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Niet morrelen in de marge

Het gaat dus niet over morrelen in de marge. Politieke 

systemen, maatschappelijke denkpatronen en dagelijks 

handelen moeten veranderen om te kunnen spreken over 

een transitie. En net daar kunnen beleidsmakers zich 

bedreigd voelen in hun positie. Gevestigde belangen, 

die de regimes in stand houden, worden onder druk 

gezet. Het lossen van de belangen, is een proces dat heel 

traag op gang komt. Het is voor een beleid gemakkelijk 

te focussen op het laaghangend fruit, maar het tot de 

wortel gaan van het probleem is een meer complex 

samenspel van verschillende niveaus in beleid maken, 

van het koppelen van niches aan beleid, maar ook het 

omgaan met de tegenstand. Transitiedenken moet dan 

ook voorbij gaan aan de vastgelegde en langlopende  

planningsprocessen, zoals de Bestuurlijke Beleidscyclus 

(BBC). En uiteindelijk is een transitieproces ook een 

proces met een open einde: je weet niet waar je zal 

uitkomen.

Transities, wat kan je er lokaal mee?

Transitieprocessen starten veelal in steden. Logisch, 

want steden zijn concentraties van mensen, met dito 

concentraties aan maatschappelijke problemen. Mensen 

kunnen elkaar ook gemakkelijker ontmoeten en komen 

zo sneller tot ideeën, die ruimer en sneller verspreid 

kunnen worden. Nieuwe technologieën worden meestal 

eerst in de steden toegepast worden en versnellen deze 

evolutie.  Voor een lijst van dergelijke initiatieven in 

Gent, kan je eens snuisteren op gentintransitie.com.

Om complementair te zijn aan bewegingen, moet het 

beleid op meer focussen dan makkelijk te bereiken 

doelen. Men moet ook de brede beweging, het 

‘landschap’ zien. Het beleid kan niches koppelen aan 

beleidsprocessen. Bv. het installeren van laadpalen voor 

elektrische auto’s, een regelgevend kader ontwikkelen 

voor niches om ze te stimuleren, ruimte maken om 

denken en doen te koppelen en niches te verbinden. 

Voorbeelden uit de Provincie

Provinciale Minaraad 

Provinciaal minaraadslid Peter Hantson : “Na het 

afschaffen van de Samenwerkingsovereenkomsten milieu 

tussen gemeenten en provincies enerzijds en Vlaanderen 

anderzijds, zijn verschillende lokale minaraden 

gesneuveld. Vermits de verplichting ontbreekt, voelt het 

beleid veelal de nood niet meer om een dergelijke raad te 

behouden. Daarenboven geeft het klimaatverhaal ook de 

ruimte om de bevolking rechtstreeks te gaan bevragen. 

In West-Vlaanderen heeft de Provincie ervoor gekozen 

om met de Minaraad te blijven werken. Deze raad 

zoekt nu naar mogelijkheden om samen met het beleid 

op zoek te gaan naar een maatschappelijk gedragen 

richting. Niet alleen het werken met werkgroepen, die 

een verregaande zelfstandigheid hebben, maar ook het 

betrekken van andere partners, zoals kennisinstellingen, 

intercommunales,… behoren nu tot het actieterrein 

van de provinciale minaraad. Ook de minaraad van 

Roeselare maakte reeds deze beweging, met de steun van 

het beleid. Belangrijk is de dialoog, die er tussen beleid 

en raad ontstaat.”  
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Provincie 

Gedeputeerde  Guido Decorte : “De Provincie heeft 

sinds een jaar een klimaatspecialist in dienst. Haar 

taak is het uitwerken van beleidsacties binnen alle 

beleidsdomeinen van de Provincie. In eerste instantie 

lijkt dit over de  evidente thema’s te gaan -de quick-

wins- maar na verloop van tijd zal de Provincie ook 

de meer complexe dossiers laten analyseren. Concreet 

gaat het hier bv. over de samenaankoop groene stroom, 

streekproducten, duurzaam bouwen. En men zal 

hiervoor ook gebruik maken van de gebiedsgerichte 

werking, van de POM, de ruimtelijke planning,…” 

Uiteraard zal het voor de West-Vlaamse Milieufederatie 

een taak blijven om op te volgen of  hier bv. de effecten 

van de intensieve veeteelt, de ontsluiting van de 

bedrijven, de provinciale luchthaven in Wevelgem, de 

bescherming van het ‘groene’ kustpatrimonium n.a.v. 

de zeespiegelstijging,.. bijzitten. Het mag niet blijven bij 

enkel plukken van laaghangend fruit. Maar de ambities 

zijn veelbelovend. 

Kortrijk Transitiestad (schepen Bert Herrewyn)

In het Plan nieuw Kortrijk neemt Stad Kortrijk het 

engagement op om een Klimaatstad te worden. 

Hiervoor wil de Stad initiatieven van inwoners, 

onder-nemers, verenigingen ondersteunen, onder de 

verantwoordelijkheid van schepen Bert Herrewyn. Echter 

kan de Stad als bestuur dit niet alleen, iedereen moet mee 

in het verhaal : stad, partners, gezinnen, verenigingen, 

scholen en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid 

nemen. Maar de Stad neemt ook zelf  actie. Ze tekende 

het Burgemeestersconvenant en heeft in dat kader een 

reductie van de CO2-uitstoot, ook binnen eigen diensten, 

tot doel. Dit is zichtbaar in het stationsproject, waarbij 

voorrang werd gegeven aan fi etsers en groen en de 

auto onder de grond moet. Groen en blauw worden de 

kleuren van de nieuwe ruimtelijke planning in Kortrijk. 

Groene assen en ruimte voor water. Dit heeft implicaties 

voor alle diensten, want Kortrijk wil deze klimaataanpak 

uitvoeren over de diensten heen. 

Vanuit het in de zaal aanwezige middenveld werd de 

vraag gesteld hoe dit allemaal zal gerealiseerd kunnen 

worden, zonder toegewezen middelen en met maar 

1 personeelslid, die dit bij haar taken moet nemen. 

Schepen Herrewyn gaf  toe dat dit niet evident zal zijn, 

maar dat zijn taak er vooral uit zal bestaan om de andere 

schepenen en de bevolking (dus ook het middenveld) 

te overtuigen van de noodzaak, maar ook van de 

opportuniteiten.

Grow to Build (Veronique Demey (Inagro) en Jan 

De Coninck (BAS vzw)

Vlas en hennep zijn twee hernieuwbare grondstoffen die 

als basis voor biobased bouwmaterialen gebruikt worden. 

Het Europese project Grow2Build wil alle betrokkenen 

in de vlas- en hennepketen (landbouw, primaire 

verwerkers, industrie, bouwsector en eindconsumenten) 

in contact brengen met elkaar. Door informatie uit te 

wisselen en partijen samen te brengen, wil Grow2Build 

deze natuurlijke bouwmaterialen helpen verbeteren 

en ze (terug) in de markt zetten. De bouwsector 
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is een van de grootste bronnen van uitstoot van 

broeikasgassen en een van de grootste verbruikers van 

grondstoffen. Daarom is het belangrijk om te zoeken 

naar alternatieven en duurzaam bouwen is er één van. 

Het verminderen van de CO2 -uitstoot kan simpelweg 

al door energie te besparen. Een duurzame woning is 

immers om te beginnen een energiezuinige woning. 

Door luchtdicht te bouwen, veel te isoleren, correct 

te ventileren en te kiezen voor hernieuwbare energie 

zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, een zonneboiler… 

verlaag je het verbruik van gas en elektriciteit in je 

woning. Nog beter is een woning waarvan ook de 

bouwmaterialen milieuverantwoord en gezond zijn. 

Hernieuwbare grondstoffen zoals hout, riet, stro… 

maar ook vlas en hennep nemen tijdens hun groei CO
2
 

op uit de lucht. Door ze te gebruiken als grondstof  

voor bouwmaterialen, kan men CO
2
 vastleggen in een 

gebouw. Hierdoor hebben zij dus een positief  effect op 

de broeikasgasbalans.

Als het gebouw, waarin biobased materialen verwerkt 

zitten, gesloopt wordt, kunnen de materialen hergebruikt 

worden (en blijft de CO
2
  opgeslagen) of  worden ze 

afgebroken in de natuur (en wordt de CO
2
  met 60, 

100… jaar vertraging afgegeven).

Vanuit bio-ecologisch standpunt zijn bouwmaterialen 

op basis van hernieuwbare (teelbare) grondstoffen een 

interessant alternatief  voor een groot deel van de huidige 

generatie bouwmaterialen. Van de teelbare materialen 

zijn houtproducten de bekendste voorbeelden. Maar 

er bestaan ook minder bekende bouwmaterialen uit 

hernieuwbare grondstoffen, zoals schapenwol, vlas 

en hennep. Deze biobased grondstoffen bestaan al 

zeer lang, maar ze zijn momenteel nog vrij onbekend 

voor de bouwindustrie. Hernieuwbare grondstoffen 

worden onder bepaalde voorwaarden als onuitputtelijk 

beschouwd: er moet een doordachte heraanplanting 

komen in de plaats van de ontgonnen grondstoffen en de 

productie- en gebruiksduur moet minstens even lang zijn 

als de ontwikkelingsperiode van de grondstoffen. Het is 

ook belangrijk dat de milieu- en gezondheidsimpact 

zowel van de productie als van het gebruik beperkt 

zijn en dat de technische en functionele kwaliteit 

gegarandeerd blijft. In vele gevallen levert het transport 

van bouwmaterialen en bouwproducten een niet te 

onderschatten bijdrage aan de globale milieu-impact 

van het materiaal of  product. Indien lokaal geteelde 

grondstoffen, zoals vlas en hennep, ook lokaal verwerkt 

worden, dan blijft transport beperkt en kunnen we de 

bijhorende emissies en milieu-impact terugdringen. Op 

die manier  vermindert de totale milieu-impact van het 

product.

Dit is volgens Erik Paredis een typische niche. Een niche 

kan uitgroeien tot een reguliere techniek, als enerzijds 

de context er klaar voor is (tekort grondstoffen, 

klimaateffecten,…), maar ook als deze niche verder 

uitgebouwd wordt. Dit kan door het opbouwen 

van kennis en het uitbreiden van het aantal spelers 

(architecten, aannemers,…) die aan de weg timmeren 

van de legitimiteit van de keuze voor het gebruik van 

hennep, vlas, stro of  andere natuurlijke bouwmaterialen. 

Momenteel wordt steeds meer met deze materialen 

gebouwd en gerenoveerd. Dit zowel voor industriële 

bouw als voor vrijstaande en ingesloten huizen.

Stadsboerderij Kortrijk 

Met de Stadsboerderij geeft Vanya Verschoore een 

enthousiast voorbeeld van hoe een burgerinitiatief  

een bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van 

een transitie. Het principe van transitie start al in de 

verbouwingen die nodig waren voor het opkalefateren 

van de stallen van de oude boerderij. Hierbij werd 

gekozen voor kalkhennep, een methode die steeds 

meer in zwang komt. De Stadsboerderij wil niet zelf  

produceren, maar het platteland en de stad terug met 

elkaar verbinden. Door te werken met biolandbouwers 

uit de directe omgeving, maar ook een coöperatieve 

werkvorm te hanteren en via crowdfunding de brede 

bevolking mee in het bad te nemen, zorgt Vanya er 

met zijn initiatief  voor dat er een nieuwe dynamiek op 

gang komt en burger en boer terug bij elkaar komen. 

Dit initiatief  heeft momenteel geen subsidies van de 

Stad en wil in de eerste plaats ook los van de overheid 

werken. De Stadsboerderij heeft momenteel ook geen 

samenwerking met de minaraad. Dit in eerste plaats 

omdat hij deze niet kende, omdat er nooit met hem werd 

gesproken vanuit de meer ‘klassieke’ verenigingen. Hij 

ziet er wel mogelijkheden in. 

Vanya geeft aan dat binnen dit model jonge ondernemers 

nodig zijn, die door het beleid in de eerste plaats de 

ruimte moet worden gegund om met visie, lef  en passie 

aan een eigen project te beginnen.

Erik Paredis vult aan dat dit model, waar de banken als 

tussenschakel weggelaten worden en het geld direct naar 

de activiteiten gaat, veel duurzamer is dan deze met de 
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met de banken als intermediair. De middelen moeten 

naar de reële economie vloeien.  

Climate Express

Een vurige oproep van Saartje Verhaeghe van Climate 

Express om aan te sluiten bij de Climate Express 

naar Parijs. Momenteel zijn er –rechtstreeks bij deze 

organisatie- een 3600 mensen ingeschreven die op 29 

november naar Parijs afzakken om mee op te stappen in 

een klimaatmars voor een grondig klimaatakkoord. Ook 

in onze Provincie zijn er heel wat initiatieven om deze 

mars aan te kondigen. 

Erik Paredis geeft aan dat dit soort initiatieven het 

draagvlak mee op de kaart zet. Niet dat er na deze mars 

een stevig klimaatakkoord zal zijn, maar stilaan groeit de 

druk om te bewegen. Hoewel het al laat is en het nog 

steeds te traag gaat.

Reacties uit het middenveld

Unizo geeft aan dat de werkgroepen die er in de marge 

van de minaraad, na de vorige editie van de debatavond, 

nu op het punt van resultaat gekomen zijn. Zo zijn 

verschillende gemeenten mee gestapt in het proces van 

waterbesparing door het monitoren van het verbruik. Met 

eenvoudige maatregelen kan je al heel wat besparen.

De West-Vlaamse Milieufederatie geeft aan dat de mina-

raad, zowel gemeentelijk als provinciaal, een belangrijke 

intermediaire rol heeft. In eerste instantie moet ze 

het beleid blijven adviseren en kritisch opvolgen. Ze 

heeft hiervoor een maatschappelijk mandaat door 

haar representatieve samenstelling. Omdat de context 

van de werking van de minaraden verandert, is het 

belangrijk om ook de werkmethode en soms ook de 

samenstelling van de raad te wijzigen. De minaraad 

moet dan ook meer aanwezig zijn op de nieuwe 

communicatiekanalen. Ze moet zelf  meer op zoek 

gaan naar nieuwe initiatieven en waar nodig, gewenst 

of  mogelijk deze in contact brengen met elkaar en 

met het beleid. Het beleid moet de minaraad ook wel 

een blijvende en versterkte rol geven, tussen beleid en 

burger. Momenteel wordt door het beleid eerder ingezet 

op het rechtstreeks betrekken van de burger, buiten de 

adviesraden om. Dit houdt risico in voor de initiatieven en 

het opvolgen van het beleid, er is immers geen opvolging 

meer van de brede politiek van de gemeente. Maar ook 

voor de gemeente, bestaat het risico dat de koppeling aan 

deze initiatieven leidt tot het verliezen van draagvlak voor 

het beleid, maar ook voor het doodknuffelen van nieuwe 

initiatieven.

Tot slot moeten er ons nog enkele bedankingen van het 

hart. Marie De Winter van de provinciale dienst MiNaWa, 

die de avond minutieus met ons heeft voorbereid. 

Vincenzo De Jonghe, die zijn rol als moderator en als 

sfeerbrenger van de avond goed heeft opgenomen. 

Zeker ook een ‘welgemeende merci’ aan Erik Paredis 

om op een danig fl exibele manier om te gaan met de 

programmawijzigingen. En natuurlijk ook de sprekers 

van de avond en in het bijzonder Peter Hantson, die de 

dag ervoor het aanbod aannam om het dubbelgesprek 

met de gedeputeerde te doen. 

Tekst : Bart Vanwildemeersch




