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Het hele wvi-team wenst alle lezers een voorspoedig, 

gelukkig en gezond 2012 toe!

De blikvanger in deze wvi-info is een grote overzichts-

kaart van de bedrijventerreinen die in ons werkings-

gebied in ontwikkeling zijn of gaan. Dat levert een 

verrassend positief beeld op. Nu de eerste golf van 

ruimtelijke planningsprocessen in de afrondingsfase 

zit, kunnen we de komende jaren een aanbod ontwik-

kelen dat de behoeften op korte termijn kan dekken. 

Misschien kan hier en daar zelfs wat ijzeren voorraad 

worden aangelegd. Om dat ook structureel zo te hou-

den, moeten nu al initiatieven worden genomen om 

nieuwe planningsprocessen voor te bereiden.

We belichten ook de voordelen van projectregie, een 

formule die duidelijk in de lift zit. Wvi treedt erin op 

als verlengstuk van de gemeente, die gebruik kan 

maken van onze kennis en kunde om vaak complexe 

projecten en processen te begeleiden.

In dit nummer stellen we u ook een prachtig uitgege-

ven standaardwerk over de IJzer- en Handzamevallei 

voor, waaraan wvi meer dan een steentje heeft bijge-

dragen. Het boek bevat boeiende verhalen en anekdo-

tes, maar levert vooral ook inspiratie voor het natuur-

herstel in het oude broekenlandschap.

Ten slotte besteden we aandacht aan een probleem 

dat veel gemeentebesturen bezighoudt: de toekomst 

van de parochiekerken op hun grondgebied.

Veel leesplezier

Geert Sanders

algemeen directeur

www.wvi.be

Driemaandelijkse nieuwsbrief | 13de jaargang | januari 2012

 is de nieuwsbrief van de West-Vlaamse Intercommunale. Hij verschijnt vier keer per jaar. Redactie en Realisatie Jansen & Janssen Uitgeverij, www.jaja.be coöRdinatie Raïsa Calleeuw  

VeRantwooRdelijke uitgeVeR Geert Sanders, algemeen directeur, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge. Wvi-info wordt gedrukt op 9 lives silk papier, een mix van gerecycleerd & FSC label.

de kerk in het 
midden houden?
Gemeenten die geen toekomstvisie ontwikkelen voor hun 
parochiekerken krijgen daarvoor voortaan geen onderhouds- 
of restauratiesubsidies meer. Dat heeft de Vlaamse overheid 
beslist. Het Westhoekoverleg wijdde een debatavond aan de 
problematiek.

Overzichtskaart: bedrijventerreinen in ontwikkeling 
 Projectregie in de lift 
Boek over IJzer- en Handzamevallei

westhoekoverleg over toekomst parochiekerken

vooraf

Vlaanderen telt zowat 1800 parochiekerken, waarvan 

een derde beschermd is. Door de ontkerkelijking worden 

steeds meer kerken onvoldoende gebruikt. Daar staan de 

zware beheers- en onderhoudskosten tegenover, die met 

publieke middelen worden gefinancierd. Is dat nog te 

rechtvaardigen, of moeten we nadenken over andere 

bestemmingen voor onze parochiekerken?

lokaal overleg
Na voorbereidend overleg in werkgroepen – waaraan ook 

wvi deelnam – heeft de Vlaamse Regering een concept-

nota ontwikkeld over die problematiek. Centraal daarin 

staat de gedachte dat lokale gemeenschappen zelf moe-

ten nadenken over de toekomst van hun parochiekerken. 

Kerken zijn immers gebouwen met een verhaal: ze zijn 

een herkenningsbaken, hebben een plaats in de collectie-

ve herinnering en bepalen mee het gezicht en de identi-

teit van een wijk, dorp of stad. Daarom moet de gemeente 

in samenspraak met alle betrokkenen – de kerkfabrieken, 

de centrale kerkraad, het bisdom – een toekomstvisie 

ontwikkelen voor alle kerken op haar grondgebied. Sub-

sidies voor restauratie en onderhoud kunnen alleen nog 

voor gebouwen die deel uitmaken van die visie. De toe-

komstvisie zou klaar moeten zijn wanneer de kerkfabrie-

ken in de loop van 2013 hun meerjarenplannen voor de 

periode 2014-2019 opmaken.

De conceptnota stelt ook een cascade van moge-

lijke nieuwe bestemmingen voor. Bij voorkeur wordt 

eerst gezocht naar vormen van medegebruik of neven-

bestemming. Soms kan een kerk – met enkele aanpas-

singen – in gebruik blijven als er nevenfuncties worden 

toegevoegd: ze kan op zo’n manier worden ingericht 

dat ook lokale verenigingen ze kunnen gebruiken. Blijkt 

dat onmogelijk, dan kan een nieuwe bestemming in 

de publieke sfeer worden gezocht – als archief, biblio-

theek of cultureel centrum, of – naar Duits voorbeeld – 

als columbarium (bewaarplaats van urnen) met een 

afscheidsruimte. Lukt ook dat niet, dan kan de gemeen-

te het gebouw aanbieden op de privémarkt, bij voorkeur 

in een erfpachtformule.

Intussen legt de Vlaamse Regering aan het Vlaams 

Parlement het ontwerp van het gewijzigde erediensten-

decreet voor. Dat versterkt de rol van de gemeente-

besturen. De verplichting om exploitatietekorten van 

de kerkfabrieken op te vangen, blijft bestaan, maar de 

gemeentebesturen zullen de meerjarenplannen van 

die kerkfabrieken voortaan kunnen wijzigen. Tot nu 

toe konden ze die plannen alleen goedkeuren of ver-

werpen. In gemeenten met meer dan één parochiekerk 

wordt het aanspreekpunt van de gemeente voortaan de 

centrale kerkraad.

debatavond
De toekomst van de parochiekerken houdt alle gemeen-

tebesturen bezig, maar in landelijke regio’s als de West-

hoek – die naar schatting 110 parochiekerken telt – stelt 

de problematiek zich nog scherper dan in verstedelijkte 

gebieden, waar neven- of herbestemmingen misschien 

gemakkelijker te realiseren vallen.

In november organiseerden het Westhoekoverleg en 

wvi daarom een druk bijgewoonde debatavond over de 

toekomst van de parochiekerken in de regio. Daar bleek 

dat alle betrokkenen het belang van een lokale toekomst-

visie beseffen – al zijn ze beducht voor de zware admini-

stratieve last die zo’n plan kan opleveren. Daarom kiezen 

ze eerder voor een traject dat uitmondt in een gezamen-

lijk gedragen visie. De 18 gemeentebesturen hebben de 

Vlaamse overheid voorgesteld dat ze tegelijk en parallel 

naast elkaar zo’n visie zouden ontwikkelen, bij voorkeur 

onder begeleiding, als proefproject. 

Om parochiekerken klaar te maken voor nieuwe of bij-

komende bestemmingen, zijn architecturale ingrepen 

nodig. Het Westhoekoverleg vraagt dat wvi zou naden-

ken over formules om hen te begeleiden in het ontwer-

pend onderzoek en de nodige expertise aan te bieden.
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Op deze kaart ziet u alle bedrijventerreinen die door 

wvi in de nabije toekomst worden ontwikkeld. Het 

beeld kleurt positief: we beschikken binnenkort 

weer over een gespreid aanbod voor de korte termijn. 

Misschien kunnen we zelfs een stukje ijzeren voorraad 

aanleggen om de behoeften op middellange termijn 

– de komende 5 tot 10 jaar – te dekken.

De diverse beleidsniveaus hebben dus mooie inspan-

ningen geleverd om het structurele tekort weg te werken. 

De planningsprocessen met de taakstellingen op Vlaams, 

provinciaal en gemeentelijk niveau zijn allemaal opge-

start. De meeste zitten in de afrondingsfase en een aan-

tal is al goedgekeurd. Meteen komt een grote golf van 

bestemmingstrajecten – die ruim 10 jaar in beslag hebben 

genomen – aan zijn einde en kan worden begonnen met 

de ontwikkeling van de taakstelling voor nieuwe bedrij-

venterreinen. De komende jaren ontstaat in ons hele wer-

kingsgebied een belangrijk aanbod aan regio nale, lokale 

en specifieke bedrijvenzones. Dat aanbod kan de behoef-

ten op korte termijn dekken.

Om ook op middellange en lange termijn een ijzeren 

voorraad op te bouwen, moeten nu al initiatieven worden 

genomen om een nieuwe golf van plannings processen in 

gang te zetten – de ervaring leert ons immers dat het hele 

plannings- en ontwikkelingstraject 10 à 15 jaar in beslag 

neemt. Dat betekent dus dat op de diverse beleids-

niveaus werk moet worden gemaakt van nieuwe taak-

stellingen en bestemmingsprocessen.

MEER INFO

Patrick Zutterman, Johan Proot, 050 36 71 71

E-mail: p.zutterman@wvi.be, 

j.proot@wvi.be

ijzeren voorraad 
komt er aan

overzicht van bedrijventerreinen in ontwikkeling
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wvi regisseert steeds vaker complexe projecten

projectregie: 
wvi als verlengstuk 
van de gemeente
Projectregie zit in de lift en blijft niet beperkt tot woonpro-
jecten. Voor gemeentebesturen gaat het dan ook om een 
aantrekkelijke formule: ze delen mee in de kennis en kunde 
van wvi en blijven tegelijk zelf aan het stuur zitten. Boven-
dien stelt wvi zich op als neutrale en objectieve partner, een 
verlengstuk van de gemeente.

Als wvi een project als regisseur begeleidt, treden we 

doorgaans niet zelf op als ontwerper of uitvoerder: we 

fungeren als adviseur, regisseur en procesarchitect. We 

ontwikkelen het project niet voor eigen rekening, maar 

faciliteren het, als partner van de gemeente. Wvi kan voor 

dergelijke opdrachten het hele traject begeleiden, van de 

visievorming tot en met de uitvoering. Omdat elk project 

anders is en specifieke uitdagingen opwerpt, pakken we 

elke opdracht als maatwerk aan, in nauwe samenwerking 

met het gemeentebestuur.

voordelen
Welke voordelen biedt de formule voor de gemeente?

•	 	Als	projectregisseur	stelt	wvi	de	expertise	en	ervaring	

ter beschikking die we jarenlang in onze diverse kern-

taken hebben opgebouwd. Zeker als het om com-

plexe projecten gaat, heeft de gemeente niet altijd 

de nodige specialisten in huis. Wvi kan diverse dis-

ciplines aanbieden, die geïntegreerd en horizontaal 

samenwerken. Dat maakt het realisatietraject voor 

de gemeente een stuk comfortabeler: ze krijgt een 

partner die het globale proces aanstuurt en bewaakt.

•	 	Wvi	 is	 geen	 betrokken	 partij	 die	 vanuit	 een	 speci-

fiek eigenbelang handelt, maar stelt zich neutraal en 

objectief op, in het belang van de gemeente. 

•	 	De	gemeente	blijft	aan	het	stuur	zitten:	wvi	tekent	

vooraf de processtappen uit die nodig zijn om het 

beoogde projectdoel te bereiken en zorgt ervoor 

dat al die stappen in een samenhangend traject 

worden doorlopen.

woonprojecten op maat
Op het gebied van woonprojecten en huisvesting treedt 

wvi al langer als projectregisseur op. Een recent voorbeeld 

is Kortemark, waar wvi de gemeente bijstaat om op de 

site van een voormalige brouwerij een gemengd woon-

project te realiseren. Ook in Mesen, Moorslede en Voor-

mezele is wvi recent als projectregisseur opgetreden: we 

begeleidden er de uitbouw van hun (sociaal) huurpatri-

monium of gemeentelijke infrastructuur.

Wvi pakt elk woonproject aan in nauw overleg 

met gemeenten of OCMW’s. Die besturen kunnen een 

beroep doen op de subsidie Bouw en Renovatie. In het 

kader van het Grond- en Pandendecreet is dat voor hen 

een sterke hefboom om hun aanbod van sociale huur-

woningen voor minder gegoeden op te krikken. Toch 

kunnen de gemeenten en de OCMW’s er ook voor kiezen 

om zonder subsidie te bouwen. Bij de verhuur kunnen 

ze dan eigen criteria hanteren, in functie van specifieke 

doelgroepen.

geïntegreerde projecten
Maar de projectregie van wvi blijft allang niet meer 

beperkt tot woonprojecten. Gemeenten pakken immers 

steeds vaker inbreidingsgerichte projecten aan, waarin 

diverse functies met elkaar verweven moeten worden. 

Vaak gaat het daarbij om reconversies van verouderde of 

leegstaande sites. Dat vraagt om een geïntegreerde kijk – 

waarvoor wvi uitstekend is geplaatst.

Een recent voorbeeld is de voormalige militaire kazer-

ne van Sijsele: een site van 19 hectare die het stadsbe-

stuur van Damme wil herbestemmen voor wonen, bedrij-

vigheid, recreatie en natuur. Als projectregisseur is wvi 

alvast begonnen met een voorbereidende studie om de 

kenmerken en potenties van de site in kaart te brengen.

In Waregem realiseert wvi in het nieuwe bedrijvencen-

trum Transvaal een bedrijfsgebouw voor vzw’s in de soci-

ale economie. De opdrachtgever is het OCMW van Ware-

gem. Als projectregisseur coördineert wvi de bouw van de 

nieuwe vestiging en draagt het afgewerkte gebouw ver-

volgens over aan het OCMW.

stedelijk ontwikkelingsgebied 
Gitsestraat Roeselare
Een complex en uitdagend project wordt zeker ook het pro-

ject Gitsestraat in Roeselare, een gebied van 40 hectare dat 

bestemd is als stedelijk ontwikkelingsgebied. Naast wonen 

kunnen ook alle andere activiteiten en functies die thuis-

horen in een stedelijk gebied worden ingepland. Daartoe 

behoren onder meer publieke functies zoals scholen, soci-

ale voorzieningen, parkgebied, diensten en handel. 

Liever dan af te wachten tot privéprojectontwikke-

laars versnipperde initiatieven zouden nemen, verkoos 

het stadsbestuur om zelf een visie uit te werken over de 

gewenste invulling en het gewenste ontwikkelingstraject 

en de realisatie aan te sturen vanuit een globale visie. Op 

die manier kan worden gewaakt over principes als kwa-

liteit en duurzaamheid. Het stadsbestuur van Roeselare 

vroeg wvi om het visieproces te regisseren en daarin te 

zorgen voor de horizontale afstemming tussen de diverse 

betrokkenen. Dat het projectgebied de gemeentegrenzen 

overschrijdt, is een bijkomende uitdaging.

In een later nummer van wvi-info leest u beslist meer 

over de voortgang van het project.
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Huize Isaac in Voormezele (Ieper)
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boeiende verhalen, maar ook inspiratie voor natuurbeheer

In opdracht van het Agentschap Natuur 
en Bos schreef wvi een historisch-
ecologisch onderzoeksrapport over de 
IJzer- en Handzamevallei. Dat rapport 
is nu herwerkt tot een rijk geïllustreerd 
boek, boordevol sappige anekdotes, 
boeiende getuigenissen en inspire-
rende inzichten voor het beheer van 
het waardevolle broekenlandschap.

uniek boek over IJzer- 
en Handzamevallei

Als je in een gebied de natuurwaarden wilt herstel-

len, is het nuttig om te weten hoe de fauna en flora er 

vroeger uitzagen en hoe ze werden beheerd. Allerlei 

mondelinge en geschreven bronnen leggen daarvan 

getuigenis af. De historische ecologie – een vrij recente 

discipline – spit die bronnen boven. Dat levert een 

betrouwbaar referentiebeeld op van het oorspronkelijke 

landschap, dat ook het hedendaagse natuurbeheer en 

-herstel kan inspireren.

vertelavonden
In opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos deed 

wvi zo’n historisch-ecologisch onderzoek in de IJzer- en 

Handzamevallei. Daarvoor werden interviews afgeno-

men met de allerlaatste getuigen die nog het traditio-

nele beheer van de IJzer- en Handzamebroeken konden 

beschrijven: herders, sluiswachters, landbouwers, vis-

sers, jagers, mandenmakers, stropers, grondbezitters 

enzovoort. De interviews werden aangevuld met – en 

getoetst aan – onderzoek van geschreven bronnen. 

Het omvangrijke wetenschappelijke eindrapport 

(2009) leverde een beeld op van hoe het landschap en het 

beheer van de graslanden en waterlopen de afgelopen 

honderd jaar zijn veranderd. Die inzichten kunnen het 

natuurherstel langs de IJzer en de Handzamevaart inspi-

reren. Tegelijk bevatte het rapport boeiende verhalen over 

de lokale geschiedenis. Dat de belangstelling daarvoor 

groot is, bleek onder meer uit het succes van vier vertel-

avonden. Mede daarom is het eindrapport nu herwerkt 

tot een fraai vormgegeven en vlot leesbaar boek. 

jagers, vissers, herders
De eerste hoofdstukken van De broeken van de IJzer- en 

Handzamevallei schetsen het ontstaan en de evolutie 

van de IJzer- en Handzamevallei en de bedijkingshisto-

riek. Daarna wordt ingezoomd op het waterbeheer en op 

flash

Wvi beschikt voortaan over eigen verkeerstellers. Met 

die telsystemen willen we onder meer het verkeer op en 

naar bedrijventerreinen en in woonzones monitoren. Dat 

levert ons een beter beeld op van de verkeersintensitei-

ten, wat ons in staat stelt om de verkeersvolumes die 

geplande bedrijventerreinen en woonprojecten zullen 

genereren nauwkeuriger in te schatten. 

Tot nu toe werd daarvoor teruggegrepen naar Neder-

landse kengetallen, die vaak sterk afwijken van de West-

Vlaamse situatie. Uit de eerste telresultaten kunnen we 

alvast voorzichtig besluiten dat het vrachtverkeer op 

gemengde bedrijventerreinen meer dan de helft lager ligt 

dan die Nederlandse kengetallen lieten veronderstellen.

Wvi stelt de telsystemen ook ter beschikking van de ven-

noten, die ze kunnen gebruiken om de mobiliteitseffec-

ten van eigen gemeentelijke projecten te onderzoeken. 

Ze kunnen worden gebruikt om autoverkeer te tellen, 

maar ook om lichte en zware vrachtwagens te classifice-

ren of voor snelheidsanalyses.

Als een gemeente gebruik wil maken van de ver-

keerstellers, dan zorgt wvi – uiteraard in overleg met de 

gemeente – voor de installatie op het terrein en voor de 

verwerking van de gegevens.
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wvi heeft vier verkeerstellers

de technieken die vroeger werden gebruikt om de broe-

ken in het landbouwsysteem in te schakelen. Na een uit-

weiding – met spectaculaire foto’s – over de opkomst van 

de muskusrat in de jaren 1950 komt de typische waterge-

bonden flora in de broeken aan bod. Vervolgens komen 

de graslanden aan de beurt. Traditioneel werden de broe-

ken immers gebruikt als hooiweide.

In het hoofdstuk over de jacht staan onder meer de 

twee eendenkooien in Merkem en Woumen in de kijker, 

maar we lezen ook oude jagersverhalen die ons vertellen 

over het verdwijnen van bepaalde soorten. Vissers doen 

dan weer allerlei methodes om paling te vangen uit de 

doeken. Maar het boek belicht ook de visstand vroeger en 

nu en de veranderingen in de waterkwaliteit.

Een opvallend element in het landschap na de Eerste 

Wereldoorlog waren de herders, die vaak uit Nederlands 

Limburg kwamen afgezakt. Het boek reconstrueert ook 

hun verhaal. Ook wordt ingegaan op het turfsteken in de 

broeken – dat blijkbaar al in de Romeinse tijd aan de gang 

was. Met de opkomst van de steenkool viel het turfste-

ken stil, maar getuigen vertellen hoe ze in de brandstof-

schaarste van de Tweede Wereldoorlog toch weer naar de 

turfspade grepen.

Ten slotte wordt nog ingegaan op de – vrij schaarse – 

bomen en struiken in het gebied. Bomen waren zelfs zo 

schaars dat ze als herkenningspunten fungeerden en 

eigen namen kregen. Ook de vele vlechtwilgvariëteiten 

komen aan bod.

MEER INFO

Arnout Zwaenepoel 050 36 71 71

E-mail: a.zwaenepoel@wvi.be. Geïnteresseerden kunnen 

het boek kopen in het Vlaams Bezoekerscentrum De Otter in 

het Kasteel De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen. 

U kunt het ook online bestellen via www.inverde.be/infor-

matie/ijzer_en_handzame


