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West-Vlaanderen kreeg op vraag 
430ha extra bedrijvenruimte toe-
gewezen, als antwoord op haar 
vraag. De voorwaarde voor de 
toewijzing van deze 430ha is ech-
ter, dat deze volgens de moderne 
principes van ruimtebesparend 
werken, afstemmen van proces-
sen en eindigheid van ruimte 
worden ingericht. Daarom ging 
de werkgroep ‘Saving Space’ van 
start. 

Met de West-Vlaamse Milieufede-
ratie willen we dit traject mee opvol-
gen. Het lijkt ons immers veelbelo-
vend, zeker wanneer het ook de al 
bestemde bedrijventerreinen gaat 
analyseren en concreet wil aanpak-
ken. Daarom pleitten we voor het 
betrekken van TUDelft en prof. em. 
Allaert –net als de West-Vlaamse 
Hogescholen- om inzichten van 
‘over de schreve’ binnen te bren-
gen. Dit werd ook opgenomen. 

Nu is het de zaak om te durven. 
Om kosten-baten af te wegen, 
verder dan de eerste 5 jaar. Om 
als overheid in de hoogte werken 
stimulerend en regulerend aan te 
moedigen, waar het past in het 
kader van de omgeving. Om be-
drijven te stapelen en hiervoor een 
juridisch kader en de nodige instru-
menten te verkrijgen bij Vlaande-
ren. 

Daarnaast moeten ook slimme 
combinaties met natuur ingebouwd 
worden. Een bedrijventerrein is 
immers deel van de omgeving. 
Groendaken en bufferbekkens zijn 
een eerste stap. Met de Green 
Deal bedrijven en biodiversiteit 
wordt voorzichtig geëxperimen-
teerd met (tijdelijk) groen. Bedrijven 
kunnen meerwaarde bieden voor 
de omliggende natuurdoor deze te 
integreren waar mogelijk. De ruimte 
is immers op, slim bouwen en ver-
weven met de omgeving is nu een 
noodzaak.   
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FOCUS BELEID

LandbouwSaving space ProCoRo
De afgelopen maanden passeer-
den in ProCoRo West-Vlaande-
ren passeerden opnieuw enkele 
dossiers met een belangrijke 
impact op de nog schaarse open 
ruimte. 

In februari lag de startnota PRUP 
Camping Ter Hoeve op de tafel. 
Deze camping gelegen in De Pan-
ne is gekocht door Plopsaland met 
als doel op het terrein themava-
kantiehuisjes te bouwen. Er kwam 
vanuit de Procoro kritiek op dit 
plan omdat verstening van kam-
peerplaatsen de betonstop omzeilt. 
Bovendien splitst Plopsaland haar 
aanvragen voor uitbreiding telkens 
op : een aquapark, een hotel en nu 
een kampeerterrein. Het Vlaams 
Gewest en de Provincie willen 
daarom dat er een masterplan en 
een gewestelijk RUP komt. Dit te-
gen de zin van gemeente De Pan-
ne en Plopsaland. De West-Vlaam-
se Milieufederatie en Natuurpunt 
pleitten bovendien voor een na-
tuurgerichte inrichting van de site 
aangezien deze naast een Natura 
2000 duinengebied ligt. De Procoro 
volgde dit advies.

In april kwam de startnota van het 
PRUP zonevreemd jeugdverblijf De 
Horizon opnieuw op de agenda. Dit 
jeugdverblijf is gelegen te Bredene, 
is erkend als erfgoed en is zon-
evreemd gelegen in natuurgebied. 
Het PRUP wil De Horizon de mo-
gelijkheid bieden te legaliseren en 
uit te breiden. Er lagen 2 scenario’s 
voor waarbij de bestemming werd 
omgezet naar ofwel recreatiegebied 
ofwel parkgebied. In beide geval-
len dient men het verloren gegaan 
natuurgebied niet te compenseren. 
De West-Vlaamse Milieufederatie 
kon hier niet mee akkoord gaan en 
stond er op dat het vroegere scena-
rio waarbij het natuurgebied werd 
behouden met overdruk opnieuw 
als waardevol alternatief aan de 
startnota toe wordt gevoegd. De 
Procoro volgde ook dit voorstel in 
haar advies.

 

Aan het begin van de nieuwe 
legislatuur wil gedeputeerde 
Naeyaert insteek van de verschil-
lende actoren voor de rol van de 
Provincie in het landbouwbeleid 
van de toekomst. Voor het luik 
milieu (naast economie en draag-
vlak), werd de West-Vlaamse Mi-
lieufederatie uitgenodigd. Andere 
‘groene’ partner was Regionaal 
Landschap Houtland.
Naast hier en daar wat archaïsch 
gebonk op de ‘groenen’, overheers-
te de erkenning. Van beide kanten. 
Erkenning voor de milieugrenzen 
van het model, maar ook voor de 
economische druk. Dat historische 
poldergraslanden zowel biodiver-
siteit als klimaat kunnen helpen, 
maar ze voor de boer economisch 
minder opbrengen dan mais. Dat 
de ‘juiste teelt op juiste plaats’ een 
manier kan zijn om het mest-, ero-
sie-, biodiversiteitsprobleem aan 
te pakken, maar dat enkelingen dit 
als communisme zien – hoewel dit 
principe steeds meer opduikt. 

Gebiedsgerichte aanpak is van 
enorm belang. Milieu en landbouw 
streven naar erkenning, het is nu 
de opdracht van de Provincie om 
zelf, maar ook voor het Vlaamse 
beleid, te streven naar samenwer-
kingen op het terrein. De retoriek 
van tegenstelling moet er –om te 
beginnen bij het beleid- stilaan 
echt wel uit. In dat kader was het 
ontstellend dat op een volgende 
bijeenkomst (‘Landbouw in cijfers’) 
werd aangegeven dat een stop op 
inname van landbouwgrond nodig 
was door landbouwgrond in natuur-
gebruik de gewestplanfunctie te 
geven. We hebben ons onthouden 
van een referentie naar o.a. Rivier-
herstel Leie en de hier ingenomen 
natuur. 

De vraag vanuit landbouw naar 
milieu en natuur is duidelijk: praat 
met ons. En omgekeerd eveneens: 
praat met ons als volwaardige 
partner. Nu is het de beurt aan het 
beleid om te verzoenen. 
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