de bepaling 
van de biologische kwaliteit van een waterloop, analysekits voor chemisch onderzoek 
van bodem- en waterstalen, grondboren, meetwielen, kompassen … De materiaaldepots 
bevatten ook kopieerbare gebruikshandleidingen en veldwerkopdrachten. 

Projectinhoud en –verloop 
De aankoop van het materiaal voor het depot gebeurt door de Provincie. Slechts 50% 
van de kostprijs wordt doorgerekend aan de gemeente via het omgevingscontract. 
De aankoop gebeurt op basis van een vaste aankooplijst. Deze lijst bevat specifieke 
leveranciers van producten met een verantwoorde basiskwaliteit. Van de lijst kan 
afgeweken worden in wederzijds overleg. De Provincie is verantwoordelijk voor de 
aanmaak van de kopieerbare gebruikshandleidingen en veldwerkopdrachten.

De gemeente staat zelf in voor de logistieke organisatie en het toekomstig onderhoud van 
het materiaaldepot. De gemeente dient de materialen - onder zelf gekozen en vastgelegde 
voorwaarden - ter beschikking te stellen aan geïnteresseerden uit naburige gemeenten.

Bij alle communicatie over het project naar de inwoners, scholen of andere 
doelgroepen dient de samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen vermeld 
worden.

Richtprijs
2 000 euro (50% korting ingerekend). 
De bijdrage van de Provincie bedraagt maximum 2 000 euro.

Contact
nme@oost-vlaanderen.be

Nme1

Natuur- en milieueducatie

Klimaatgezonde 
speelplaatsen 

Situering
Een groene, avontuurlijke, educatieve en klimaatgezonde speelplaats heeft veel 
voordelen voor een school en haar leerlingen, leerkrachten en ouders. Hiervoor kan de 
school een beroep doen op kennis en expertise binnen de Provincie rond educatie en 
Milieuzorg op School (MOS). De Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt – met steun van 
heel wat externe partners – scholen gedurende 2 jaar naar zo’n nieuwe klimaatgezonde 
speelplaats.

Gemeentebesturen die intekenen op dit project worden ondersteund om alle scholen op 
hun grondgebied te begeleiden in een traject naar een klimaatgezonde speelplaats.

Projectinhoud en –verloop 
Scholen doorlopen een traject van 2 jaar in een 20-tal stappen (zie kader). Bij elk van 
deze stappen is er de mogelijkheid tot ondersteuning via inspiratie, begeleiding op 
maat of workshops.

Na een voorstelling van de mogelijkheden, werken we dit project op maat van het 
gemeentebestuur uit. Samen bepalen we het aantal scholen, de timing, het type van 
ondersteuning … Soms wordt ook het regionaal landschap betrokken bij de uitvoering 
van het 20-stappenplan.

Nme2

Scholen werken aan een klimaatgezonde speelplaats  
in 20 stappen:
1. Registreer je als MOS-school (Milieuzorg op School)
2. Stel een werkgroep samen 
3. Laat je informeren en inspireren
4. Ontwikkel een visie
5. Bepaal je communicatiestrategie
6. Inventariseer mogelijke helpers en leg engagementen vast
7. Betrek het ganse schoolteam
8. Betrek alle leerlingen
9. Betrek de ouders
10. Denk na over educatieve kansen
11. Bespreek en maak het praatplan op
12. Toets het praatplan aan de visie
13. Visualiseer het praatplan
14. Maak een actieplan op met timing
15. Bekijk de financiële mogelijkheden
16. Activeer je partners
17. Realiseer de klimaatgezonde speelplaats
18. Open de nieuwe speel- en leerplaats
19. Stel een beheersplan en risicoanalyse op
20. Veranker het educatief gebruik

Natuur- en milieueducatie

Tom Gorré – coördinator natuur- en milieueducatie
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De gemeente is zelf verantwoordelijk voor
+ het uitwerken van een subsidiereglement voor scholen
+ logistieke ondersteuning door inzet van gemeentearbeiders voor specifieke 

opdrachten 
+ organisatorische ondersteuning bij directieoverleg, inspiratiemomenten of 

vormingen
+ communicatie naar scholen en burgers
+ het leggen van linken met andere projecten rond bijvoorbeeld openbaar 

speelweefsel en het klimaatbeleid van de gemeente

Richtprijs
De begeleiding van de scholen door MOS-begeleiders is gratis. 
De prijs van de workshops varieert tussen de 250 en 2 500 euro (50% korting 
ingerekend), afhankelijk van de gekozen workshop. De Provincie financiert de 
essentiële workshops voor het stappenplan. Extra workshops kunnen tegen betaling 
ingepland worden via het omgevingscontract.

Contact
klimaatgezondespeelplaatsen@oost-vlaanderen.be

© De Boom In, Bos+



Erfgoed

Erfgoed is overal: het onroerend erfgoed, de gebouwen en constructies in onze steden, 
dorpen en landschappen, maar ook minder zichtbaar in en onder de grond. Iedereen 
is er dan ook bij betrokken. Iedereen kan een taak opnemen of een stem laten horen 
wanneer het over het bewaren en de toekomst van dat erfgoed gaat.

De Provincie draagt zorg voor haar eigen erfgoed en deelt haar ervaring en kennis 
daarover ook met een ruimer publiek van erfgoedprofessionelen, lokale besturen en 
geïnteresseerde of geëngageerde burgers.

De Provincie zet hierop in via:
+ advies en subsidies
+ preventief onderhoud (monumentenwacht)
+ publiekswerking (bv. erfgoedsprokkels)
+ erfgoedsites
+ …

Contact
erfgoed@oost-vlaanderen.be

Algemeen aanbod 
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Kerken herbestemmen:  
aan de slag met de Kerk  
in het midden - Toolbox

Situering
Het zoeken naar een bijkomend of nieuw gebruik voor een kerkgebouw, dus een neven- of 
herbestemming, is een uitdaging waarbij de inbreng van de lokale gemeenschap van belang 
is. Het kerkgebouw neemt zowel geografisch als symbolisch een centrale plaats in en kan een 
bijdrage leveren aan het invullen van lokale noden. Dit vraagt overleg en samenwerking, gedra-
genheid en enthousiasme en het versterkt de band tussen mensen en kerkgebouw zodat er een 
duurzaam gebruik kan groeien.

Wil je als gemeente samen met kerkbesturen, verenigingen, het plaatselijke middenveld en 
burgerinitiatieven participatie opzetten over de neven- of herbestemming van een kerk? Dan is 
de Kerk in het midden – Toolbox het instrument voor jou. 

Projectinhoud en –verloop 
Je gaat als gemeente dus zelf aan de slag met de toolbox, maar om het traject vlot 
te doorlopen kan je bij de voorbereiding en/of in de loop van het traject extra 
ondersteuning krijgen op maat. De Provincie en de regionale Avansa bieden deze 
begeleiding aan, echter zonder alles uit handen te nemen.

De begeleiding kan bestaan uit workshops of infosessies die we samen ter plaatse 
organiseren rond bepaalde thema’s of specifieke acties uit de Kerk in het midden-
Toolbox. Leven er bijvoorbeeld vragen rond de neven- of herbestemming en de 
impact ervan op het kerkgebouw, het erfgoed erin, de omgeving enzovoort? Of vraag 
je je af welke methodiek het meest geschikt is om een participatiemoment in jouw 
gemeenschap te organiseren? Daar bieden we met deze workshops of infosessies een 
antwoord op.

In de loop van het traject kan het natuurlijk ook zijn dat je voor een uitdaging staat waar 
je niet meteen raad mee weet. Geen zorgen! Het is mogelijk om ons te contacteren voor 
advies of coaching.

Dit aanbod bestaat uit:
+ gratis toegang tot al het fysieke en digitale materiaal van de toolbox
+ gratis verkennend(e) gesprek(ken)
+ advies- of coachinggesprekken
+ workshops die dieper ingaan op de opbouw en methodiek van de toolbox en op 

het inzetten van de instrumenten
+ infosessies gericht naar diverse doelgroepen zoals kerkbesturen, geïnteresseerde 

burgers, ondernemers, adviesraden, verenigingen en/of medewerkers
+ expertise over religieus erfgoed
+ expertise over participatie en co-creatie
+ hulp bij evaluatie en bijsturing

Richtprijs
+ de ontlening van de toolbox, inclusief verkennend(e) gesprek(ken), is gratis
+ coaching en inbreng van expertise worden verrekend aan uurtarief
+ infosessie of workshop: 150 euro per dagdeel (50% korting ingerekend)

Contact
erfgoed@oost-vlaanderen.be

Erfgoed

Erf1

De Kerk in het midden - Toolbox is gebaseerd op de ervaringen in 
de kerken van Wachtebeke-Overslag en Dikkelvenne (Gavere). In 
2022 startten we ook trajecten op in Smeerebbe (Geraardsbergen) en in 
Zeveren (Deinze). Hier werd telkens samen met de inwoners en omwonenden 
een nieuw leven gezocht voor het kerkgebouw: Een groep mensen engageert 
zich om mee te denken, het eigen netwerk en contacten aan te spreken, ideeën 
en noden te verzamelen. Samen met de hele buurt worden keuzes gemaakt, een 
gedragen visie op de toekomst van ‘hun’ kerkgebouw ontwikkeld en zelfs de 
eerste stapjes naar realisatie gezet. 

In de Kerk in het midden - Toolbox vind je canvassen, stickers, kaartensets, 
informatiebladen, draaiboeken en sjablonen die je helpen om de lokale dialoog 
op gang te brengen en om een participatietraject aan te gaan. Het kan hierbij 
gaan over een integraal traject waarbij de inwoners betrokken zijn vanaf 
de prille start tot en met de vorming van een concrete visie op de neven- of 
herbestemming, de gewenste ingrepen en de mogelijke beheersvormen voor 
de kerk. Onderdelen van de toolbox kunnen ook ingezet worden om inspraak 
te organiseren over meer specifieke thema’s zoals het in kaart brengen van de 
organisaties die na neven- of herbestemming doelgroep zijn voor het gebruiken 
van de ruimte. De toolbox kan gedeeltelijk online geraadpleegd worden en 
complementair kunnen een aantal fysieke instrumenten ontleend worden.  
Meer info: www.oost-vlaanderen.be/kerk-in-het-midden 

Bert Van der Veken – beleidsmedewerker erfgoed

Erfgoed
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Trajectbegeleiding  
bij de herbestemming 
van kerkgebouwen

Situering
Het zoeken naar een bijkomend of nieuw gebruik voor een kerkgebouw, dus een neven- of 
herbestemming, is een uitdaging waarbij de inbreng van de lokale gemeenschap van belang 
is. De dienst Erfgoed en de regionale Avansa bieden begeleiding op maat om met groepen 
van inwoners en stakeholders tot een gedragen toekomstvisie voor het kerkgebouw te komen. 
Samen worden het doel, de aanpak en het gewenst resultaat vastgelegd, afgestemd op de 
lokale situatie en noden. De bouwstenen uit de Kerk in het midden - Toolbox vormen daarbij 
de leidraad.
Zoek je ondersteuning en begeleiding van A tot Z bij het participatietraject voor de 
herbestemming van de lokale parochiekerk? Dan is dit aanbod helemaal wat je zoekt. 

Projectinhoud en –verloop 
We werken samen met mensen uit de lokale gemeenschap, ambtenaren en beleidsmensen 
die de lokale situatie het beste kennen doordat ze er dagelijks in werken en leven. Die 
kennis is onontbeerlijk in het doorlopen van een participatietraject voor een kerkgebouw. 
We verwachten dat de gemeente zich ertoe engageert een open participatief traject in te 
richten waarbij de resultaten van de participatie van invloed kunnen zijn op de volledige of 
gedeeltelijke beslissingen over de toekomst van de kerk.

De volgende stappen worden samen doorlopen:
+ Via een verkennend gesprek werken we een traject op maat uit. 
+ In samenspraak worden doel, aanpak en gewenst resultaat verder verfijnd en afgestemd 

op de lokale situatie en noden.
+ Er wordt een procesarchitectuur ontwikkeld die stapsgewijs wordt uitgevoerd en 

gaandeweg kan worden bijgestuurd. Daarin leggen we de focus op het samenbrengen 
en/of versterken van een enthousiaste groep die meedenkt en meewerkt aan de invulling 
van het kerkgebouw en op termijn mogelijk mee kan instaan voor het beheer ervan.

Erf2
+ Na een duidelijke en gerichte communicatie naar de gemeenschap, organiseren we 

participatiebijeenkomsten waar ideeën verzameld, afgetoetst en verwerkt worden 
tot een gedragen toekomstvisie op het gebruik van het kerkgebouw. 

+ Eventueel wordt deze visie concreter getoond via beelden, schetsen of plannen of 
door bijvoorbeeld een tijdelijk gebruik waarbij ruimte is om in/rond het kerkgebouw 
te experimenteren.

+ De ervaringen en de resultaten hiervan verwerken we opnieuw in de visie en dit 
vormt de aanzet voor de effectieve realisatie van de neven- of herbestemming in de 
toekomst.

Aanvullend op de mogelijke ondersteuning die voorzien is binnen het project Erf 1, kan 
begeleiding voorzien worden bij:
+ het verzamelen van een enthousiaste kopgroep die mee het traject uitstippelt
+ de interne en externe communicatie
+ het leiden en plannen van lokale (participatie)bijeenkomsten
+ de visieontwikkeling voor de toekomst van de kerk
+ de visualisatie van de toekomstvisie (in samenspraak)
+ een testfase van nieuwe invullingen

Richtprijs
Trajectbegeleiding op maat wordt verrekend aan uurtarief (op basis van een offerte). 
Raming voor een integraal traject met 2 bijeenkomsten per bouwsteen (zie kader):  
4 000 à 6 000 euro (50% korting ingerekend).

Contact
erfgoed@oost-vlaanderen.be

De bouwstenen uit de Kerk in het midden - Toolbox vormen de leidraad 
voor dit traject op maat en bestaan uit: 
+ Ken je kerk: Vinden er nog erediensten of andere activiteiten 

plaats? Waarmee dien je rekening te houden als het gaat over het 
eredienstendecreet, herbestemming of nevenbestemming?

+ Vorm een kopgroep: Wie wil er meedoen? Welk doel stelt de groep voorop? 
Wat is de rol van het kerkbestuur, het gemeentebestuur of anderen?

+ Laat het thema leven: Hoe informeer je best inwoners? Hoe betrek je 
iedereen van de lokale gemeenschap? 

+ Vraag inwoners naar hun ideeën: Een brede inbreng van verschillende 
stemmen biedt meer garanties voor een gedragen eindresultaat. 
Participatie en inspraak leiden tot meer betrokkenheid.

+ Maak een stevig concept: Wat is de visie, het doel, de verwachte 
uitkomst? Wordt het een polyvalente zaal, een multifunctionele ruimte of 
iets helemaal anders?

+ Laat het concept zien: Door te visualiseren, help je mensen te kijken en 
te begrijpen. Gebruik dus tekeningen en plannen om het concept voor te 
stellen.

+ Zet de eerste stappen: Maak een concrete planning. Hoe pakten 
anderen het aan? Deden ze een beroep op een haalbaarheidsonderzoek? 
En wat met het erfgoed in de kerk?

Erfgoed
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In deze brochure vind je bij elk project  

of aanbod de contactgegevens terug.  

Een volledig overzicht vind je hier. 

 

Algemene vragen over het omgevingscontract

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

omgevingscontract@oost-vlaanderen.be

09 267 70 04

Metingen en analyses

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

pcm@oost-vlaanderen.be

09 267 89 00

Vergunningen

dienst Omgevingsvergunningen (Leefmilieu)

omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be

09 267 78 88 

Klimaat 

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

klimaat@oost-vlaanderen.be

09 267 78 15, 09 267 78 47, 09 267 78 36 of  

09 267 75 44

Energie

dienst Klimaat, Milieu & Natuur

klimaat@oost-vlaanderen.be

09 267 78 09

dienst Ruimtelijke Planning

energielandschap@oost-vlaanderen.be

09 267 75 65

Duurzaam wonen en bouwen

steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

dubo@oost-vlaanderen.be

09 267 72 68 of 09 267 78 01

dienst Ruimtelijke Planning

wonen@oost-vlaanderen.be

09 267 71 40

Mobiliteit

dienst Mobiliteit

mobiliteit@oost-vlaanderen.be

09 367 75 09

Water

grondwater

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

grondwater@oost-vlaanderen.be

09 267 89 20

oppervlaktewater

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

waterkwaliteit@oost-vlaanderen.be

09 267 89 18

dienst Integraal Waterbeleid

waterbeleid@oost-vlaanderen.be

09 267 76 72

Lucht en geluid

geluid

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

geluid@oost-vlaanderen.be

09 267 89 03 of 05

lucht en hinder

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

lucht@oost-vlaanderen.be

09 267 89 16

Bodem

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek

bodem@oost-vlaanderen.be

erosie@oost-vlaanderen.be

09 267 89 15

Natuur, landschap en platteland

dienst Klimaat, Milieu en Natuur

natuur@oost-vlaanderen.be

09 267 78 13

bosloket@oost-vlaanderen.be

09 267 78 43

klimaatgezondetuin@oost-vlaanderen.be

09 267 78 32

dienst Landbouw en Platteland

dorpdynamiek@oost-vlaanderen.be

09 267 86 61

platteland@oost-vlaanderen.be

09 267 86 61

Natuur- en milieu-educatie

dienst Natuur- en milieueducatie

nme@oost-vlaanderen.be

dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be

055 49 67 96

fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be

09 267 71 50

bastion8@oost-vlaanderen.be

052 21 08 74

Lokale economie en voeding

detailhandel

dienst Ondernemen & Innovatie

detailhandel@oost-vlaanderen.be

09 267 86 84

lokale voeding

dienst Landbouw en Platteland

landbouw@oost-vlaanderen.be

09 267 86 79

Erfgoed

dienst Erfgoed

erfgoed@oost-vlaanderen.be

09 267 72 71

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

dienst Mondiale Solidariteit

mondialegemeenten@oost-vlaanderen.be

09 265 99 71

Contact 



Provincie Oost-Vlaanderen
www.oost-vlaanderen.be/omgevingscontract


