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Welke prioritaire thema’s werken we gezamelijk uit?

Innovatieve- en kennisgedreven 
economie

Gezamenlijke strategie voor een innovatieve en 
kennis gedreven economie: Het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk zal de economie van de 
Euregio Scheldemond onmiskenbaar hard treffen. 
Om hiertegen voldoende gewapend te zijn dient 
werk gemaakt te worden van een economische 
transitie richting een innovatieve, creatieve, kennis 
gedreven, circulaire, Brexit proof economie met 
aandacht voor de connectiviteit van de havens op 
het economisch weefsel van de Euregio Dit om de 
economische groei en de werkgelegenheid in de 
Euregio verder te kunnen garanderen.

Zoetwaterstrategie voor de regio

De Scheldemondregio is gevormd door het water, 
en water blijft een gezamelijke uitdaging. Water 
stopt niet bij de grens. Een handelingsperspectief is 
nodig om tijdens periodes van droogte in zoet 
water te kunnen voorzien maar ook om tijdens 
natte periodes overlast te beperken.

Toeristisch perspectief

Met een gezamelijk toeristisch verhaal kan het 
potentieel van de regio, rijk aan cultuurhistorie en 
landschappelijke kwaliteit, beter ontgrendeld 
worden. Dit biedt kansen voor het buitengebied, en 
verlichting voor de overvolle toeristische hot-spots 
en de kust.

Netwerkstrategie energietransitie

Internationale verbindingen maken een 
energienetwerk meer robuust. Met de 
energietransitie op stapel zijn ingrijpende 
veranderingen aan de energieinfrastructuur te 
verwachten. Om ook in de toekomst op elkaar aan 
te kunnen sluiten is een netwerkstrategie essentieel.

Collectieve mobiliteitsstrategie 
openbaar vervoer en fiets

Om de leefbaarheid in de regio en de kleinere 
kernen op peil te houden is het van belang dat de 
mogelijkheden voor dagelijks woon-werk verkeer 
worden vergroot en versterkt. Met een 
grensoverschrijdende strategie kunnen openbaar 
vervoer en fietsverbindingen een duurzaam 
alternatief voor de auto bieden. Recreatief 
medegebruik is een positieve bijvangst.

Handelingsperspectieven

De verhaallijnen en principekeuzes die naar voren zijn 
geschoven in 'Grenswerk' werden doorvertaald naar 
handelingsperspectieven voor de regio. Hierbij zijn de 
belangrijkste (ruimtelijke) thema’s benoemd waar 
samenwerking essentieel is en waarbij letterlijk ‘aan de 
grens’ gewerkt kan worden. Het gaat hierbij dus om 
concrete samenwerkingsverbanden die nieuwe 
gezamenlijke strategieën opleveren die 
grensoverschrijdende thematieken bundelen. Naast de 
meer ruimtelijke handelingsperspectieven heeft de 
Scheldemondraad gekozen voor een sterk innovatief en 
kennis gedreven economisch handelingsperspectief. Dit 
handelingsperspectief is een volwaardig extra thema dat 
binnen de Scheldemondsamenwerking aan bod komt. 
Voor alle handelingsperspectieven geldt ook dat er direct 
mee gestart kan worden. Het zijn de belangrijkste thema’s 
die vanuit de grensvisie boven zijn komen drijven en waar 
op korte en lange termijn veel meerwaarde is te behalen. 
Veel thema’s en gezamenlijke principes zijn namelijk ook 
afzonderlijks als provincie aan te pakken en dat gebeurt 
ook in verschillende programma’s en in bestaand beleid. 
De nadruk van de handelingsperspectieven ligt dan ook 
expliciet op terreinen waar men als provincies elkaar 
nodig heeft. En in sommige gevallen ook de Rijksoverheid 
in Nederland en het Vlaamse gewest in België.

Bestuurlijk werd beslist om een toevoeging te doen aan 
het eindproduct van de dienstverlener namelijk de 
toevoeging van een extra handelingsperspectief. Dit 5de 
handelsperspectief vervolledigt de 4 
handelingsperspectieven uit de originele studie.
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De grensvisie is met opzet geen uitgewerkte strategie of 
‘masterplan’ voor de regio, maar een gezamenlijk gedragen 
kader voor bestaande inhoudelijke visies in de regio en 
een kader voor de verdere uitwerking van een concrete 
actieagenda voor samenwerking in de grensregio. 

ACTUEEL
Een actueel voorbeeld zijn de stikstofmaatregelen. Welke 
strategieën zijn hiervoor aan beide zijden van de grens 
uitgedacht en hoe kunnen deze worden geïmplementeerd? 
De stikstof aanpak hangt ook samen met een bredere visie 
op klimaat en gebiedsgerichte ontwikkeling.

Maar ook in het post Corona tijdperk kan gezamenlijk 
ingezet worden op regionaal economisch herstel. Lokale 
voedsel productie, samenwerking, ondernemerschap zullen 
in onze euregio belangrijke thema’s blijven. 

Om meer thematisch samen te werken op de onderwerpen 
die spelen aan beide zijden van de grens, kunnen kansrijk 
grensoverschrijdende acties uitgelicht worden om te 
kijken wat we voor elkaar kunnen beteken. De grensvisie 
kan hiermee als vliegwiel dienen voor de komende 
Interreg programmaperiode en het economisch herstel 
na de Coronacrisis. Juist in deze tijden is euregionale 
samenwerking meer dan ooit nodig en blijkt dat regio’s de 
grensknelpunten en kansen blijvend onder de aandacht van 
de nationale overheden moeten brengen. 

RESULTAAT 
Het resultaat van dit proces is een grensvisie bestaande 
uit vier verhaal- of krachtlijnen (H2) die het gezamenlijke 
gedeelde ambitieniveau van de regio onderstrepen. 
Hieraan gekoppeld zijn een viertal handelingsperspectieven 
opgenomen (H3) die gericht onderzoeks- of 
actieprogramma’s kunnen voortbrengen en een aanzet geven 
tot de agenda voor het komende Interreg VI-programma 
Vlaanderen-Nederland.

Op visieniveau zijn er tussen het beleid aan weerszijden van 
de grens geen grote tegenstellingen geconstateerd. Ook 
op projectniveau worden er op tal van terreinen resultaten 
geboekt. Maar op strategisch niveau bestaat er een omissie. 
De grensvisie moet ertoe bijdragen dat strategieën beter 
op elkaar aansluiten. Hoe kunnen we de prioritaire thema’s 
vertalen vanuit de visie naar een strategische gedachte?

De vier handelingsperspectieven geven prioriteit aan een 
gezamenlijke zoetwaterstrategie (hoe gaan we om met 
zoetwaterbuffers, vraag en aanbod aan beide zijden van 
de grens?), een netwerkstrategie voor de energietransitie 
(hoe kunnen de energienetwerken op elkaar aansluiten 
en waar landt de offshore energie-opslag?), een integraal 
toeristisch perspectief voor de regio (kunnen kust-, steden- 
en landschapstoerisme meer van elkaar profiteren?) en een 
collectieve mobiliteitsstrategie voor OV en fiets (hoe zorgen 
we voor robuust bereikbare dorpen en steden? Kunnen 
we regionale fietsroutes aan elkaar koppelen?). Daaraan 
gekoppeld wordt ingezoomd op drie deelgebieden (H4) waar 
deze grensoverschrijdende samenwerking gestalte heeft 
gekregen en waar de handelingsperspectieven een bijdrage 
aan kunnen leveren.

Samenvatting

De Euregio Scheldemond wil “een toonaangevende, 
dynamische regio zijn in het Vlaams-Nederlandse 
grensgebied” en daarmee de regio duidelijk op de Europese 
kaart zetten. Aan beide zijden van de grens wordt op dit 
moment op verschillende bestuurlijke niveaus gewerkt aan 
(ruimtelijke) visiedocumenten of zijn ze juist 
gereedgekomen. Door middel van deze Strategische 
Grensvisie worden de ambities, visies en plannen 
geïntegreerd in een gezamenlijk gedragen document 
afgewerkt. Het doel is om met dit gezamelijke verhaal 
ingrediënten en concrete initiatieven tot samenwerking 
op te starten. Hierdoor krijgt de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
en Zeeland meer gestalte en wordt de regio er als geheel in 
meerdere opzichten beter van. De functie van de grensvisie 
is in dit geval tweeledig: enerzijds om bestaand provinciaal 
beleid binnen de drie provincies aan te scherpen een 
een gezamenlijke agenda op te stellen voor het Interreg 
programma van de Vlaanderen en Nederland.

PROCES 
De grensvisie is opgesteld door en in onderlinge 
samenwerking met de drie provincies: Zeeland, Oost-
Vlaanderen en West-Vlaanderen. PosadMaxwan heeft de 
inhoud en vorm van de visievorming begeleid. Het opstellen 
van de visie verliep door middel van het beantwoorden van 
de vragen in drie stappen.

• Welke regio zijn we?
• Welke regio willen we zijn?
• Welke prioritaire thema’s werken we gezamelijk uit?
Een uitgebreide processamenvatting is als appendix II aan
dit document toegevoegd.
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Een eigen verhaal

“..een grensoverschrijdende visie uitwerken als gezamenlijk 
vertrekpunt voor samenwerking aan duurzame ontwikkeling in de 

grensregio..”

“Euregio Scheldemond wil een toonaangevende, dynamische regio 
zijn in het Vlaams-Nederlandse grensgebied en de regio duidelijk op 

de Europese kaart zetten. Dit vanuit een eigen perspectief en via een 
grondige grensoverschrijdende samenwerking.”



GRENSWERK
Het voorliggende document is een grensoverschrijdend 
vertrekpunt voor samenwerking in de Scheldemond 
regio; een samenwerkingsverband tussen de provincie 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Het biedt 
duurzame handvatten voor het beantwoorden van actuele 
(ruimtelijke) vraagstukken en anticipeert op de vragen van 
de toekomst. Het doel is ook om bij te dragen aan een 
betere afstemming op het vlak van omgevingsbeleid van de 
verschillende provincies. Daarnaast helpt dit document bij 
het bepalen van de thema’s voor nieuwe interreg periode.  

In het Scheldemondgebied lopen reeds talrijke 
intiatieven, projecten en grensoverschrijdende 
samenwerkingsverbanden. Enkele goede voorbeelden van 
grensoverschrijdende samenwerking worden in het schema 
hiernaast weergegeven, zoals de natuurontwikkeling in 
het Zwin, de samenwerkende havens in het North Sea 
Port gebied en het grenspark Linieland Waas en Hulst. De 
dynamiek in de verschillende deelgebieden wordt in de 
grensvisie niet verder benoemd omdat elk deelgebied daar 
een eigen vorm aan geeft. In appendix I is echter wel een 
doorkijk gegeven naar de waarde van de grensvisie in de 
deelgebieden. De meerwaarde van de grensvisie is om in 
beeld te brengen dat er ook over de deelgebieden heen 
samengewerkt moet worden. De grens vormt namelijk vaak 
ook een barrière. Om deze barrières te kunnen weghalen 
is een grensoverschrijdende visie, waarin thema’s worden 
benoemd waarop samenwerking een meerwaarde is, 
noodzakelijk. Alleen door grensoverschrijdend te werken kan 
de regio zijn ambities waarmaken. 

Inleiding

Euregio Scheldemond en drie deelgebieden waar concrete samenwerking zichtbaar is

GRENSPARK
LINIELAND 
WAAS
EN HULST

NORTH SEA 
PORT DISTRICT

HET ZWIN EN DE 
ZWINSTREEK
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Op veel niveaus en in veel gebieden wordt gewerkt aan visievorming. Er 
zijn hoge ambities op het vlak van circulaire economie, energietransitie 

en klimaatadaptatie. Echter zijn er nog geen operationele 
handelingsperspectieven op verschillende tijdschalen.

Elke ambitie heeft een ruimtelijke weerslag in de regio. Niet elke 
ambitie is te combineren en kan ‘gestapeld’ worden. De ruimte is 

beperkt: niet alles kan overal.

Realisatie ambities
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Proces
Aan beide zijden van de grens wordt op dit moment 
op verschillende bestuurlijke niveaus gewerkt aan 
(ruimtelijke) visies, plannen en strategieën. Het doel 
van deze grensvisie is niet om nog een ‘nieuwe’ visie te 
ontwikkelen, maar juist om bestaande visies, ambities 
en plannen te integreren in één overkoepelend 
verhaal van de regio. Daarbij de nadruk leggend op de 
gezamenlijke ambities en uitgangspunten die worden 
gedeeld en aan te geven waar deze juist niet op elkaar 
aansluiten. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om 
deze verschillen weg te werken, maar vooral in te 
gaan op datgene waarin gezamenlijke meerwaarde 
wordt onderkend: waar ontbreekt het aan concrete 
handelingsperspectieven? Hierin kan de regio de 
grensoverschrijdende samenwerking concreet maken 
en werken aan een sterkere en dynamische regio. 

Het opstellen van de visie verliep in drie stappen:

1. Welke regio zijn we?
2. Welke regio willen we zijn?
3. Welke prioritaire thema’s werken we

gezamelijk uit?

Hiervan zijn verschillende producten gemaakt: 
een grote matrix met een beleidsanalyse op negen 
verschillende thema’s, kansen & knelpuntenkaarten, 
ruimtelijke principes, vier onderscheidende 
verhaallijnen en uiteindelijk vier handelings-
perspectieven als concrete werkagenda voor de regio.

Een uitgebreide processamenvatting is als appendix II 
aan dit document toegevoegd. 
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Niet ruimtelijke aspecten en randvoorwaarden

Grensoverschrijdende kennis uitwisseling Verschillen in bestuurlijke organisatie Gelijkstellen diploma’s
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Verschillen in bestuurlijke organisatie 
en bevoegdheden

Grensoverschrijdend werken

Grensoverschrijdende 
kennisuitwisseling

Beleidsknelpunten en juridische 
knelpunten in werken, wonen en 

verzekeringen

Gelijkstellen diploma’s

Grensoverschrijdend naar school

De focus van deze grensvisie ligt op de 
(ruimtelijke) omstandigheden die regionaal 
kunnen worden beïnvloed of waarbij een regionale 
agendering door kan werken op de lokale of 
nationale schaal. Binnen de Euregio Scheldemond 
spelen echter ook andere thema’s waarbij 
grensoverschrijdende samenwerking essentieel 
is. Daarom moeten belangrijke thema’s als 
economische ontwikkeling, innovatie, onderwijs, 
arbeidsmarkt en kennisuitwisseling als horizontale 
thema’s meegenomen worden bij ontwikkelingen.

Met name het onderdeel kennisdeling is 
een belangrijk onderdeel van de werking van 
de Euregio Scheldemon, o.a. in trajecten 
van grensgovernance en het oplossen van 
grensknelpunten. Zo is het voor bijvoorbeeld 
lastig een volledig geïntegreerde arbeidsmarkt 
te hebben als er ongelijkheid is in de 
waarde van diploma’s, of als er verschillen in 
belastingsystemen zijn. Dit document richt 
zich niet zozeer op het harmoniseren van deze 
knelpunten. 

Samenwerking is hier bij van belang. Hoe deze 
samenwerking te organiseren blijft ook een 
principekeuze. Verschillende vraagstukken worden 
aan beide zijden van de grens in verschillende 
colleges behandeld en ook bevoegdheden liggen 
anders. Per thema is het van belang de juiste 
actoren te identificeren en overleg, communicatie 
en samenwerking op elkaar af te stemmen.
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1 
Een analyse van kansen, knelpunten en het ruimtelijk 
DNA van de regio

Welke regio zijn we?



Het ruimtelijk DNA

SCHELDEMOND
Water is al eeuwen lang van belangrijke invloed op 
de grensregio. Gevormd door de ‘Delta’ van Schelde 
en Maas zijn en kenmerkende overeenkomsten door 
de gemeenschappelijke ontstaansgeschiedenis, 
maar ook belangrijke verschillen. Het eilandenrijk 
van Zeeland en bijvoorbeeld het krekenlandschap in 
Vlaanderen zijn beide gevormd door het water maar 
hebben nu een eigen landschappelijk karakter. Het 
huidige Zeeuws-Vlaanderen vormde de overgang 
tussen de polders en het krekenlandschap. De 
historische kaart hiernaast schetst dit beeld, en 
kenmerken die in de 17e eeuw al te zien zijn kunnen 
nu nog herkend worden.

De rijke geschiedenis van de regio ontplooit zich in 
het landschap, maar werd ook manifest in de vele 
dorpen, woonkernen en steden. De grote hoeveelheid 
(kleine) nederzettingen op de kaart hiernaast springt 
in het oog en nog steeds leeft een groot deel van de 
ruim 3 miljoen inwoners in deze (kleinere) kernen. 

Het DNA dat zich uit in de dorpskernen en de 
cultuurhistorische lagen van het landschap maakt 
de Scheldemond uniek. De Scheldedelta met zijn 
zeegaten, geulen, dijken, haven- en vestingsteden zijn 
een uniek potentieel voor de regio. Het landschap, 
de steden en de bijzondere kustlijn maken deze regio 
uniek in Europa.

Kaart van Vlaanderen (1612), Pieter van den Keere,  “Beschrijving van de Nederlanden”
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STRATEGISCHE LIGGING
De Scheldemondregio opereert niet in een vacuüm. 
Zo is de regio strategisch gepositioneerd ten opzichte 
van belangrijke (Europese) krachtenvelden: de noord 
Franse corridor Lille-Parijs, de Nederlandse Randstad 
en de Vlaamse Ruit. Met haar vele zeehavens 
profiteert de regio van deze strategische ligging en 
vormt het een belangrijke schakel in de doorvoer van 
(bulk-)goederen, producten en passagiers naar het 
Europese achterland.  

Antwerpen en zijn haven zijn belangrijke spelers 
op de grens van de regio, maar maken geen 
onderdeel uit van het samenwerkingsverband 
van de Scheldemondregio. Vanuit de grote schaal 
geobserveerd kan een deel van de regio, voornamelijk 
het Zeeuwse deel, gezien worden als een groen hart, 
waar relatief gezien minder stedelijke ontwikkeling is, 
binnen een internationale stedenband van Den Haag 
tot Brugge. 

Context
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1. ‘‘De Scheldemondregio is een diverse regio met
sterke verschillen in stedelijke ontwikkeling en
economie en belangrijke overeenkomsten op het
gebied van landbouw en recreatie.’’

2. ‘‘De kustgebieden en de aanwezigheid van
belangrijke havens maken de regio als ‘poort van
de Delta’ belangrijk voor de overige landsdelen in
Nederland en België.’’

3. ‘‘De ‘grens’ is steeds minder zichtbaar: Dagelijks
woon-werkverkeer strekt zich uit tot over de
landsgrenzen. Personeel in ziekenhuizen, onderwijs,
industrie en toerisme zijn zowel uit Vlaanderen als uit
Zeeuws-Vlaanderen afkomstig.’’

4. ‘‘De identiteit van de regio is diffuus, maar kent
een gemene deler: het landschap dat sterk is
gevormd door de wisselwerking tussen de zee, het
rivierenlandschap en de mens. Ook al wordt dit niet
altijd meer overal ervaren.’’

5. “Een uitstekend voorbeeld van grensoverschrijden-
de samenwerking, is de fusie van de verschillende
havens tot North Sea Port District, die verschillende
opportuniteiten met zich meebrengt voor de haven en
de omliggende gemeenten en steden. Op toeristisch
vlak kan de complementaire stedelijke ontwikkeling
rondom de badplaatsen Knokke-Heist en Cadzand als
sterk voorbeeld worden gezien.”

6. “Een groot deel van de drie miljoen inwoners woont
in één van de vele (kleine) dorpen die de regio rijk is.
Het verknopen van ‘stedelijkheid’ en ‘ruraliteit’ in het
beleid bij allerlei ontwikkelingen is van groot belang.”

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Observaties
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Kansen & knelpunten

bronnen:
Toestand fietsinfrastructuur: ‘Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk’, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (2013)
Natura 2000: ‘Beschermde gebieden in de EU’, Europese Commissie (2019)

KANSEN & KNELPUNTEN
Vanuit de analyse van de bestaande beleidsstukken 
en de werksessies met de verschillende experts 
en beleidsmedewerkers van de provincies, zijn een 
aantal thema’s, kansen en knelpunten naar voren 
gekomen. Deze zijn op kaart weergegeven en op de 
volgende twee pagina’s te zien. De kaarten zijn een 
weerspiegeling van de wensen, ideeën en opgaven die 
bij de verschillende experts relevant worden geacht. 
Op deze pagina zijn de kansen en knelpunten omtrent 
de volgende thema’s weergegeven: 

• Mobiliteit
• Toerisme
• Economie
• Wonen

Op het gebied van mobiliteit worden er bijvoorbeeld 
kansen gezien voor het versterken van de 
grensoverschrijdende openbaar vervoer verbindingen. 
De as Gent-Terneuze kan profiteren van een 
goede verbinding, net als de kustzone. Ook een 
goede fietsinfrastructuur kan hier zorgen voor een 
vergroting van de bereikbaarheid van dorpen in het 
buitengebied. Rondom de havens worden kansen 
gezien voor thematisch geclusterde spin-offs. Ook 
worden kansen gezien voor de circulaire economie.
Het landschap en de vele dorpen, rijk aan 
cultuurhistorische lagen, wordt gezien als grote kans 
voor een toeristisch en recreatief gebruik van het 
buitengebied. Hierbij wordt het beter bereikbaar en 
zichtbaar maken als belangrijke voorwaarde genoemd. 
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Kansen & knelpunten
KANSEN & KNELPUNTEN VERVOLG
Op deze pagina zijn de kansen en knelpunten rond de 
volgende thema’s weergegeven:

• Klimaat
• Ecosysteem
• Energie transitie
• Voedselvoorziening

Voor de landbouw worden kansen gezien waar 
de agrariër de landschapbeheerder van de 
toekomst zou kunnen worden, in een systeem met 
bredere bedrijfsvoering mits er ruimte is voor een 
verdienmodel. 

Naast kansen staat de landbouw ook onder druk. 
Het veranderende klimaat, verzilting en verdroging 
zijn een bedreiging. Zoet water is een belangrijk 
knelpunt voor de regio. Zowel voor gebruik in de 
landbouw, industrie als in de woonkernen. Vanuit 
klimaatverandering staat de Delta eveneens onder 
druk. De stijgende zeespiegel levert naast een 
kustveiligheidsopgave ook kansen om nieuwe 
ecologische structuren te verbinden aan bestaande 
natuurgebieden. 

De energietransitie zal eveneens een belangrijke 
ruimtelijke claim op het gebied leggen. Een belangrijk 
knelpunt werd in het buitengebied gesignaleerd. Hier 
komen verschillende transities samen en worden er 
veel ruimteclaims zichtbaar zonder dat daarvoor de 
ruimte is. Vanuit de nieuwe offshore-windparken op 
zee is de kwestie van het aanlandpunt een belangrijke 
keuze die de regio in gezamenlijkheid met andere 
relevante bestuurlijke partners zullen moeten maken.bronnen:

Landbouw: ‘Studie Agrocomplex Scheldemondregio’, Euregio Scheldemond (2012)
Verzilting: ‘Verzilting in Nederland: oorzaken en perspectieven’, Wageningen UR (2011); Topsoil Airborne EM kartering van zoet en zout grondwater in Vlaanderen (2019)
Overstromingsgevoelig gebied: ‘Kleine kansen, grote gevolgen’, PBL (2019); ‘Overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen’, Vlaamse Overheid (2018) 15
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2 
Een gezamelijke visie opgebouwd uit vier verhaallijnen

Welke regio willen we zijn?



NEGEN THEMA’S - VIER VERHAALLIJNEN

Toerisme & Recreatie - Klimaatopgaven - 
Ecosysteemdiensten - Identiteit en karakter

Verhaallijn 1:

Wonen - Toerisme & Recreatie - Economische 
ontwikkeling - Mobiliteit

Verhaallijn 2:

Energietransitie - Economische ontwikkeling - 
Mobiliteit

Verhaallijn 4:

Ecosysteemdiensten - Energietransitie - 
Klimaatopgaven - Voedselvoorzieningen

Verhaallijn 3:

VIER VERHAALLIJNEN
De gebiedsvisie is opgebouwd aan de hand 
van vier verhaallijnen. Deze vier verhaallijnen, 
of krachtlijnen, zijn gevormd door de negen 
thema’s uit de analysefase te clusteren op 
basis van samenhang in ruimtelijke weerslag, 
complexiteit en geografische positionering. De 
verhaallijnen bevatten elementen, ambities, 
kansen en knelpunten van verschillende thema’s 
en overlappen elkaar op bepaalde punten. Ze 
schetsen een beeld van welke regio we willen 
worden; een ideaalbeeld voor de toekomst. Op 
de volgende pagina’s worden de verhaallijnen en 
de principekeuzes die aan de verhaallijnen ten 
grondslag liggen toegelicht.
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3. Productief, toekomstbestendig
landschap met ruimte voor
natuur, landbouw en energie.

1. Groen-blauwe netwerken als
identiteitsdrager voor een
klimaatrobuust, beleefbaar
landschap.

4. Complementaire havens
als motor van een circulaire
economie en sleutelstuk van
de energietransitie.

2. Compacte en sterke kernen,
met grensoverschrijdende,
duurzaam verbonden, verblijf-
en werklandschappen.

VIER VERHAALLIJNEN

HET VERHAAL VAN DE REGIO
De verhaallijnen voor de gebiedsvisie bestaan uit 
samengestelde thematieken die onderling sterke 
samenhang vertonen. Alle verhaallijnen kennen 
echter ook dominante thema’s op het gebied van 
toerisme/recreatie, wonen/werken, landbouw/
landschap en economie/energie. De verhaallijnen 
zijn complementair aan elkaar en vormen de basis 
van de grensvisie. Alleen in gezamenlijkheid zijn 
de verhaallijnen te beschouwen:

1. Groen-blauwe netwerken als identiteitsdrager
voor een klimaatrobuust, beleefbaar
landschap.

2. Compacte en sterke kernen, met
grensoverschrijdende, duurzaam verbonden
verblijf- en werklandschappen.

3. Productief, toekomstbestendig landschap met
ruimte voor natuur, landbouw en energie.

4. Complementaire haves als motor van een
circulaire economie en sleutelstuk van de
energietransitie.

De principekeuzes die per verhaallijn worden 
beschreven geven aan op welke vlakken er 
(grensoverschrijdend) principiële keuzes moeten 
worden gemaakt om het toekomstbeeld zoals 
dat in de verhaallijn wordt geschetst te kunnen 
realiseren. 
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1 Groen-blauwe netwerken als
identiteitsdrager voor een 
klimaatrobuust, beleefbaar landschap.

Klimaatverandering vraagt een gezamenlijke aanpak. Ondermeer 
verzilting, verdronging, het opvangen van (piek-)waterstromen maken 
ingrepen in onze leefomgeving noodzakelijk. Groen-blauwe netwerken 
vormen de basis van een adaptief landschappelijk systeem wat 
het mogelijk maakt om klimaatverandering het hoofd te bieden. 
Deze groenblauwe netwerken worden tevens goed ontsloten en 
duurzaam verbonden. Op deze manier wordt recreatie en toerisme 
niet enkelzijdig en op de kust gericht, maar van hoge kwaliteit en op 
verschillende plekken in de regio. 

Het op een regionale schaal ontwikkelen van een sterk toeristisch 
product, complementair aan de kust(steden) en hotspots als Gent, 
Brugge en Middelburg is van belang. Hierbij worden cultuurhistorische 
troeven en de landschappelijke kwaliteit van de meer rurale 
gebieden betekenisvol en eigentijds uitgespeeld. Belangrijk voor 
zowel de leefbaarheid van de dorpen in het buitengebied als voor de 
leefbaarheid in de stad. 

Natuurontwikkeling en het versterken van biodiversiteit gaan hand in 
hand met het ontsluiten van recreatielandschappen in het achterland. 
Dit kunnen gebieden zijn waar de mens ‘te gast’ is en waar flora 
en fauna prioriteit hebben. Door deze gebieden beter aan elkaar 
te verknopen wordt de biotoopwaarde versterkt en de ecologische 
dooradering van het gebied geholpen.
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1 Groen-blauwe netwerken als identiteitsdrager
voor een klimaatrobuust, beleefbaar landschap.

PRINCIPEKEUZES

• Zoet water is schaars. Afstemming en grensoverschrijdende afspraken zijn nodig om de watervoorziening
voor de industrie, landbouw en steden kwalitatief en kwantitatief te kunnen borgen. Het samenhangend
grondwatersysteem vraagt om een uitgekiend beheer. Waar worden de buffers aangelegd om onnodige
verzilting te voorkomen? Wat heeft prioriteit op het gebied van zoet water: de industrie in de haven van Gent
of de landbouw in Zeeuws-Vlaanderen?

• Recreatie en toerisme kunnen een bron van inkomsten vormen voor de gehele regio, maar zijn dat nu
nog niet. Toeristische druk concentreert zich nu op de kustzone en een aantal andere (stedelijke) hotspots.
Een betere spreiding van toerisme door de regio draagt bij aan de economie, ook in de kleinere kernen. Om
bestaande en nieuwe (natuur)gebieden beter te ontsluiten moeten duurzame vervoersmodi beschikbaar zijn
om dat toerisme mogelijk te maken. Provincies en gemeenten maken hierin nu hun eigen keuzes: bijvoorbeeld
inzet op goede openbaar vervoersverbindingen of op een excellent fietsnetwerk. Zonder samenhang kan er
geen goed netwerk ontstaan.

• Landschappelijke kwaliteit en historische waarden worden gezien als de basis voor de identiteit van de
regio, maar het landschap zoals we het nu kennen is aan verandering onderhevig.
Verschillende transitieopgaven, zoals de energietransitie en de klimaatopgave, hebben een impact op het
landschap. Blijven traditionele landschapskenmerken de basis voor landschappelijke kwaliteit of accepteren
we de ingrijpende verandering in het landschap door bijvoorbeeld de energietransitie, zodat een nieuw
landschap kan ontstaan, gelijk aan de cultuurlandschappen in het verleden? Een landschappelijk verhaal van
de regio vormt de basis voor het antwoord op de vraag waar welke transitie vorm gaat krijgen.
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Afstemming is nodig om zoetwater voor iedereen 
beschikbaar te houden, ook in een periode van 
droogte.

Recreatie en toerisme kunnen een bron van 
inkomsten vormen voor de gehele regio, maar zijn 
dat nu nog niet. 

Landschappelijke kwaliteit en historische waarden worden gezien als de basis voor de 
identiteit van de regio, maar het landschap zoals we het nu kennen is aan verandering 
onderhevig.
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2 Compacte en sterke kernen, met
grensoverschrijdende, duurzaam 
verbonden, verblijf-en werklandschappen. De dorpen en steden van de grensregio hebben elk hun eigen 

identiteit, karakter en leefsnelheid. Waar het ene dorp kampt met 
krimp, is in de andere kern de woningnood hoog. Deze natuurlijke 
dynamiek verandert niet, maar de manier waarop wel: compacte 
kernen met verdichting op een inclusieve, gezonde en duurzame 
manier zijn het uitgangspunt. Hierbij kan de identiteit van een plek 
de basis voor (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen vormen. Zo kan 
bijvoorbeeld rondom cultuurhistorische sites op betekenisvolle 
wijze verdicht worden.

Belangrijk voor de leefbaarheid is dat grensoverschrijdend wonen, 
werken en gebruik maken van voorzieningen mogelijk is. Het 
dagelijkse systeem van woon-werk verkeer zal zich steeds meer over 
de grens uitstrekken. Hierbij zijn duurzame grensoverschrijdende 
mobiliteitsvormen een belangrijke impuls voor de leefbaarheid 
van zowel de kleinere dorpen als de grote steden van de regio. 
Een uitbouw van vervoer op maat (Mobility as a Service, MaaS), 
aangevuld met een sterk netwerk van openbaar vervoer en 
fietsverbindingen wordt een grensoverschrijdende aangelegenheid. 
Het versterken van bestaande openbare vervoersnetwerken is 
hierbij aandachtspunt.

Naast goede en duurzame mobiliteitsopties zijn er voor de kleinere 
dorpen rondom de grens volop kansen om de leefbaarheid 
te verbeteren. Zo kunnen in een dorp zonder supermarkt de 
inwoners door middel van een lokale voedselcoöperatie toch 
in hun dagelijkse voedsel worden voorzien, lokaal en direct van 
de boer.  Een gedeelde huiskamer met daarbij een winkel voor 
lokale streekproducten is een kleinschalige ontmoetingsplek voor 
iedereen: dorpsbewoners, voorbijtrekkende fietsers én toeristen. 
Door over de grens afstemming te bereiken over (basis)scholen 
kunnen ook ouders met kinderen gemakkelijk in het dorp van eigen 
keuze blijven wonen.
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2 Compacte en sterke kernen, met grensoverschrijdende,
duurzaam verbonden, verblijf-en werklandschappen.

PRINCIPEKEUZES

• Om de regio bereikbaar te houden en de kleinere kernen met de grotere te verbinden zijn duurzame
mobiliteitssystem noodzakelijk. Een beter grensoverschrijdend duurzaam mobiliteitssysteem kan op
verschillende manieren vormgegeven worden. Er bestaat de keuze tussen meer infrastructuur (voor fiets of
openbaar vervoer), een verbetering en optimalisatie van bestaande infrastructuur of het inzetten op nieuwe
mobiliteitsvormen zoals MaaS. Keuzes moeten in samenspraak worden gemaakt om aansluitingsproblemen te
voorkomen.

• De verschillende gebieden van de regio hebben een eigen dynamiek. Waar in Zeeuws-Vlaanderen sprake
is van krimp is de woningnood in de omgeving van Gent hoog. Dit brengt spanningen met zich mee maar
ook kansen. Kleine kernen in de regio kampen met leegloop en hebben moeite het voorzieningenniveau en de
leefbaarheid op peil te houden. Deze kleine kernen kunnen echter wel een deel van de woningbehoefte van de
grotere steden opvangen, mits goed verbonden. Een grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van
huisvestingsproblematiek kan voor beide kanten van de grens voordelen opleveren.

• Inwoners van de regio wonen en werken aan weerskanten aan verschillende kanten van de grens maar
van gezamenlijke ontmoetingsplekken is nog geen sprake. Samenwerken begint met elkaar te leren kennen.
Uitwisseling van mensen is een belangrijke voorwaarde en dat kan op een laagdrempelige manier. Culturele of
sociale uitwisseling op lokaal niveau is van belang omdat hiermee de grens mentaal minder sterk wordt. Een
groot budget om deze uitwisseling te organiseren is vaak niet nodig, het begint bij kleinschalige ontmoetingen
of evenementen. Hiervoor zijn wel bestemmingen nodig en de bereidheid om bijvoorbeeld subsidies ook over de
grens toe te kennen.
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Inwoners van de regio wonen en werken aan weerskanten van de 
grens maar van gezamenlijke ontmoetingsplekken is nog geen 
sprake.

Huisvestingsproblematiek is er aan beide kanten van de grens. 
Afstemming kan balans brengen in groei en krimp.

Duurzame mobiliteitssystemen zijn grensoverschrijdend 
erg welkom. De concrete invulling van deze systemen vergt 
afstemming.
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3 Productief, toekomstbestendig landschap
met ruimte voor natuur, landbouw en 
energie. Het landelijk gebied is de plek waar veel transitieopgaven samenkomen. Het 

platteland van de toekomst is productief en leefbaar voor zijn inwoners. De 
agrariërs produceren op vele slimme manieren, onderandere innovatief, circulair, 
klimaatrobust, meer lokaal en verbreden hun activiteiten. Door middel van 
nieuwe landbouwsystemen, zoals bijvoorbeeld agroforestry (agroforestry betreft 
landgebruiksystemen waarbij het planten en/of actief beheren van bomen wordt 
gecombineerd met landbouw of veeteelt.) en natuurinclusief kan de kennis 
omtrent het verhogen van de weerbaarheid van het gehele landbouwsysteem 
vergroot worden. Hierbij zijn de rendabiliteit en een eerlijke prijs voor de primaire 
producent belangrijke uitgangspunten.

Voedselproductie is lokaal ingebed en in symbiose met natuur, landschap, 
energie, recreatie en wonen. Door het gebruik van klimaatresistente teelten 
en teeltmethodes blijft ook in de toekomst voedselproductie gewaarborgd. 
Voor sommige teelten kunnen verticale vormen van landbouw (indoor farming) 
bijdragen aan een efficiënter ruimtegebruik van de sector. Voor de gehele sector 
geldt dat de landbouw meer klimaatrobuust is; dat wil zeggen een sector met 
weinig impact op het klimaat.

Naast de gebruikelijke dierlijke eiwitbronnen als vlees, vis en zuivel zijn op 
termijn plantaardige eiwitten een belangrijk aandachtsgebied voor de agrarische 
sector. Eiwitten worden meer regionaal geteeld en benut in plaats van mondiaal 
ingevoerd. Eiwitten uit bijvoorbeeld peulvruchten, algen en wieren zijn vanuit 
het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik voordelig. Ook binnen de dierlijke 
eiwitbronnen zien we een verdere ontwikkeling bijvoorbeeld insectenteelt, 
aquacultuur en een grotere aandacht rond dierenwelzijn en impact op het milieu.

De productie van energie op een duurzame manier gaat in de toekomst meer 
ruimte vragen. Er is ruimte voor de energietransitie, vormgegeven door een 
maatschappelijk gedragen palet van hernieuwbare energiebronnen. Keuzes voor 
inpassingsprincipes, of een volgordelijkheid in de plaatsing van bijvoorbeeld 
zonnepanelen kunnen lokaal worden gemaakt. Van belang is om traditionele 
landschapskenmerken te behouden en versterken waar mogelijk. 
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3 Productief, toekomstbestendig landschap met
ruimte voor natuur, landbouw en energie. 

PRINCIPEKEUZES

• Grootschalige landbouwgebieden blijven in de toekomst belangrijk voor de voedselproductie en
de export, maar veel ruimteclaims worden op het buitengebied afgewenteld. De energietransitie,
natuurontwikkeling en ook stedelijke ontwikkeling leggen een almaar groeiende claim op het agrarisch
gebied. Om een concurrerende agrarische sector te hebben is ook enige maat en schaal nodig. Om
versnippering tegen te gaan is soms een internationale ruilverkaveling nodig.

• De agrariër wordt meer en meer als de landschapsbeheerder van de toekomst gezien, maar zonder
verdienmodel kan hij die rol niet altijd vervullen. Modellen waarin landbouw kleinschaliger is en
voedselproductie lokaal in combinatie met aandacht voor ecologie en natuurdoelstellingen worden meer
gemeengoed. Landschappelijk gezien en vanuit een natuurperspectief kan er meerwaarde ontstaan door
deze bedrijfsvormen. Niet elke boer kan echter de meerwaarde van het landschapsbeheer vermarkten in
zijn producten.

• De biodiversiteit loopt al jaren achteruit. Om dit een halt toe te roepen zijn robuuste aaneengesloten
beschermde natuurgebieden noodzakelijk. Om het natuurnetwerk nog robuuster te maken zijn ook
internationale verbindingen onmisbaar. Om deze verbindingen te kunnen realiseren is samenwerking
essentieel. Ook natuurcompensatie kan grensoverschrijdend bekeken en aangepakt worden. Wordt altijd
boerenland omgezet in natuur of zijn er ook andere opties mogelijk?
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De agrariër wordt meer en meer als de landschapsbeheerder 
van de toekomst gezien, maar zonder verdienmodel kan hij 
die rol niet altijd vervullen. 

Een groot deel van de ruimteclaims wordt op het 
buitengebied afgewenteld. Afstemming kan onnodige 
versnippering voorkomen.

De biodiversiteit loopt al jaren achteruit.
Grensoverschrijdende netwerken zijn nodig, afstemming 
daarover ook.
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4 Complementaire havens als motor van een
circulaire economie en sleutelstuk van de 
energietransitie. De Scheldemondregio kent geen eenzijdige economische oriëntatie 

maar is divers en gespecialiseerd. Er is sprake van een veelzijdige 
kenniseconomie zonder een eenduidig karakter maar met een 
hoge mate van specialisatie in kennisclusters. Een bindende factor 
is de transitie naar de circulaire economie, waarbij afval feitelijk 
niet meer bestaat en elke reststroom als nieuwe grondstof wordt 
gebruikt in een ander proces. 

Havens spelen een belangrijke rol in de circulaire economie. Zij 
fungeren als spil in een complex netwerk, met hubs voor circulaire 
materiaal-, energie- en afvalstromen. Daarnaast zijn de havens 
belangrijke punten in het energienetwerk. De aanlanding van de 
off-shore energie en de omzetting van elektriciteit naar andere 
energiedragers krijgen er een plek.

Om de maximale potentie van de havens te kunnen realiseren 
geschiedt de ontwikkeling van de zeehavens in goede 
grensoverschrijdende samenwerking. Daarbij zijn ook de onderlinge 
functionaliteiten en specialisaties onderwerp van de samenwerking. 
Havens die elkaar aanvullen werken beter dan havens die elkaar 
beconcurreren in de Europese en mondiale markt. Dat kan 
betekenen dat de uitbreiding van een haven in samenhang met 
de overige havens wordt beschouwd zodat de gehele regio sterker 
wordt en niet enkel één speler.
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4 Complementaire havens als motor van een circulaire
economie en sleutelstuk van de energietransitie.

PRINCIPEKEUZES

• Havens hebben grote kansen om intern meer complementair te worden. Om een tegenwicht te kunnen
bieden tegenover grote spelers buiten de regio (Antwerpen, Rotterdam) is het van belang dat de havens van
de regio gezond en slagkrachtig zijn. Door meer interne afstemming te hebben over positionering, circulariteit
en thematische clustering kunnen havens meer winst behalen. Ook de kenniseconomie van de regio is gebaat
bij het ontstaan van clusters waar kennisinstellingen, overheden en bedrijven interactie hebben met elkaar en
kennis uitwisselen.

• Energie wordt in de toekomst steeds meer lokaal geproduceerd, maar energienetwerken blijven echter
onverminderd internationale systemen. De keuze voor energie opwekkingsvormen is voor iedereen vrij maar
een afstemming over systeemkeuzes is noodzakelijk om ook in de toekomst nog op elkaars energiesysteem
aan te kunnen sluiten. Een waterstofleidingbuis kan bijvoorbeeld niet eenvoudig aan een hoogspanningslijn
worden gekoppeld. De haven is de plaats waar veel van deze systeemkeuzes ruimtelijk worden, bijvoorbeeld
door de aanlanding van windenergie vanaf zee.

• Grondstoffen en materialen zijn schaars. Ambities op het gebied van circulariteit liggen daarom hoog.
Om circulair te kunnen zijn moeten grondstoffen efficiënt worden ingezet en moeten materiaalstromen
hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. Materiaal-, energie-, en afvalstromen stoppen niet bij de grens.
Afstemming over verwerking en transport zijn dan ook noodzakelijk.
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Havens beconcurreren elkaar op het aantrekken van (innovatieve) 
bedrijven om door te kunnen groeien naar de toekomst, maar niet 
elke haven kan goed zijn in alles. 

Materiaal-, energie-, en afvalstromen stoppen niet bij de 
grens. Afstemming over verwerking en transport zijn dan ook 
noodzakelijk.

Energienetwerken blijven internationale systemen. Afstemming is 
nodig om een robuust energiesysteem te kunnen garanderen. 
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3 
Een ruimtelijke vertaling in vier handelingsperspectieven

Welke prioritaire thema’s 
werken we gezamelijk uit?

Welke grensoverschrijdende projecten er opgepakt 
worden is afhankelijk van welke principekeuzes 
worden gemaakt en hoe vanaf een strategisch 
niveau bepaalde vraagstukken geoperationaliseerd 
gaan worden. Om hierbij te helpen zijn er vier 
prioritaire handelingsperspectieven aangeduid 
voor de belangrijkste thema’s uit de visie waarbij 
grensoverschrijdende samenwerking essentieel is, of 
een grote meerwaarde kan bieden. 

Belangrijke thema’s als economische 
ontwikkeling, innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt 
en kennisuitwisseling kunnen in deze 
handelingsperspectieven als horizontale thema’s 
meegenomen worden.



1 Zoetwaterstrategie voor de regio

Belangrijke stakeholders:
• Rijkswaterstaat,
• Waterschappen,
• Landbouworganisaties (ZLTO, ABS, BB,...)
• Industriële grootverbruikers,
• Vlaamse Milieu Maatschappij Afd. Operationeel

Waterbeheer,
• Maritieme Dienstverlening Kust,
• Drinkwatermaatschappijen,
• VLAKWA,
• Polderbesturen,
• Natuur- en terreinbeherende organisaties,
• Inagro,
• ILVO,
• INBO,
• steden en gemeenten.

noodzakelijk. Zo ontstaat een meer flexibel en meer 
robuust watersysteem voor de regio. De samenwerking biedt 
kansen voor het meekoppelen van andere functies in het 
grensgebied. Natuurontwikkeling in waterbufferingsgebieden 
bijvoorbeeld, of het ontwikkelen van cultuurhistorische 
toeristische bestemmingen rondom de Staats-Spaanse 
linies.

Voor de landbouw is zoetwater van levensbelang. Binnen 
de Scheldemondregio wordt meer en meer gestreefd naar 
kringlooplandbouw, maar worden ook sterke agrarische 
productiegebieden voorzien. Gebiedsgerichte keuzes 
moeten integraal gemaakt worden en de kansen en 
bedreigingen die vanuit de zoetwatervoorziening naar 
voren komen moeten hierin een prominente rol spelen. 
Mede hierdoor zijn ook de keuzes in de landbouw een 
grensoverschrijdend thema.

Water stopt niet bij de grens. Het is van belang om voor de 
regio te inventariseren met alle betrokkenen hoeveel water 
er is, van welke kwaliteit en welk risico er is op een tekort 
of een overschot aan water. Dan moeten afspraken worden 
gemaakt voor een doelmatig en duurzaam gebruik van het 
zoetwater. Ook het regelmatig evalueren en bekijken van de 
maatregelen zijn nodig om klimaatverandering het hoofd te 
kunnen bieden. 

De Schelderegio is sterk gevormd door het water. Een delta 
van de rivier met systemen van kwelders (of schorren) 
en kreken. Een landschap gevormd door mens en water. 
Het water blijft een gezamenlijke uitdaging voor de 
regio. In droge perioden ontstaan nu al knelpunten in de 
zoetwatervoorzieningen, in natte periodes is er sprake van 
wateroverlast. In de toekomst kunnen vaker knelpunten 
optreden als de vraag naar zoetwater toeneemt en het 
klimaat verandert. Teelten leiden onder ernstige droogte 
en natuurgebieden worden beïnvloed. De binnenvaart kan 
goederen niet op tijd leveren als de waterstand te laag is. 
Ook de drinkwatervoorziening en industriële waterbehoefte 
kunnen in het geding komen. Voor watergebruikers is het 
belangrijk om te weten waar ze op kunnen rekenen.

Om waterbeschikbaarheid voor de economie en 
de nutsfuncties op een goed niveau te houden zijn 
aanpassingen nodig in het hoofdwatersysteem en het 
regionale watersysteem van kleine rivieren, kanalen 
en boezemwaters. Zo kan er bijvoorbeeld in natte 
periodes zoetwater opgeslagen worden, in de grond of 
in bovengrondse buffers. In droge periode kan dat water 
worden gebruikt voor de bevloeiing van gewassen. 

Gebruikers van het water en de betrokken overheden 
moeten onderling afspraken maken met elkaar. Een 
gezamenlijke zoetwaterstrategie voor de regio is hiervoor 
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1. 2.

3. 4.

1. Grondwaterstand en droogte
2. Ruimte voor de rivier en waterbuffering
3. Verzilting- en overstromingsgevoelig gebied 1

4. Gebruikers zoet water (industrie, landbouw) 2

bronnen
1. Verzilting: ‘Verzilting in Nederland: oorzaken en perspectieven’, Wageningen UR 

(2011); Topsoil Airborne EM kartering van zoet en zout grondewater in Vlaanderen 
(2019). Zout grondwater in Vlaanderen (2019), Overstromingsgevoelig gebied: 
‘Kleine kansen, grote gevolgen’, PBL (2019); ‘Overstromingsgevoelige gebieden in 
Vlaanderen’, Vlaamse Overheid (2018)

2. Landbouw: ‘Studie Agrocomplex Scheldemondregio’, Euregio Scheldemond (2012)
Industriegebieden, Aardrijkskunde, De industrie 6 industriegebieden in België 
Vlaamse Ruit

Verziltingsgebieden

Overstromingsgebieden

 Industrie

 Industrie

Veeteelt

Akkerbouw

Fruitteelt

Glastuinbouw
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2 Netwerkstrategie energietransitie

Belangrijke stakeholders:
• TenneT (NL, hoogspanning),
• Elia (BE, hoogspanning),
• Samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord,
• Netbeheerders Vlaanderen,
• Netbeheerders Nederland,
• North Sea Port,
• Fluvius,
• Havenbesturen,
• Provinciale Ontwikkeling Maatschappijen,
• WVI,
• steden en gemeenten.

van een grootschalig buisleidinginfrastructuur moet dan 
ook grensoverschrijdend onderzocht worden. Dit past in 
de klimaatambities en draagt bij om een volledig circulaire 
economie in de haven te bewerkstelligen. 

Ook de mobiliteitssector kan profiteren van een 
netwerkstrategie energie. De benodigde laad- en 
tankinfrastructuur voor de logistieke sector, havens, 
binnenvaart, kust- en zeevaart ondergaat ook een grote 
verandering. 

Inzicht in elkaars netwerk is het begin. Voor een 
toekomstbestendig energienetwerk is een gezamenlijke 
coördinatie of netwerkstrategie nodig. Anticipatie 
op nieuwe ontwikkelingen. Verzwaren van het netwerk 
waar capaciteit in de toekomst nodig is. Meer 
uitwisselingsmogelijkheden betekent een robuustere 
energievoorziening. Beslissingen over dure investeringen in 
waterstofcentrales of hoogspanningsverbindingen moeten 
goed gefundeerd gemaakt kunnen worden. Zonder inzicht 
in elkaars energiestrategie is dat per definitie niet mogelijk. 
Inzicht in de meer strategische, fundamentele keuzes die 
op het gebied van energie-infrastructuur worden gemaakt 
zorgen ervoor dat netwerken ook internationaal op elkaar 
blijven aansluiten.

In de toekomst zal er flink meer duurzame elektriciteit 
worden geproduceerd in wind- en zonneparken. 
Elektriciteitsnetwerken moeten in perfecte balans zijn om 
goed te functioneren. Om een hoge leveringszekerheid 
te kunnen blijven garanderen tegen lage kosten zijn 
grensoverschrijdende energieverbindingen van essentieel 
belang. 

De ligging van het elektriciteitsnetwerk en de capaciteit van 
dit netwerk, bepalen in hoge mate wáár op korte termijn 
kansen liggen voor de opwek van hernieuwbare energie. 
In Nederland werkt elke regio aan een Regionale Energie 
Strategie waarin strategische principiële keuzes over de 
toekomstige energievoorziening worden gemaakt. 

Ook op het gebied van warmte is grensoverschrijdende 
samenwerking van belang. Veel bronnen van restwarmte 
bevinden zich in het havengebied. Deze industriële 
restwarmte kan gebruikt worden voor de verwarming van 
de gebouwde omgeving of aangrenzende kassengebieden. 
Ook de aanlanding van offshore energie gaat waarschijnlijk 
via de havens of nieuw te ontwikkelen energie-eilanden. 
Grootschalige omzetting van deze elektriciteit naar waterstof 
lijkt een reële optie om seizoensfluctuatie op te kunnen 
vangen. De haven is hiermee een belangrijke spil in het 
energienetwerk. De mogelijkheden voor de mogelijke uitrol 
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1. 2.

4.3.

1. Hoogspanningsnetwerken 1 

2. Aanlanding off-shore windenergie
3. Potentiegebieden voor energieproductie2

4. Energieverbruik gebieden3

Biomassa potentie bos

Biomassa potentie landbouw

Zoekgebied geothermie

Huidige windmolens

Hoge potentie duurzame energie

Industrie

Industrie

Wonen

bronnen
1. Netkaart Elia; Netkaart Tennet 
2. databank Ondergrond Vlaanderen, Geopunt Belgie, Geoloket Zeeuws 

bodemvenster
3. Geopunt, Geoloket Zeeuws bodemvenster
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3 Toeristisch Perspectief op de regio

Het is van belang om een gezamenlijk toeristisch 
perspectief voor de regio te formuleren. Benoemen van 
de kernwaarden van de regio. Het inventariseren van de 
potenties en de knelpunten in het huidige toeristische en 
recreatieve systeem. Het definiëren van de randvoorwaarden 
om de toekomstige groei tot een succesverhaal te maken en 
de toeristische positionering van de regio op te schalen. 

Belangrijke stakeholders:

• Kenniscentrum kusttoerisme
• VVV
• Toerisme Vlaanderen
• Westtoer,
• Toerisme Oost-Vlaanderen,
• VVV Zeeland,
• Steden en gemeenten.

kan toerisme ook bijdragen aan de leefbaarheid van de 
regio. Zo kan bijvoorbeeld de (toeristische) verkoop van 
streekproducten bijdragen aan het in stand houden van het 
voorzieningenniveau in kleine kernen. 

De samenwerking biedt kansen voor het meekoppelen 
van andere functies in het grensgebied. Locaties voor 
natuurontwikkeling en waterberging kunnen aantrekkelijke 
locaties zijn voor recreatie, mits goed en duurzaam 
ontsloten. Er ontstaat samenhang tussen landschap, 
ecologie, watervoorzieningen en (verblijfs-)recreatie. Een 
goede mobiliteitsstrategie is ook voorwaardelijk voor 
duurzame toeristische spreiding. Daarbij zijn investeringen 
in mobiliteit en aantrekkelijke landschappen tegelijkertijd 
een investering in het vestigingsklimaat voor kenniswerkers.

Veel partijen dragen bij aan het toeristisch product. Van 
strandwachten tot natuurbeheerders, campingexploitanten 
tot fietsverhuurders. In de praktijk kan een simpele ingreep 
als een hotel in Middelburg waar ook een toeristische folder 
ligt voor Gent al bijdragen aan een beter toeristisch product. 
Op grote schaal is een verhaal en strategie echter ook 
noodzakelijk. 

Toerisme kan een belangrijke bron van inkomsten zijn 
voor de gehele regio, maar het volledige potentieel lijkt 
nog onderbenut. De kust is een belangrijke trekker en de 
regio kent ook enkele stedelijke toeristische hotspots zoals 
Brugge, Gent en Middelburg. Dat levert werk en inkomsten 
op, maar kan plaatselijk ook overlast veroorzaken. Spreiding 
van het toerisme en daarmee de lusten (en lasten) zorgt 
voor een breder draagvlak onder inwoners en ondernemers. 
Zowel voor degenen die hinder ondervinden van het (massa)
toerisme als voor degenen die op dit moment te weinig 
voordelen zien van het toerisme in de regio. Het verlicht 
op bepaalde plekken de druk tijdens piekmomenten en 
zorgt voor nieuwe inkomsten op voorheen onontgonnen 
recreatieve parels.

Kustrecreatie en het strandplezier blijven ook in de 
toekomst van onverminderd belang. Maar een goede 
ontsluiting van het achterland maakt ook natuurrecreatie 
en cultuurtoerisme belangrijke pijlers. Het landschap 
als verhaal van de regio met karakteristieke elementen 
zoals verdronken dorpen, middeleeuwse akkers, forten, 
vestingen en linies. Marktontwikkeling aan de hand van het 
regionale DNA: De delta met de kust, historische steden 
en polderlandschappen met kreken en kwelders. Hier 
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1. 2.

3. 4.

1. Spreiding toerisme, kustzone en hot-spots
2. Duurzaam recreatief mobiliteitsnetwerk

tussen stad, kust en achterland
3. Natuurgebieden en mogelijk recreatief

medegebruik1

4. Cultuurhistorisch potentieël: vestingsteden,
spaanse linie en verdronken dorpen2

Stedelijke hotspot

Kust hotspot

Natura 2000

Natuurgebieden

Focuspunten

Vestingssteden

Verdronken dorpen

Spaanse linie

bronnen
1. European Commission: Natura 2000, Vlaamse overheid: Natura 2000-gebiedenin 

vlaanderen, Regiegroep Natura 2000: samenwerkingsverband van de bevoegde 
gezagen dat eind 2006 is opgericht voor het opstellen van de natura 2000 
beheerplannen

2. Lijst van Belgische verstingsteden en versterkte steden, Lijsat van Nederlandse 
vestingssteden en versterkte steden, Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en 
verdronken land in zuidwest Nederland
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4 Collectieve mobiliteitstrategie voor openbaar
vervoer en fiets

Als ‘first&last mile’ oplossing is de fiets erg geschikt. In 
combinatie met hoogwaardig openbaar vervoer dat niet 
stopt bij de grens kunnen nieuwe mobiliteitsketens worden 
gevormd die sneller en aantrekkelijker kunnen zijn dan de 
auto. 

Daarom is het noodzakelijk dat de regio een eigen 
gezamenlijke mobiliteitstrategie ontwikkelt die 
rekenschap geeft van de duurzame ambities aan beide 
zijden van de grens en die het mobiliteitssysteem van de 
regio vergroot en versterkt. 

Realisme is hierbij van belang aangezien voor veel 
grensbewoners op dit moment de auto de belangrijkste 
en aantrekkelijkste vorm van vervoer is. De mobiliteit 
strategie hoeft dan ook niet allesomvattend te zijn, meestal 
is ‘klein’ beginnen meer waard dan grootse plannen zonder 
fundament.

Belangrijke stakeholders:
• Rijkswaterstaat,
• ProRail,
• Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
• NMBS/Infrabel,
• De Lijn,
• Agentschap Wegen en Verkeer,
• Private vervoerspelers en gebruikersorganisaties.

Noorden dan richting Gent, Brugge of andere steden in 
Vlaanderen. Hiermee loopt de regio potentieel mis voor 
stedelijke ontwikkeling, werkgelegenheid en draagvlak voor 
voorzieningen. 

Wat geldt voor het openbaar vervoer, geldt nog meer voor de 
fiets. Met nieuwe technologische innovaties als de e-bike, 
die het bereik van de fietser, forens/pendelaar of niet, fors 
heeft vergroot, kan ook het fietsnetwerk een grotere rol 
spelen in het woon-werkverkeer. Daarmee kunnen nieuwe 
afwegingen worden gemaakt ten aanzien van het vestigen 
van inwoners en bedrijven. Tegelijkertijd is de fiets een 
belangrijk recreatief middel waarmee de fietsnetwerken 
meerdere doelstellingen kunnen bedienen. Het aantrekkelijk 
maken van fietsroutes en verbindingen kan potentieel 
grote verschillen maken. Het voorbeeld van het vernieuwde 
fietspad langs ‘t Zwin (op de dijk in plaats van erachter) laat 
dit zien. Na heropening maken vele duizenden Vlamingen, 
Zeeuwen en toeristen gebruik van deze voorziening en laten 
in ieder geval voor deze keer de auto staan. 

Het op elkaar laten aansluiten van fietsnetwerken en deze 
aan weerszijden van de grens aantrekkelijker te maken 
draagt er toe bij dat de uitwisseling en keuzevrijheid van de 
inwoners in de regio wordt versterkt. Het gaat daarbij om de 
ontbrekende schakels te verhelpen, maar ook om bestaande 
infrastructuur op te waarderen of te renoveren waar nodig. 

De motor van elke vorm van samenwerking is de 
mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Mobiliteit en 
bereikbaarheid is het cement tussen veel belangrijke 
opgaven: van economische ontwikkeling, woningbouw tot 
natuur- en recreatie. De wederzijdse bereikbaarheid van 
werk- en woonlandschappen en recreatiegebieden aan 
weerszijden van de grens in de Scheldemondregio laten 
het er nog te wensen over. Economische ontwikkeling in 
de regio is gebaat bij een robuust en goed functionerend 
mobiliteitssysteem. 

Een systeem dat niet alleen is ingericht op de auto maar 
waar meerdere verschillende vervoersmogelijkheden naast 
elkaar bestaan. Vooral in de openbare vervoerssystemen 
en in het fietsnetwerk aan weerszijden van de grens is de 
keuzemogelijkheid beperkt. Dat komt door gebrekkige 
infrastructuur, ontbrekende schakels of onaantrekkelijke en 
lange overstapmogelijkheden. Aan beide zijden van de grens 
zien we juist systemen die gericht zijn om van de grens weg 
te komen, landinwaarts. In beperkte mate zijn er openbaar 
vervoerssystemen en grensoverschrijdende fietsnetwerken. 
In Vlaanderen is het openbaar vervoer-systeem erop gericht 
om mensen binnen Vlaanderen snel op hun bestemming te 
krijgen. Datzelfde geldt voor de openbaar vervoer-systemen 
aan de Zeeuwse grens. Daarmee richten inwoners hun 
blik voor de toekomst op werk, onderwijs en inkomen - in 
het geval van Zeeland - meer richting de Randstad in het 
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1. 2.

3. 4.

1. Ontbreken duurzame openbaar vervoer
verbindingen

2. Knelpunten grensoverschrijdende
fietsverbindingen1

3. Belangrijke knooppunten en ontwikkelingen2 

4. Voorzieningen, de dagelijkse pendel en het
ontbreken van een goed grensoverschrijdend
systeem3 

Huidige trein netwerk personenvervoer

Ziekenhuis

Universiteit

Hogeschool

Culturele instelling

Huidig woonwerk verkeer
Noodzakelijke openbaar vervoers 
lijnen

Huidige grensoverschrijdende 
fietspad onderbrekingen

Huidige grensoverschrijdende 
buslijnen

Openbaar vervoers armoede

Verbeteren en verduurzamen 
belangrijke mobiliteits 
knooppunten

Woningbouwontwikkelingen

bronnen
1. Toestand fietsinfrastructuur: ‘Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk’, 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (2013)
2. Onverkende Paden, Uitdagingen voor de provincie Zeeland door de veranderende 

bevolkingsopbouw, 2008, Atlas van woonuitbreidingsgebieden, geopunt.be
3. De Lage landen 2020-2100, een toekomstverkenning,
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In de Zwinstreek, het North Sea Port District en 
Grenspark is er concrete samenwerking zichtbaar.  In 
andere delen van de grensstreek is het een kans deze 
samenwerking ook in te beeld brengen. Aan de hand 
van de grensvisie kan bepaald worden wat de beste 
ontwikkelingsstrategieën zijn voor deze deelgebieden.

In de deelgebieden ligt de concrete uitwerken, waar 
veel uit de praktijd geleerd kan worden. Enkele 
voorbeelden hiervan worden in deze appendix 
toegelicht. 

De dynamiek in de verschillende deelgebieden wordt 
in deze grensvisie niet verder benoemd omdat elk 
deelgebied daar een eigen vorm aan geeft. 
De meerwaarde van de grensvisie is om in beeld 
te brengen dat er ook over de deelgebieden heen 
samengewerkt moet worden. 

Doorkijk naar deelgebieden: Wat kunnen de handelingsperspectieven 
lokaal betekenen?

Appendix I



Grenspark Groot Saeftinghe

Brochure grenspark Groot Saeftinghe, vogelvlucht met ruimtelijke ambities voor het Grenspark Brochure grenspark Groot Saeftinghe, biotoop voor zeldzame soorten, wandelpaden langs kreken, 
kreekhut voor exlusieve natuurbeleving, uitkijkpunt vogelaars

Brochure grenspark Groot Saeftinghe, bloem- en boomdijken in de buitenschil, langzaam 
wandelnetwerk, grondwaterbuizen voor zoetwatervoorziening, verbinding dijkpaden met kreekpaden

Brochure grenspark Groot Saeftinghe, natuurrijke kreken, uitbreiding waterberging, 
watervoorzieningen voor de landbouw

Het grenspark Groot Saeftinghe is een veelbesproken 
en in het verleden fel bevochten stuk delta. In de 
huidige en toekomstige vorm liggen er veel kansen 
om dit gebied grensoverschrijdend te ontwikkelen 
met een nieuw ruimtelijk verhaal. Het groenblauwe 
netwerk in grenspark Groot Saeftinghe bestaat uit 
kreken en dijken, dat beeldbepalend is voor het 
polderlandschap. Uitgangspunt is om dit netwerk uit 
te bouwen tot een robuuste ecologische structuur en 
een recreatief netwerk voor het Grenspark dat veel 
vertelt over de ontstaansgeschiedenis. Binnen het 
grenspark wordt gewerkt aan ambities op het gebied 
van ecologie, recreatie, waterzuivering, waterberging 
en agrarische structuurversterking.

Daarbij is het streven naar een passend aanbod van 
voorzieningen voor natuurbeleving, erfgoededucatie, 
kunst en cultuur, verblijf en gastronomie. Om dit 
te stimuleren is het ontwikkelen van een structuur 
bestaande uit poorten, routes en iconen nodig. Een 
goede bereikbaarheid en ontsluiting zijn voorwaarden 
voor de toeristische en economische ontwikkeling van 
het Grenspark.

Handelingsperspectieven die specifiek in dit 
deelgebied van toepassing kunnen zijn: 
• Zoetwaterstrategie voor de regio
• Toeristisch perspectief op de regio
• Collectieve mobiliteitstrategie voor openbaar

vervoer en fiets
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North Sea Port District

North Sea Port is het 60 kilometer lange 
grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt 
van Vlissingen tot in Gent. Een veelzijdige haven, 
met uiteenlopende soorten goederen, die mikt op 
duurzame bedrijvigheid. De haven speelt nu al een 
belangrijke rol op een gebied van duurzame energie 
en de circulaire energie. Zo wordt duurzame energie 
gefaciliteerd door middel van bouw en onderhoud van 
installaties. Ook worden door middel van innovatieve 
oplossingen grondstoffen, die anders weggegooid 
zouden worden, aangewend voor iets nieuws.

Handelingsperspectieven die specifiek in dit 
deelgebied van toepassing kunnen zijn: 
• Netwerkstrategie energietransitie
• Collectieve mobiliteitstrategie voor openbaar

vervoer en fiets

In het gebied spelen ontwikkelingen die 
onderdeel kunnen zijn van de uitwerking van deze 
handelingsperspectieven. Zo wordt op het gebied 
van mobiliteit gesproken over de realisatie van de 
spoorlijn Gent-Terneuzen voor personen én goederen. 
Ook elementen als beter busvervoer over de grenzen, 
het linken van fietsostrades en het uitbouwen van 
mobiliteitsknooppunten met natransport kunnen 
onderdeel zijn van een grensoverschrijdende 
mobiliteitsstrategie.

Delta atelier circulaire (stads)havens, toegankelijkheid en verbindingen Delta atelier circulaire (stads)havens, energie en circulariteit
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De Zwinstreek

Het Zwin en de Zwinstreek zijn één van de succesvolle 
voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking 
in de Scheldemond regio. Natuurontwikkeling 
en toerisme gaan hier hand in hand. De eerste 
resultaten van het herstel van het karakteristieke 
Zwinlandschap zijn veelbelovend. Ook de combinatie 
met nieuwe en verbeterde fietsverbindingen over 
en weer levert een sterke impuls aan de duurzame 
mobiliteitstransitie. Het verder inzetten op een 
collectieve mobiliteitsstrategie waarbij naast de fiets 
ook openbaar vervoer een rol heeft is in dit gebied 
erg kansrijk. Want naast een gezamenlijk toeristisch 
perspectief kan in dit gebied de mobiliteitsimpuls 
ook bijdragen aan fijnmaziger en uitgebreider 
fietsnetwerk voor woon-werkverkeer. Aantrekkelijke 
en comfortabele fietsroutes zullen immers door 
iedereen gebruikt kunnen worden, niet enkel door 
toeristen. Dat kan door netwerken aan beide zijden 
van de grens beter op elkaar te laten aansluiten, 
het verbinden van ‘missing links’ en het maken van 
nieuwe fietsinfrastructuur of juist het opwaarderen 
van bestaande infrastructuur.

Handelingsperspectieven die specifiek in dit 
deelgebied van toepassing kunnen zijn: 
• Toeristisch perspectief op de regio
• Collectieve mobiliteitstrategie voor openbaar

vervoer en fiets

Linies langs de grens, een toekomst voor de Staats-Spaanse Linies, duurzaam, geintegreerd, 
gebiedsgericht en grensoverschrijdend
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1

Zeeuwse Kustvisie 
in vogelvlucht 

• Ontwikkelen van vervoersconcepten 
die bijdragen aan het Beleven van de 
kust zonder de auto.

• Aanpak van specifieke knelpunten 
bij kruisende verkeersstromen.

• Een goede externe bereikbaarheid 
van de kust met de auto is een 
voorwaarde. Door de structuur van 
Zeeland en (het gebrek aan) de OV-
voorzieningen komt het merendeel 
van de dag- en verblijfstoeristen met 
de auto

• Eenmaal gearriveerd aan de 
kustverschuift de focus naar het zo 
prettig en actief mogelijk beleven 
van de kwaliteitskust zonder auto 
via een divers aanbod aan duurzame 
vervoerswijzen (wandelen, fietsen 
en OV, maar bijvoorbeeld ook 
zonnetreinen, golfkarren en tuctucs).

• We willen alle Zeeuwen een OV 
mobiliteitsgarantie bieden. Het 
autogebruik en -bezit is hoog in 
Zeeland. De uitdaging is om te 
zorgen dat OV een reëel alternatief is 
en dat ook degenen die geen beroep 
kunnen doen op de auto mobiel zijn.

• Om duurzame mobiliteit 
te bevorderen, moeten we 
ketenmobiliteit faciliteren en 
investeren in knooppunten.

• Het hoofdnetwerk heeft het doel om 
de onderlinge delen van Zeeland 
met elkaar, de Randstad, de 
Brabantse stedenrij en Vlaanderen 
te verbinden. Bevolking en 
werkgelegenheid concentreren zich 
rondom het hoogstedelijk gebied 
rondom. 

• Geïntegreerd en gedeeld vervoer 
maakt de stad opnieuw toegankelijk 
en biedt kansen om de stedelijke 
kwaliteit van de stadswijken gevoelig 
te verbeteren.

• verschillende vervoersmodi 
integreren in één enkel, 
complementair mobiliteitssysteem, 

• Een geïntegreerd en gedeeld 
mobiliteitssysteem biedt kansen om 
het buitengebied op strategische 
plaatsen te reorganiseren en 
de ruimtelijke kwaliteit en de 
bereikbaarheid aanzienlijk te 
verbeteren.

• Geautomatiseerd zou alle autowegen 
kunnen herleiden tot één soort van 
uniforme auto-infrastructuur die 
het gehele fijnmazige territorium 
bedient.

• Dankzij de nieuwe mobiliteitscultuur 
ontstaat nieuwe ruimte voor 
speelstraten, pleinen, parken, 
sportterreinen, recreatie, landschap, 
water of voedselproductie. De 
vrijgekomen ruimte schept ook 
mogelijkheden voor verdichting 
of stedelijke uitbreiding, wat 
voorheen, in het dicht bebouwde 
stadslandschap, onmogelijk was.

• Optimaliseren en verduurzamen 
van alle transportmodi.

• Inzetten op het bevorderen van 
duurzame (toeristische) mobiliteit.

• In West-Vlaanderen zijn 
voorbereidingen gestart om te 
komen tot een verbindende schakel 
tussen de N49 naar Antwerpen 
en de haven van Zeebrugge. 
De Nederlandse rijksoverheid 
werkt met de gemeente Sluis 
aan een verbetering van de N 61, 
die moet leiden tot een betere 
bereikbaarheid van de regio. De 
groeiende zeezeilsport kan gebruik 
maken van de goede faciliteiten in 
Knokke-Heist, dat als springplank 
en vluchthaven voor routes langs de 
kust en naar Engeland kan dienen. 
Met het nabijgelegen Zeebrugge, 
een van de zeehavens in de delta, 
is sprake van een internationale 
ontwikkelingspotentie.

• Het grensoverschrijdend 
verbinden c.q. ontwikkelen 
van recreatienetwerken en – 
knooppunten voor wandelaars, 
fietsers (met de oude 
spoorwegroute Sint-Niklaas-Hulst 
als drager) en ruiters biedt grote 
potentie

• Gent kiest voor multimodale en 
selectieve bereikbaarheid. Mensen 
moeten wel kunnen kiezen hoe ze 
zich binnen de stad verplaatsen, 
maar een leefbare stad moet wel 
bereikbaar zijn, maar niet altijd, 
overal, op gelijk welke manier.

• We hebben een hoogwaardig en 
samenhangend stedelijk, regionaal 
en hoofdnetwerk (weg en OV), een 
goed ontwikkeld netwerk voor lopen 
en fietsen, een soepel functionerend 
vaarwegennetwerk en uitstekende 
luchtvaartverbindingen, zowel voor 
goederen als personen.

• Mobiliteitsknooppunten uitbouwen, 
met nodige na-transport

• Meer duurzame mobiliteit én 
voorzieningen in dorpskernen

• ‘Zachte’ verbindingen creëren tussen 
haven en wonen

• Locaties voor vrachtwagenparkeren
• Linken van fietsostrades NL en BE
• Westerschelde en Kanaal als 

barrières ‘wegwerken’
• veel investeringen in 

infrastructuurwerken vandaag: 
verbeteren van knooppunten, 
aanpassen van R4 WO, 
Westerscheldetunnel, Sluiskiltunnel

• grote projecten zijn noodzaak om 
regionale ontsluiting te verbeteren: 
spoorlijn Gent-Terneuzen,

• inzetten op zachtere mobiliteit: zowel 
bovenlokaal netwerk (fietsostrades 
aan Vlaamse en Nederlandse zijde 
verbinden) als lokale netwerk

• Er is een nood aan een nieuw 
ruimtelijk organisatiemodel dat 
aspecten van die verschillende 
historische ontwikkelingsfases 
integreert, en dat toekomstige (her)
ontwikkeling in richting geeft, met 
nieuwe vormen van mobiliteit en 
nieuwe landschappen als aanleiding.

• “Snelheid, nabijheid en 
bereikbaarheid zullen essentieel 
zijn voor de aantrekkelijkheid van 
de kust, zowel voor werk, als voor 
verblijf en toerisme.

• Een metropolitaan 
mobiliteitsnetwerk verbindt de 
drie grote steden van de oostkust. 
Nieuwe ontwikkelingen enten zich 
op knooppunten binnen dit netwerk 
en vormen een hoog verstedelijkt 
gebieden rondom een productieve 
open ruimte. In de westkust wordt 
niet actief ingegrepen.

• Wegen raken oververzadigd in Vlaanderen.
• Gebrek goed grensoverschrijdend OV, belemmert 

werken en studeren over de grens
• Verschuiving weg van het individueel autogebruik is 

nodig.
• In de buitengebieden is er vaak geen reëel alternatief 

voor de auto. Uitdaging is hier voor andere passende 
vervoersmodi zorgen.

• Toeristische mobiliteit (dag- en verblijfstoerisme) 
verdient speciale aandacht.

• Kans voor het beter verbinden van het Vlaamse en 
Nederlandse spoornetwerk.

• Onderlinge delen zeeland en belgie verbinden (Gent-
Terneuzen). Mbt Randstad, Brabant en Vlaanderen. 
Zowel hoofdnetwerk, spoornetwerk en fietsnetwerk

• Het energiesysteem ondergaat een grondige 
transitie van fossiele brandstoffen naar duurzamere 
energievormen. De ruimtelijke impact van dit nieuwe 
energiesysteem is groter dan voorheen.

• Er is meer ruimte nodig voor groenblauwe netwerken. 
De basis voor deze netwerken zijn de bestaande 
ecologische structuren.

• Waterbuffers zijn noodzakelijk en een kans om mooie 
plekken te creëren.

• Verzilting

• De bevolking wordt meer divers,
• De behoefte aan woningen nabij voorzieningen in 

steden en centrumkernen neemt toe.
• Huidige woonvoorraad sluit niet aan bij de toekomstige 

woonbehoeften.
• Er is een tekort aan een aantal type woningen, 

waaronder starterswoningen.

• Havens zijn een belangrijke pijler voor economische 
ontwikkeling. Samenwerking is nodig om de 
havenclusters te versterken.

• Problematiche beroepsdiploma vergelijking tussen 
Belgie en Nederland

• Samenwerken en juridische knelpunten aanpakken 
zorgt voor groei in de grensregio

• Circulaire economie is in opmars en essentieel om een 
aantrekkelijke vestigingslocatie te blijven voor bedrijven.

• Multimodale logistiek is een belangrijke pijler voor de 
economie.

• Mobiteit en wetgeving is een knelpunt voor 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt

• hoe om te gaan met voorzieningen bij krimp?

• Afstand tussen de consument en voedselproductie is 
groot.

• De regio beschikt over veel vruchtbare bodems.
• Grotere vraag naar gezonde en lokale producten

• Robuuste open ruimtes zijn noodzakelijk voor de opvang 
van klimaatverandering.

• Achteruitgang in biodiversiteit is waarneembaar
• Het is problematisch dat de bodem verzilt, er een 

verlaagde waterkwaliteit is en blijft toenemen.

• De nadruk ligt meer op de kwaliteit van het 
mobiliteitssysteem dan op de uitbreiding van de 
infrastructuur. Aanpak van knelpunten in het systeem.

• Ketenmobiliteit faciliteren in investeren in 
mobiliteitsknooppunten.

• Stimuleren van mensen te voet/fiets en andere 
duurzame vervoersmodi

• Slimme infrastructuur
• Inzetten op de aanleg van veilige fietssnelwegen voor 

(middel)lange afstand
• Aansturen op verschuiving van privaat autogebruik 

naar gezondere en duurzamere alternatieven
• Streven naar een verkeersveilig mobiliteitssysteem
• Ontwikkeling en behoud van functionele en 

aantrekkelijke voetpaden rondom scholen
• Compactere aanleg van weginfrastructuur

• De energietransitie moet worden gestimuleerd
• De energietransitie moet worden vormgegeven met 

een maatschappelijk gedragen palet van hernieuwbare 
energiebronnen.

• Ruimte voor experimenten rondom duurzame energie
• Uitwisselen afvalstoffen als grondstof/energie/warmte/

co2 
• Gebruik biomassa

• Doel is om de open ruimte tegen 2050 zo te hebben 
ingericht dat we voorbereid zijn op extreme regenval, 
langdurige droogte, een grotere kans op hittegolven en 
een toename van het overstromingsrisico.

• Vermeerdering van wateroppervlaktes wordt gestimu-
leerd

• Verhardingsgraad neemt niet toe
• Ophouden zoet water
• 

• Ontwikkeling van woningen voornamelijk in bestaand 
bebouwd gebied. Hierbij zijn mobiliteitsknooppunten 
de beste locaties om functies te bundelen en de 
woningvoorraad te verdichten. 

• In het landelijk gebied zijn er 
ontwikkelingsmogelijkheden voor bijzondere projecten 
op het vlak van wonen, recreatie en zorg.

• De energietransitie moet een belangrijke rol 
gaan spelen bij de verduurzaming van de huidige 
woningvoorraad. 

• Ambitie is het creëren van nieuwe/innovatieve 
woonvormen voor diverse gebruikers waar bij 
inclusiviteit en duurzaamheid centraal staan.

• Nieuwe bebouwing aan de kustzones wordt niet 
toegestaan.

• aan beide zijden van de grens tekorten op 
arbeidsmarkt, zowel techniek als haven, logistiek, zorg.

• Grensoverschrijdende samenwerking in onderwijs
• Inzetten op versterken van ondernemersschap

• De transitie naar een circulaire economie moet worden 
gestimuleerd.

• Uitbouw en ontwikkeling van de zeehavens in goede 
grensoverschrijdende samenwerking

• Havens als onderdeel van circulaire economie
• Inspelen op grensoverschrijdende arbeidsmarkt
• Andere skills in de haven
• Gedeelde clusters in de haven, slimme strategie
• Verminden haven en land
• Juiste bedrijven op de juiste plek

• Transities in de landbouwsector worden ondersteund. 
Dit kunnen transities zijn aan de hand van 
hoogtechnologische innovatie, maar ook kleinschalige 
vormen van bijvoorbeeld kringlooplandbouw of 
natuurinclusieve landbouw. 

• Voedselvoorziening wordt niet meer als op zichzelf 
staand benaderd maar als onderdeel van het 
landschappelijk systeem.

• Een verbreding van de klassieke activiteiten van de 
agrariër naar vormen van landschapsbeheer. 

• Imput van klimaatverandering op landbouw middelen 
(zoetwater)

• Ecosystemen zijn in de toekomst een symbiose tussen 
allerlei verschillende functies; natuur, landschap, 
voedsel, recreatie, wonen een geeft een impuls aan de 
individuele kwaliteit

• Behoud en ontwikkeling van fijnmazige natuur (agro 
ecologie/tiny forests/tuinen en parken)

• Kringlopen creeeren

• Inzetten op behoud en herstel van identiteit
• Traditionele landschapskenmerken behouden en 

versterken.
• Inzetten op de waardering van erfgoed en de 

bijbehorende cultuurhistorische waarden.

• Landschappelijke kenmerken zijn een belangrijke pijler 
voor het ontlenen van identiteit.

• Ambitie is om een kwaliteitsimpuls aan de toeristische 
sector te geven. De nadruk ligt hierbij op niches en 
diversificatie. Hierdoor ontstaat een complementair 
aanbod.

• Hoogdynamische ontwikkelingen op het gebied van 
toerisme kunnnen alleen plaatsvinden op plekken waar 
het systeem dit aankan.

• Recreatie moet duurzaam bereikbaar worden.
• Toeristische gebieden met elkaar verbinden om de 

regio als geheel aantrekkelijker te maken
• Betere verspreiding van recreatie
• Geopark

• De regio beschikt over vele (landschappelijke/
natuurlijke) kwalitetien die als basis voor toerisme 
kunnen dienen.

• Inrichting fietsverbindingen als 
landschappelijke belevingsroutes: 
kustroute, polderroute en 
havenroute;

• Onthaalstructuur: we zorgen voor 
een betere bereikbaarheid en 
ontsluiting van het Grenspark, door 
de aanleg van onthaalpoorten, 
aantrekkelijke fietsverbindingen

• vergroten we de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid. Hierdoor wordt het 
gebied steeds aantrekkelijker voor 
toeristen en recreanten, met name 
voor fietsers en wandelaars

• De wegen raken oververzadigd. 
Iedereen is overtuigd van 
de noodzaak aan degelijke 
alternatieven. Door de perifere 
ligging is er bovendien vaak geen 
degelijk alternatief voor de auto.

• De doorbraak van de elektrische 
fiets toont aan dat de impact 
van alternatieve vervoersmodi 
spectaculair kan zijn. 

• Ambitie: Veilige Fietssnelwegen over 
middellange en lange afstand

• Fietssnelwegen verbinden woon- en 
werklocaties en knopen deze aan 
op stationslocaties. Knooppunten 
zijn bovendien de beste locaties om 
functies te bundelen. 

• Actief aansturen op een verschuiving 
van privaat autogebruik naar 
klimaatgezonde en verkeersveilige 
alternatieven.

• Het streefdoel is dat in 2050 meer 
mensen te voet of met de fiets of 
in de toekomst eventueel andere 
duurzame vervoersmodi naar hun 
werk of school kunnen gaan en 
basisvoorzieningen vinden in hun 
directe leefomgeving.

• De knooppunten met een voldoende 
knooppuntwaarde in het systeem 
van collectief vervoer en de 
fietsinfrastructuur vormen de basis 
voor nieuwe ontwikkelingen.

• De nadruk ligt niet meer op 
uitbreiding van de infrastructuur, 
maar op de kwaliteit van het 
mobiliteitssysteem. Meer aandacht 
voor verbetering bestaande 
infrastructuur en openbaar vervoer.

• De inzet is verbeteren van de 
infrastructuur, onder meer om het 
verstigingsklimaat in Zeeland voor 
bedrijven en de verkeersveiligheid 
te versterken. Het uitgangspunt 
blijft dat zware doorgaande 
verkeersstromen zoveel mogelijk om 
Zeeland heen worden geleid.

• De verbindingsboog Zeeland-
Antwerpen is belangrijk. 
Bereikbaarheid in de Kanaalzone 
moet worden versterkt, o.a. met 
realisatie van een goederenspoorlijn 
(mogelijk ook voor personenvervoer) 
op de oostelijke kanaaloever.

• Zeeland wil goed aangesloten zijn 
op de goederencorridors en trans-
Europese netwerken.

• 100% verkeersveiligheid blijft het 
streven.

• Het toeristisch product van de 
Zeeuwse kust wordt gevormd door 
de symbiose van de omgeving 
(zee, strand, duin, deltadammen, 
natuurgebieden, badplaatsen, 
kernen en agrarisch achterland), 

• Bewust en consequent prioriteit te 
geven aan de Zeeuwse ruimtelijke 
identiteit en de identiteit van de 
eilanden

• In gebieden die onder druk staan 
wordt ingezet op een combinatie 
van het creëren van nieuwe 
landschappelijke kwaliteiten en 
verblijfsrecreatieve ontwikkelingen. 
Ook wordt de verbinding met de 
samenleving en andere sectoren 
gelegd.

• Domeinvorming is ongewenst: het 
strand is van en voor iedereen en is 
dus openbaar gebied.

• Daar waar de kwaliteit van de 
Zeeuwse kust onder druk staat, 
doordat de omgeving haar identiteit 
dreigt te verliezen, wordt ingezet op 
herstel.

• Waardering van erfgoed en de 
karakteristieken van het landschap: 
De inrichting van de ruimte gebeurt 
met respect voor het onroerend 
erfgoed en de karakteristieken 
van het landschap en zet in op 
een sterke identiteit door voort 
te bouwen op cultuurhistorische 
waarden

• Meervoudig ruimtegebruik staat voor 
het gebruik van eenzelfde ruimte 
door meer dan één functie. Denk 
bijvoorbeeld aan een stadsplein 
dat water kan bufferen bij hevige 
regenval of het hand in hand gaan 
van landbouw, ecologisch beheer en 
recreatie.

• We spelen in op de groeiende nood 
aan recreatie en toerisme door 
in te zetten op groengebieden en 
kwalitatieve open ruimte waarin 
fiets- en wandelbeleving centraal 
staan.

• Om de potentie van Zeeland te 
benutten, wordt ingezet op het 
stimuleren van herstructurering, 
kwaliteits-verbetering, innovatie, 
differentiatie en regionaal 
onderscheidend vermogen in de 
recreatiesector.

• Nieuwvestiging van alle vormen 
van recreatie is toegestaan binnen 
bestaand stedelijk gebied.

• Er is sprake van een steeds 
grotere diversiteit in de duur en de 
wijze waarop mensen verblijven. 
Uitgangspunt vormt daarbij niet het 
realiseren van deeltijdwoningen, 
maar het behoud/realiseren van een 
kwalitatief hoogwaardige, leefbare 
(bad)plaats.

• Hoog-dynamische ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld op het vlak van 
recreatie, zijn enkel toelaatbaar 
als de schaal ervan de robuuste 
structuur, de hoofdfunctie en het 
landschap niet aantast.

• Nieuwe activiteiten of ontwikkelingen 
inzake wonen, werken of recreatie 
vinden niet plaats op locaties die 
essentieel zijn voor voedsel, water en 
biodiversiteit.

• Voldoende publieke en groene 
ruimte creëert kansen voor 
ontmoeting en communicatie en kan 
bijdragen aan identiteit.

• Jachthavens en watersport vormen 
een belangrijk onderdeel van het 
(recreatieve) verblijfsproduct van 
Zeeland.

• De behoefte aan jachthavens in 
Zeeland neemt de laatste jaren sterk 
af. Voor de bestaande bedrijven is 
kwaliteitsverbetering en innovatie 
van groot belang.

• Naast het benutten van de 
bestaande kwaliteiten, wordt 
ingezet op marktvergroting. Dit 
vindt plaats door bewust te kiezen 
voor niches als wellness, cultuur, 
culinair, ecotoerisme en zeezeilen. 
De nieuwe, meer onderscheidende 
formules lokken innovaties bij 
andere recreatiebedrijven uit.

• Nieuwe verblijfsrecreatieve 
ontwikkelingen worden uitgesloten

• Om de onderscheidende kwaliteit 
en identiteit van de Zeeuwse kust 
verder te versterken wordt ingezet op 
een verdergaande differentiatie van 
het recreatieve product.

• Om deze kwaliteiten te beschermen, 
te versterken en te kunnen beleven 
wordt ingezet op het vergroten 
van het contrast tussen enerzijds 
de rustige natuurstranden en 
anderzijds de intensiever benutte 
recreatiestranden

• Het is van belang dat het 
verblijfsrecreatieve aanbod zich 
in gelijke mate ontwikkelt met de 
behoefte daaraan.

• De mogelijkheden voor 
natuurbeleving; De toeristisch-
recreatieve aantrekkingskracht van 
de streek; De leefbaarheid van de 
dorpen; De economische vitaliteit en 
dynamiek.

• Iconische attracties: 
panoramaheuvel Hedwigepolder, 
bezoekerscentrum Emmadorp, 
Prospersite Prosperdorp, havenzicht 
Ouden Doel;

• Bij de uitwerking van de 
zeeweringsmaatregelen 
wordt er op gelet dat er nog 
voldoende mogelijkheden of 
toekomstperspectieven zijn voor 
de invulling van recreatie op het 
strand en in de duinen. Ook de 
belevingswaarde van de zeedijk 
houden we nauwlettend in het oog.

• Industrie- en haventoerisme
• koppelingsgebieden aan 

Nederlandse zijde, én in 
connectie met andere 
natuur- en cultuurgebieden • 
koppelingsgebieden intensifiëren 
met andere functies: cultuur, 
toerisme, landbouw

• Bestaande en nieuwe 
bezoekerscentra rond het 
natuurgebied spelen een belangrijke 
rol bij de ontvangst van het publiek.

• Met investeringen in een versterking 
van het historische Zwinlandschap 
geven we de regio een grote 
toeristisch-recreatieve impuls: 
het Zwin als ‘groene motor’ voor 
toerisme en recreatie.

• Zo zal een ‘leesbaar’ landschap 
ontstaan, dat gecombineerd 
met fiets- en wandelnetwerken 
beleefbaar voor recreanten is. 
Onze gezamenlijke historie wordt 
herkenbaar in het landschap.

• initiatieven in de landbouw 
(streekproducten, boerderijlogies, 
educatie) en bijzondere 
evenementen (gastronomie, erfgoed, 
kunst, sport) kunnen daarop 
inhaken.

• Door investeringen in bijzondere 
verblijfsaccommodaties, 
iconische belevingsplekken, een 
toprestaurant en activiteiten 
in de sfeer van bezinning en 
onthaasting (bijvoorbeeld in 
monumentale boerderijen) kan ook 
het verblijfstoerisme toenemen. 
Gaandeweg heeft het Grenspark 
steeds meer te bieden.

• Zeeland is zuinig op de 
natuurstranden. Hier wordt ingezet 
op kwaliteitsverbetering van 
bestaande strandvoorzieningen en 
bestaat de wens voor een voldoende 
breed en droog strand ten behoeve 
van de recreatie. Omdat het 
strand van en voor iedereen is, is 
domeinvorming niet wenselijk. Extra 
locaties met strandbebouwing zijn in 
de kustzone niet mogelijk.

• Waterkeringen zijn aantrekkelijk en 
hebben een kwaliteit die gekoesterd 
mag worden vanwege de bijzon-
dere natuur, de fraaie vergezichten, 
het ervaren van de elementen en 
herinneringen aan geschiedenis.

• Het stadslandschappelijk complex 
van de Lage Landen wordt 
gekenmerkt door diverse habitats: 
een decentraal netwerk van steden, 
stadjes en dorpen, landschappen 
en regio’s, elk met een sterke 
eigen culturele identiteit, met een 
grote diversiteit aan woonmilieus, 
sociale structuren en economieën, 
geworteld in de specifieke 
ontwikkelingsgeschiedenis van de 
Lage Landen.

• Toerisme is bij uitstek een sector om 
in te spelen op grensoverschrijdende 
opportuniteiten. Dat kan vanuit 
verschillende invalshoeken, zoals 
duurzame mobiliteit , maar ook door 
een gezamenlijke benadering van 
gastvrij onthaal, digitalisering en 
monitoring in de toeristische sector.

• Helpen om meer Europese fondsen 
naar deze regio te krijgen voor 
concrete initiatieven op het vlak van 
natuur, klimaat en cultuur.

• Stimuleren van de samenwerking 
tussen hoeve- en streekproducenten 
en de toeristische horeca om het 
duurzaam toeristisch ondernemen 
en de korte keten in de toeristische 
sector te bevorderen.

• Door de – relatief unieke – situatie 
van een verstedelijkte regio aan de 
ene kant en een meer landelijke 
regio aan de andere kant van de 
grens zijn de voordelen voor beide 
regio’s per onderwerp niet altijd even 
groot.

• Een algemeen ervaren knelpunt 
vormt het gebrek aan een 
gezamenlijke identiteit en de positie 
van het projectgebied ten opzichte 
van de omliggende gebieden 
Kanaalzone Gent – Terneuzen en 
Antwerpse Haven.

• “De karakteriserende ‘Atlantic Wall’ 
als relict uit een ongebreidelde 
bouwpromotor-tijd of als inspiratie 
voor een unieke kustbeleving op 
Europese schaal?”

• In sommige delen van het land 
wonen in 2050 minder mensen 
dan anno 2019. Het potentieel van 
deze regio’s hebben we blijvend 
benut. Nieuwe (economische) 
initiatieven, rust en ruimte, hebben 
nieuwe impulsen gegeven, waardoor 
deze regio’s leefbaar en vitaal zijn 
gebleven.

• Het versterken van de 
natuurwaarden willen wij hand in 
hand laten gaan met het vergroten 
van de betekenis voor de streek, aan 
beide kanten van de grens, rondom 
het centrale natuurkerngebied. 
Concreet streven we naar de 
versterking van:

• Geconstateerd is dat vooral de 
wisselwerking tussen de uitgestrekte 
getijdennatuur en het aangrenzende 
polder- en havenlandschap het 
gebied spannend en bijzonder 
maakt. Dit noemen we de drie-
eenheid natuur, landbouw en 
haven. De onderscheidende 
positionering van Grenspark Groot 
Saeftinghe is getypeerd met de 
trefwoorden exclusief, uitdagend en 
grensverleggend.

• Voor het behoud van het 
dijkenlandschap vinden provincie 
en gemeente het belangrijk 
dat de dijkenstructuur waar 
mogelijk wordt versterkt en dat de 
bestaande openheid van de polders 
gehandhaafd blijft.

• Met het ‘Casinoplan’ wil Knokke-
Heist een nieuw boegbeeld met 
internationale uitstraling neerzetten.

• Cadzand Bad draagt juist het 
karakter van een op natuur en ruimte 
gerichte kustplaats. Het Vlaamse 
gevoel voor sfeer en Bourgondisch 
leven komt hier samen met de 
Zeeuwse rust, ruimte en vrijheid.

• We zien de landschappelijk-
ecologische karakteristiek als 
dragend voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Een goede basis hiervoor zien wij 
in het verder aaneensluiten en 
uitbouwen van de ecologische 
en recreatieve structuren: een 
bestuurlijke staatsgrens mag hier 
geen obstakel zijn. De tweede 
karakteristiek die we willen benutten 
is die complementaire stedelijkheid 

• Culturele 
samenwerkingsopportuniteiten 
(festivals...)

• nodig: creëren van een streekeigen 
identiteit

• De uitdaging is gebiedsgericht, 
maakt gebruik van lokale potenties, 
en integreert energie in het lokale 
landschap en de gemeenschap. Het 
resultaat zijn energielandschappen: 
netwerken van samenwerkende 
energieproducenten en –
consumenten, lokaal verankerd, die 
hernieuwbare energie uitwisselen 
en de vraag naar energie zo klein 
mogelijk houden.

• Het energielandschap ondergaat 
een grondige transitie van fossiele 
brandstoffen naar een hogere 
energieefficiëntie en hernieuwbare 
energie. De ruimtelijke impact 
van dit nieuwe energielandschap 
is een stuk groter dan voorheen. 
Mits de nodige afstemming 
biedt deze transitie kansen om 
klimaatverandering tegen te gaan.

• De ruimtelijke ontwikkeling 
ondersteunt de transitie naar een 
maatschappelijk gedragen palet 
van hernieuwbare energiebronnen. 
De ontwikkeling van ruimte voor 
energieproductie gebeurt prioritair 
in de nabijheid van de eindgebruiker, 
daarna in ruimten met grote 
infrastructuren en pas in laatste 
instantie in de open ruimte. 

• Hernieuwbare energie krijgt 
met de invoering van de 
bestemmingsneutraliteit voldoende 
(verweven) ruimte om een volledige 
transitie naar hernieuwbare energie 
tegen 2050 te realiseren door het 
verhogen van de verbondenheid in 
het Europees energienetwerk.

• Zo kunnen de doelstellingen 
voor duurzame energie, goede 
luchtkwaliteit, een efficiënt gebruik 
van hulpbronnen, een CO2 arme 
economie, groene infrastructuur, 
energie-efficiëntie van gebouwen 
of verminderd landgebruik enkel 
gerealiseerd worden als dit 
gestimuleerd wordt.

• Er wordt ingezet op het halen 
van de nationaal afgesproken 
doelstellingen voor opwekking 
van windernergie op land. 
Daarvoor is een aantal bestaande 
concentratielocaties aangewezen 
en is de mogelijkheid geboden om 
aanvullende locaties toe te voegen. 
Aanleg van zonneparken is onder 
voorwaarden mogelijk op basis van 
een ‘zonneladder’.

• Zeeland kan dienen als proeftuin 
voor experimenten rondom 
duurzame energie.

• Daarnaast geven we meer ruimte 
voor schone, hernieuwbare energie: 
energie die is opgewekt uit bronnen 
waar we steeds opnieuw uit kunnen 
putten, waaronder biomassa, 
zonlicht, wind, getij of bodem.

• De Provincie ondersteunt initiatieven 
om die restwarmte beter te benutten 
in de industrie. We stimuleren de 
toepassing van open en gesloten 
bodemenergiesystemen

• Een belangrijk deel van ons 
energieverbruik gaat naar de 
verwarming van woningen en andere 
gebouwen, nu nog vaak met aardgas. 
Hier moet een duurzaam alternatief 
voor gevonden worden

• Doel is een aanzienlijk deel van 
fossiele grondstoffen zoals aardolie, 
–gas en steenkool te vervangen 
door hernieuwbare alternatieven uit 
biomassa.

• er is meer ruimte nodig voor 
groenblauwe netwerken om een 
veilig, klimaatgezond, robuust en 
veerkrachtig Oost-Vlaanderen uit 
te bouwen. De basis voor deze 
netwerken zijn de bestaande 
ecologische structuren en 
fragmenten, het waternetwerk en de 
overstromingsgevoelige gebieden.

• De klimaatverandering 
heeft een grote impa ct op 
de waterhuishouding. Het 
overstromingsrisico neemt toe 
en het grondwaterpeil daalt. Het 
bufferen van water is niet alleen een 
noodzaak, maar tegelijk ook een 
bijzonder grote opportuniteit om 
prachtige plekken te creëren die 
meerwaarde bieden op verschillende 
terreinen.

• Doelstelling: het groenblauwe 
netwerk is maximaal ingericht 
tegen 2050. Een substantiele 
vermeerdering van het 
wateroppervlakte en groen in 
de open ruimte, en bebouwing. 
De verhardingsgraad binnen de 
bestemmingen is gestabiliseerd en 
neemt niet meer toe.

• Het realiseren van een hoog 
beschermingsniveau. De 
beslissing om minstens 
te beschermen tegen een 
1000-jarige storm voldoet aan 
deze voorwaarde.

• Streven naar een veerkrachtige 
kust die bovendien kan 
‘meegroeien met de zee’.

• Door over te gaan op een CO2-
arme energievoorziening draagt 
Nederland in een internationale 
coalitie bij aan het voorkomen 
van verdere klimaatverandering. 
Extreme weersomstandigheden 
komen desondanks nog steeds voor: 
Daaraan hebben we ons aangepast. 
We hebben onze gebouwde 
omgeving in 2050 klimaatbestendig 
en waterrobuust ingericht. Ook onze 
vitale infrastructuur, zowel onder- 
als bovengronds, is bestendig tegen 
extreme weersomstandigheden.

• Waterveiligheid, basisvoorwaarde 
voor het leven in ons land, is in 
2050 gegarandeerd, ook in het 
laaggelegen westen van ons land. 
We hebben ruimte ingericht voor 
robuuste waterkeringen.

• De ambitie is dat we gezamenlijk 
deze omslag naar 100% circulair 
in 2050 hebben gerealiseerd en 
dat we een zo goed mogelijke 
inpassing van duurzame energie 
in onze leefomgeving hebben. Op 
een wijze waarbij de bewoners en 
gebruikers volledig zijn meegenomen 
in de aanpak en profiteren van de 
economische voordelen hiervan.

• Natuurkern als podium voor 
klimaatadaptieve gebieds-
ontwikkeling, met eigen 
onderzoeksstations en conferentie-
faciliteiten;

• Groenblauw netwerk: hierin stellen 
we voor de kreken en dijken 
uit te bouwen tot een robuuste 
ecologische structuur en een 
samenhangend wandelnetwerk, 
gecombineerd met maatregelen voor 
verduurzaming van het waterbeheer 
en agrarische structuurversterking;

• Het landschap wordt gedomineerd 
door het agrarisch gebruik van 
de polders: het wordt visueel 
geordend door de dijken. Deze 
dijken zijn begroeid met bomen, 
struiken of bloemrijke kruiden. Het 
zijn groene linten met aanzienlijke 
natuurwaarden die zich door het 
agrarische landschap slingeren.• Dynamisch kustbeheer kan worden 

omschreven als ‘het beheer dat 
gericht is op het dynamiseren van 
de buitenste duinen om het natte en 
droge deel van de kust met elkaar te 
verbinden’.

• Op Walcheren zijn dorpen en 
recreatieparken met elkaar 
verbonden door groen, duinen en 
padenstructuren. Hierdoor is een 
balans ontstaan tussen recreatie, 
wonen en landschap.

• Klimaatadaptatie: waterbuffering, 
waterinfiltratie, ontharding… tegen 
droogte, overstromingen, verzilting, 
hittestress…

• connecteren van groengebieden in 
de ruimtere regio

• integratie van industrie in landschap
• natuurcompensatie 

grensoverschrijdend bekijken

• De Zeeuwse overheden werken 
samen aan een regionale 
klimaatadaptiestrategie. Deze 
strategie gaat over de vier thema’s 
overstromingen, wateroverlast, 
hittestress en droogte.

• De Zeeuwse aanpak is erop gericht 
om in 2050 voor iedere Zeeuw de 
ruimte zodanig te hebben ingericht 
dat we voorbereid zijn op extreme re-
genval, langdurige droogte, een gro-
tere kans op hittegolven en een toe-
name van het overstromingsrisico.

• Nieuwe woonvormen op de juiste 
plaats te bouwen, door deze te 
koppelen aan integrale stads- 
en wijkvernieuwing, met een 
brede waaier aan bereikbare en 
toegankelijke voorzieningen, telkens 
met het oog op sociale cohesie en 
rechtvaardigheid.

• De bevolking wordt een stuk diverser. 
Dit biedt kansen om niet zomaar 
méér woningen te bouwen, maar ook 
om nieuwe woonvormen te creëren. 
Nu zoeken we voor elke functie een 
aparte plek, vaak buiten de kernen. 
In een verspreide bebouwing kunnen 
basisvoorzieningen en openbaar 
vervoer niet of moeilijk functioneren, 
raken activiteiten verspreid, daalt 
de sociale cohesie en het gevoel van 
identiteit. 

• (Vervoers)knooppunten zijn de beste 
locaties om functies te bundelen. 

• De ruimte biedt in 2050 een palet 
van leefomgevingen in sterke steden 
en dorpen zodat iedereen goed kan 
leven

• Het Vlaams ruimtelijk beleid zal 
delen van de bebouwde ruimte, 
die goed gelegen maar vandaag 
nog onderbenut of verouderd zijn, 
omtoveren tot gemengde kernen 
met nieuwe woongelegenheden en 
innovatieve woonvormen die nodig 
zijn als gevolg van demografische 
veranderingen.

• Nieuwe ruimte-behoevende 
maatschappelijke ontwikkelingen 
krijgen zoveel mogelijk een plaats 
binnen het huidige ruimtebeslag.

• Doel: De inrichting van de ruimte 
geeft alle groepen in de samenleving 
toegang tot groen, publieke ruimte 
en basisvoorzieningen.

• Huidige woningaanbod moet 
aansluiten bij de toekomstige 
woonbehoeften.

• De energietransitie speelt een 
belangrijke rol bij de verduurzaming 
van de huidige woningvoorraad.

• Door het openbreken van besloten 
parken en de ontwikkeling van 
duinlandschap en een dorpse 
infrastructuur wordt de identiteit van 
de badplaats versterkt en ontstaat 
een harmonie tussen wonen en 
recreëren.

• De Provinciale Impuls Wonen 
bevordert woningverbetering 
en zorgt voor afname van 
verouderde woningvoorraad. Bij 
het toekennen voor subsidie zijn 
duurzaamheidseisen als biobased, 
circulair een energiezuinigheid 
afwegingscriteria.

• We bieden daarom ruime 
ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bijzondere projecten op het vlak 
van wonen, recreatie en zorg op 
geschikte locaties in het landelijk 
gebied.

• Tegelijk is er in de woningmarkt 
steeds meer vraag naar stedelijk 
wonen. Het begrip stedelijk gebied 
is door de afwezigheid van een grote 
stad in Zeeland relatief.

• de behoefte aan woningen nabij 
voorzieningen in steden en 
centrumkernen toe. In andere 
woonmilieus neemt de behoefte juist 
af

• Onderzoek toont aan dat 2/3 van de 
op dit moment aanwezige agrarische 
bebouwing in het landelijk ge-bied 
in 2030 géén agrarische functie 
meer heeft. Het herbestemmen 
van deze bebouwing met een NED 
vormt een belangrijk instrument om 
verpaupering van deze bebouwing 
tegen te gaan.

• Niewvestiging van intensieve 
veehouderijen is niet mogelijk. Enige 
uitbreidingsruimte wordt geboden 
aan de bestaande intensieve 
veehouderij.

• De transitie naar natuurinclusieve 
landbouw wordt ondersteund maar 
niet voorgeschreven.

• Onder voorwaarde is beperkte 
ruimte voor uitbreiding van 
bestaande glastuinbouwlocaties. 
Uitbreiding moet bijdragen aan de 
energietransitie en reductie van 
CO2-uitstoot.

• De maatschappelijke vraag naar 
een nieuwe – meer intense – band 
tussen consument en producent 
stijgt. Vormen van stads(nabije) 
landbouw winnen aan (economisch) 
belang.

• Vlaanderen beschikt over veel 
vruchtbare bodems die ook in de 
toekomst inzetbaar moeten zijn 
voor voedselproductie. Kwalitatieve 
bodems zijn een schaarse en 
onvervangbare hulpbron die voor 
land- en tuinbouw beschikbaar 
moeten blijven. Het agrarisch gebied 
moet behouden blijven voor de 
beroepslandbouw onder meer om 
veranderingen in de voedselvraag op 
te vangen.

• Nieuwe ontwikkelingen binnen 
de agrarische sector worden 
ondersteund.

• De energietransitie biedt meteen 
ook een kans om de stedelijke 
woonwijken te vernieuwen en een 
antwoord te formuleren op een 
aantal maatschappelijke uitdagingen 
zoals demografische groei of sociale 
ongelijkheid.

• Stedelijke ontwikkeling gebeurt op 
de rand van de archipel en op het 
front van de dekzandrug, beiden in 
relatie tot en met zicht op de sterke 
landschappen.

• De bestaande bereikbaarheid 
enconcentratie van verstedelijking 
en activiteiten aan de oostkust wordt 
aangegrepen om een metropolitaan 
gebied te ontwikkelen dat Oostende, 
Knokke en Brugge omvat.

• De westkust wordt actief 
‘ontstedelijkt’ en ‘vernatuurlijkt’.

• We verdichten slim, dat wil 
zeggen vooral in de nabijheid  van 
voorzieningen, van stedelijke 
groen-blauwe ruimtes en 
nabij de knooppunten in het 
openbaarvervoer- en fietsnetwerk.

• Onze steden en dorpen van de 
toekomst zijn gevarieerd, voor alle 
doelgroepen, toegankelijk voor 
iedereen. Het is er gezond en veilig: 
de luchtkwaliteit is sterk verbeterd 
ten opzichte van nu, de geluidhinder 
afgenomen, de omgevings-, 
verkeers- en sociale veiligheid zijn 
vergroot. Het zijn inclusieve, sociale 
gemeenschappen: iedereen heeft 
de kans om deel te nemen aan het 
maatschappelijke leven, er zijn 
genoeg mogelijkheden voor sociale 
interactie, geschikt voor jong en 
oud, omdat we levensloopbestendig 
bouwen.

• Bepalen van woonregio’s voor haven, 
met een evenwicht in huisvesting, 
arbeid, voorzieningen en onderwijs

• Nood aan huisvesting voor tijdelijke 
werkkrachten & demografische groei

• Stadsvernieuwing, renovatie en 
gericht slopen van bestaand 
woningvoorraad

• Hybride hubs met voorzieningen
• Innovatielocaties

• concentratie van de hoogbouw 
en het behoud van de resterende 
open ruimtes in het kustfront, het 
versterken van de centrumzone van 
Knokke-Heist en het opwaarderen 
van de woonfunctie van de 
stadskern.

• Naast klassieke industrieën en 
kmo’s, land- en tuinbouwbedrijven, 
kennisinstellingen en dienstverlening 
heeft Oost-Vlaanderen met de 
Gentse Universiteit, kwalitatieve 
hogescholen, en twee grote 
havens een paar ijzersterke 
aanknopingspunten in hande.

• Multimodale logistiek is een 
belangrijke pijker. De uitbouw van 
deze economische bedrijvigheid is 
één van de belangrijke speerpunten 
voor het behalen van de 
welvaartsdoelstellingen in 2050.

• Vraag en aanbod bedrijfslocaties 
moet op regionale schaal in 
everwicht blijven.

• Detailhandel is niet alleen een 
belangrijke bedrijfstak qua 
werkgelegenheid en omzet, maar ook 
een belangrijk ondereeel van dorps-, 
wijk- en stadscentra.

• Circulaire economie is in opmars en 
Vlaanderen neemt op dit vlak een 
koploperspositie in.

• Nieuwe productievormen 
zoals innovatieve productie, 
kennisgedreven productie, productie 
met betrekking tot circulaire 
economie of grootschalige productie 
krijgen een plaats in de ruimte.

• Samenwerking is nodig om de 
havenclusters te versterken en 
daarmee de concurrentiepositie van 
de havens te verbeteren. Dat zorgt 
weer voor duurzame groei en voor 
werkgelegenheid

• We zetten in op concentratie van 
bestaande en nieuwe industrie.

• Wil Zeeland een aantrekkelijke 
vestigingslocatie blijven dan moeten 
we de stap naar een circulaire 
economie maken

• Fusie Haven Gent en Zeeland Se-
aports tot North Sea Port schept 
opportuniteiten voor de haven, maar 
ook voor de omliggende gemeenten 
en steden. met eventueel zicht op 
Europese financiering om deze geza-
melijke doelen sneller te bereiken.

• Als de grensregio’s erin slagen om 
hun arbeidsmarkten te integreren, 
neemt het aantal beschikbare banen 
voor de inwoners van alle regio’s 
toe. Voor Zeeuws-Vlaanderen met 
600.000 banen. Deze groei is vooral 
te danken is aan het feit dat de 
Vlaamse kant van de grens relatief 
verstedelijkt is met economische 
centra als Brugge, Gent en 
Antwerpen.

• Als er zonder grensbarrières meer 
banen beschikbaar komen neemt de 
werkloosheid in Zeeuws-Vlaanderen 
naar verwachting af.

• Zonder grensbarrières zou 
het aanbod beschikbare 
ziekenhuisbedden, 
onderwijsinstellingen en winkels 
groter zijn.

• Als het culturele, culinaire en 
natuuraanbod aan beide kanten van 
de grens beter zichtbaar wordt en 
beter wordt benut, neemt daarmee 
de aantrekkingskracht van de regio’s 
verder toe.

• Een goed voorbeeld van 
samenwerking op het gebied van 
bedrijventerreinen is het project 
Grenzeloze Kanaalzone dat focust 
op de kanaalzone Gent-Terneuzen 
waar veel havengerelateerde 
bedrijvigheid is en waar onder 
andere het verbeteren van de 
afwikkeling van vrachtverkeer en de 
openbaar vervoerverbindingen wordt 
nagestreefd.

• Stad en landelijk gebied 
functioneren in symbiose. Het 
fijnmazig groenblauwe netwerk van 
waterlopen en natuurlijke structuren 
doorheen open en verstedelijkte 
ruimte is multifunctioneel ingericht 

• Robuuste open ruimtes zijn 
belangrijk voor de opvang van de 
gevolgen van klimaatverandering en 
voor de instandhouding van plant- 
en diersoorte

• Een veerkrachtig ruimtelijk systeem, 
ondersteund door een netwerk van 
groene verbindingen en waterlopen, 
pakt wateroverlast en watertekort 
in samenhang aan en garandeert 
het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van biodiversiteit.

• infiltratiegebieden worden hersteld, 
de landschappelijke  kwaliteit wordt 
verhoogd en waterbergings- of 
biodiversiteitsknelpunten worden 
weggewerkt, door slecht gelegen 
bestemmingen voor wonen, industrie 
of recreatie te schrappen en 
bestaande bebouwing weg te nemen.

• In 2050 associeert de Oost-
Vlaming de landbouw niet zomaar 
met voedselproductie, maar met 
een waaier aan aspecten die het 
maatschappelijk belang van de 
sector illustreren.

• Met het oog op maatschappelijke 
betaalbaarheid is de 
landbouw(er) dan ook een uiterst 
geschikte partner om de vele 
beleidsuitdagingen en waarden die 
op de open ruimte rusten, mee te 
beheren.

• Een verbreding van de 
klassieke activiteiten is daarbij 
doorslaggevend. Dit kan 
natuurbeheer zijn, het onderhoud 
van groene verbindingen en 
watersystemen, het onderhoud 
van trage wegen, het exploiteren 
van kleinschalige toeristische 
voorzieningen, het opnemen 
van een socio-educatieve rol 
aan de hand van kinder- of 
zorgboerderijen, het sluiten van 
intense samenwerkingsverbanden 
met kennisinstellingen en andere 
landbouwers, het aansnijden van 
lokale afzetmarkten rechtstreeks aan 
de consument

• stadsgerichte landbouw korte keten 
en distributiepunten

• Om de kwaliteiten van deze 
natuurgebieden te beschermen, 
zijn nieuwe (verblijfs)recreatieve 
ontwikkelingen uitgesloten.

• We onderschrijven het belang 
van behoud en versterking van 
biodiversiteit.

• Ecosysteem zorgt onder meer voor 
recreatieve en landschappelijke 
beleving, meer biodiversiteit, een 
betere luchtkwaliteit, verkoeling bij 
hitte, opslag van CO2, preventie van 
erosie, bestuiving. Daarom willen 
we sterk inzetten op een uitbouw en 
versterking daarvan.

• Om de waterveiligheid te blijven 
garanderen en om mee te groeien 
met de zeespiegelstijging wordt 
regelmatig zand aan de kust 
toegevoegd.

• Om de huidige kustlijn op zijn 
plaats te houden en het achterland 
veilig te stellen, moet door middel 
van zandsuppleties van steeds 
toenemende omvang de kuststrook 
op sterkte gehouden worden. Dit 
leidt tot een aanzienlijke verandering 
van het kustlandschap.

• De ontwikkeling van de 
Belgische kust tot een diverse 
en geconcentreerde kustzone is 
morfologisch vergelijkbaar met 
de Britse westkust ter hoogte van 
Brighton en Worthing.

• De overheid beperkt zich tot 
minimale begeleidende maatregelen 
en regelgeving die de natuurlijke 
evoluties van het bestaande 
landschap stimuleren en versterken.

• In het gebied liggen er dan 
ook kansen om de aanwezige 
watersystemen te versterken en 
grensoverschrijdend op elkaar af te 
stemmen

• De aanwezigheid van Saeftinghe 
als belangrijkste slikken- 
en schorrengebied in het 
Europeesbelangrijke Schelde-
estuarium en het perspectief op 
grensoverschrijdende verruiming / 
versterking daarvan

• De vastgestelde slechte staat 
van instandhouding van 
natuurdoelstellingen van het 
Schelde-estuarium is een belangrijk 
knelpunt

• Als belangrijkste kwaliteit wordt 
genoemd de grote open ruimte welke 
nauwelijks doorsneden wordt door 
infrastructurele werken. Het mooie 
landschap van deze open ruimte 
vlakbij de twee grote steden Gent 
en (vooral) Antwerpen, kan worden 
ontwikkeld en gepromoot als het 
aantrekkelijke buitengebied bij deze 
twee steden

• streven naar een veerkrachtige kust 
die bovendien kan meegroeien met 
de zee. Dit kan alleen door te werken 
met de natuur en het natuurlijke 
karakter van onze kust te herstellen 
en waar mogelijk te versterken.

• De ecologische en biologische 
diversiteit langs onze kust in stand 
houden en waar mogelijk verbeteren.

• Water, topografie en bodem vormen 
de basis voor de groeiende stad

• Het groeneruimte- en het 
waternetwerk in de stad moeten 
een samenhangend geheel vormen, 
vooral ecologisch, maar ook 
landschappelijk en recreatief.

• Connecteren van groengebieden in 
de ruimere regio met het aanwezige 
landschap in het District

• Klimaatadaptatie: waterbuffering, 
waterinfiltratie, ontharding… tegen 
droogte, overstromingen, verzilting, 
hittestress…

• Integratie van industrie in het 
landschap

• Natuurcompensatie 
grensoverschrijdend bekijken en 
aanpakken

• koppelingsgebieden aan 
Nederlandse zijde, én in 
connectie met andere natuur- en 
cultuurgebieden

• Het maakt deel uit van het Europese 
ecologische Natura2000-netwerk 
en vormt een knooppunt in de 
ecologische verbindingen in de vorm 
van duinen, dijken en kreken aan 
weerszijden van de grens

• Gemeente en provincie richten 
zich voor het Zwingebied op 
behoud en versterking van de 
‘omgevingskwaliteit’. Daartoe 
moeten natuurgebieden als Het 
Zwin kwalitatief verbeterd worden, 
ecologische verbindingen langs 
kreekrest en worden aangelegd 
en het dijkenlandschap worden 
hersteld.

• Wij willen de natuurwaarden en 
de ecologische kwaliteiten van 
het te ontwikkelen kerngebied 
van ongeveer 5.000 hectare groot 
zodanig beschermen en versterken, 
dat dit grootste brakwaterschor 
van West Europa duurzaam wordt 
veiliggesteld. Centraal daarin staan 
de doelstellingen:

• het herstel van de 
vogelbiodiversiteit;

• optimalisatie van de estuariene 
natuur;

• eco-hydrologisch herstel van de 
binnendijkse gebieden.

• Ecologische en recreatieve 
verbindingen via dijken en kreken, 
met een grensoverschrijdend dijken- 
en krekenplan;

• Inzet kreken en kreekruggen 
voor natuurlijke waterzuivering 
en (zoet)waterberging, met een 
grensoverschrijdend waterplan;

• • Combinatie met agrarische 
structuurversterking door gerichte

• moeten we op zoek naar ruimtelijke 
strategieën die een nieuw 
evenwicht tot stand brengen 
tussen voedselproductie en 
ecosysteemdiensten. Een robuust 
natuurlandschap van de Wadden 
tot de Ardennen versterkt de 
landbouw, herstelt de biodiversiteit 
en beschermt de Eurodelta 
tegen de ergste gevolgen van de 
klimaatverandering.

• Als de Lage Landen hun rol van 
betekenis willen blijven spelen in 
de mondiale voedselproductie en 
bovendien willen voorzien in hun 
eigen consumptie, moeten we 
de productie gevoelig opdrijven, 
diversifiëren en gezonder maken.

• De inwoners van de Lage Landen 
eten vandaag nauwelijks nog voedsel 
van eigen bodem. Een efficiënte 
organisatie van korte-ketenlandbouw 
en biologische teelten in de steden 
en de randen van de steden, komt 
niet alleen onze gezondheid ten 
goede, maar creëert ook nieuwe 
werkgelegenheid.

• Hoogtechnologische innovaties in 
de landbouw bieden een kans om 
de landbouw ook ruimtelijk heel 
anders te organiseren. Dankzij een 
herschikking van het landbouwareaal 
kunnen we het bodempotentieel van 
de Lage Landen optimaal benutten 
en niet alleen meer maar ook 
gezonder voedsel produceren.

• Voedsel-woon-landschappen 
vormen nieuwe, grootschalige 
landschappelijke figuren die tot diep 
in de stad doordringen en de stad 
opnieuw gezond maken. Het zijn de 
stadsparken van de 21ste eeuw.

• Daarom moeten we op zoek naar 
ruimtelijke strategieën die een 
nieuw evenwicht tot stand brengen 
tussen voedselproductie en 
ecosysteemdiensten.

• De gespannen relatie tussen 
landbouw – natuur(ontwikkeling) 
vormt een knelpunt en tevens 
een bedreiging voor de verdere 
doorontwikkeling

• In het ‘groene hart’ van de Oostkust 
is een landbouwlandschap denkbaar, 
waarin niche-producten voor de 
steden worden geproduceerd en 
waarin allerlei mengvormen van 
landbouw en recreatie hunplek  
vinden.

• Versterken van de duurzaamheid en 
de biodiversiteit van de landbouw

• Agro-voeding, Product- en 
procesinnovatie zijn interessante 
pistes om grensoverschrijdend op 
in te zetten. Daarnaast kunnen ook 
marktgestuurde opleidingen deze 
sector beter op de kaart zetten.

• Tot slot is ook het recreatief winkelen 
in aansluiting op het historische 
karakter van Hulst een kwaliteit en 
een kans naar de toekomst.

• Daarnaast bestaat de indruk dat er 
te weinig diversiteit in het aanbod 
bestaat omdat de nadruk vooral 
ligt op logistieke bedrijvigheid 
en havenondersteunende 
bedrijfsactiviteiten.

• de ligging tussen twee 
havengebieden en op de rand van de 
dynamische Vlaamse ruit als kans en 
kwaliteit ervaren.

• Het metropolitane gebied en haar 
hoogproductieve karakter breidt 
zich uit diep zeewaarts. Niet enkel 
woonontwikkelingen, maar ook 
economische activiteiten vinden 
plaats op zee.

• De uitbouw en ontwikkeling van 
de Vlaamse zeehavens dragen in 
grote mate bij aan de economische 
ontwikkeling in Vlaanderen. De 
havens van Zeebrugge en Oostende 
zijn van uiterst groot belang voor de 
economische ontwikkeling van onze 
kustzone.

• Concreet willen we de stad 
ruimtelijk-economisch nog 
beter positioneren door diverse 
(verstedelijkte) gebieden – ook zones 
waar de klemtoon op wonen ligt – 
een duidelijk ruimtelijk-economisch 
profiel te geven.

• Ons land is goed aangesloten op 
markten en ontwikkelingen buiten 
onze landsgrenzen en internationale 
samenwerkingsverbanden. 
Nederland is in 2050 nog steeds 
een van de vijf meest concurrerende 
economieën van de wereld.

• We hebben in 2050 nog steeds 
voldoende ontwikkelingsruimte 
voor onze belangrijke havens en 
luchthavens (w.o. de mainports), 
de kennisintensieve maakindustrie 
(Brainport), kennisclusters, internet-
exchanges (digiports) en toplocaties 
voor de tuinbouw (greenports), 
al zullen deze tegen die tijd van 
gedaante zijn veranderd.

• We streven naar een maximale 
bijdrage van het Grenspark aan 
de economische vitaliteit en 
werkgelegenheid, binnen de 
randvoorwaarden van de natuur, en 
naar het beperken van eventuele 
negatieve economische effecten 
van natuurontwikkeling, in het 
bijzonder voor de landbouw. we 
willen ook ruimte bieden voor nieuwe 
ondernemers die passen binnen het 
toekomstige Grensparkconcept.

• Het Grenspark beoogt een extra 
ecologische, sociale en economische 
impuls te geven aan de streek en 
een toegevoegde waarde te creëren 
ten opzichte van de bestaande 
natuurplannen.

• Er ontstaan kansen om de 
monofunctionele havengebieden om 
te vormen tot veelzijdige productieve 
en stedelijke centra met een veel 
hogere toegevoegde waarde.

• De terugkeer van de maakeconomie 
en de circulaire economie naar de 
stad schept kansen om gezonde en 
veerkrachtige steden te maken. Het 
verlaten industriële erfgoed, dat 
dreigt te verdwijnen onder druk van 
de vastgoedmarkt, vormt de ideale 
vestigingsplaats voor een nieuwe 
symbiose tussen denkers en makers.

• Van de steden tot in het 
buitengebied komt een nieuw 
netwerk tot stand van fablabs of 
productiecentra die artikelen on 
demand en op maat produceren. 
Het zijn echte stedelijke en publieke 
ruimtes waar mensen zich verenigen 
rond het maken van dingen. Het zijn 
plekken van kennis, creativiteit en 
innovatie. De democratisering van 
de productie geeft een boost aan 
de economische heropleving van 
de Lage Landen. Want een diverse 
economieis ook een veerkrachtige 
economie.

• In het realiseren van de ambitie 
om de grensregio Vlaanderen-
Nederland te laten uitgroeien tot 
de logistieke topregio van Europa, 
spelen onder andere de havens 
als draaischijven een cruciale 
rol. Op Scheldemondniveau kan 
de regionale logistiek in de agro-
voedingssector nog beter worden 
afgestemd door introductie van 
intelligente ICT-systemen en het 
nauw betrekken van lokale actoren.

• Creatieve industrie is voor het 
Scheldemondgebied eenvrij nieuwe 
uitdaging. Op het snijvlak tussen 
creativiteit en de traditionele 
sectoren als bouw, zorg, agro-
voeding en toerisme, kunnen zich 
in de toekomst kansen voordoen 
om grensoverschrijdend op in te 
spelen. De Scheldemondraad wil 
hiervoor een platform bieden en 
waar mogelijk initiatieven uit het veld 
faciliteren en ondersteunen.

• de promotie van studierichtingen 
die leiden naar kansenberoepen (bv. 
technische en zorgopleidinge

• het bevorderen van de 
kennistransfer tussen kennis- 
en onderwijsinstellingen en het 
bedrijfsleven

• Een grensoverschrijdende 
clustering faciliteren van kennis- 
en onderzoeksinstellingen, 
ondernemingen en overheid (triple 
helix) met het oog op de versterking 
van de topsectoren biogebaseerde 
economie, agrofood, blue energy, 
creatieve industrie en zorgeconomie

• Voorzien van degelijke informatie 
over grensarbeid aan werknemers, 
werkzoekenden en werkgevers die 
aan de andere kant van de grens 
willen werken of rekruteren.

• Grensoverschrijdende samenwerking 
op het vlak van waterbeheer is 
traditioneel een thema van de 
Euregio Scheldemond en blijft dit 
ook in de toekomst.

• Maatregelen ondersteunen 
die specifiek inspelen op 
kust-/ Scheldegerelateerde 
klimaatproblemen in functie van het 
inrichten van ruimte enerzijds en het 
weerbaar maken van de bevolking bij 
calamiteiten anderzijds

• Ondersteunen van koolstofneutrale 
bedrijventerreinen

• tegengaan van verdroging, 
monitoren van schadelijke 
dier- en plantensoorten, 
ontwikkelen van milieuvriendelijke 
bestrijdingstechnieken, tegengaan 
van erosie en stimuleren van 
biodiversiteit.

• Als we binnen het extremere W+ 
scenario het tijdsperspectief 2100 in 
acht nemen, dan kunnen we stellen 
dat we naar een grotere schaal van 
zandsuppletie moeten evolueren, 
wat betekent dat de impact op 
de karakteristieke doorsnede van 
de kustlijn groot zal zijn en dat de 
relatie bebouwde dijk - strand - zee 
niet meer houdbaar is.

• Zonder de uitbouw van een 
uitgebalanceerd en duurzaam 
watersysteem in het kustlandschap 
worden huidige landbouwgronden, 
natuurgebieden en verstedelijkte 
gebieden bedreigd.

• Energy Oriented Development 
biedt meteen ook kansen om de 
versnippering van het landschap 
tegen te gaan, het buitengebied op 
strategische plaatsen te verdichten 
en onze ruimtelijke en ecologische 
footprint

• Grootschalig schakelen van 
energienetwerken

• Ontwikkeling van ‘Energiewijken’

• De haven van Zeebrugge 
is een knooppunt van vele 
energienetwerken op zee en land. 
Het is het Europees doorgeefluik 
tussen maritiem transport van gas 
en verschillende gaspijpleidingen, 
zowel op zee als op land. Die positie 
is zeer uniek.

• Op elke locatie in de stad kiezen we 
in eerste instantie zoveel mogelijk 
voor energiezuinige bouwprofielen, 
compacte woonvormen, hogere 
dichtheden en zongerichte 
gebouwen, zowel voor woningen, 
kantoor- of schoolgebouwen, 
handelspanden als industriële 
gebouwen.

• Inplanten van hernieuwbare 
energie: waterstof, windenergie, 
zonne-energie, warmtenetten… op 
strategische plekken

• Oplaadpunten voor duurzame 
mobiliteit

• Bepaalde vormen van medegebruik, 
waaronder energieopwekking, zijn 
onder strikte voorwaarden mogelijk.

• Door Rijkswaterstaat worden met 
het oog op de doelstelling ‘duurzame 
leefomgeving’ landschapsplannen 
opgesteld voor de Brouwersdam, 
Oosterscheldekering en Veerse Dam. 
In deze landschapsplannen zullen 
de kernkwaliteiten worden benoemd 
die houvast moeten bieden bij het 
zoeken naar geschikte locaties voor 
duurzame energie.

ANALYSE/OBSERVATIE VISIE/AMBITIE

VERHAALLIJN 1

Complementaire havens 
als motor van een circulaire 
economie en sleutelstuk van 

de energietransitie

VERHAALLIJN 2

Groen-blauwe netwerken als 
identiteitsdrager voor een 

klimaatrobuust, beleefbaar 
landschap

VERHAALLIJN 3

Productief, 
toekomstbestendig 

landschap met ruimte voor 
natuur, landbouw en energie

VERHAALLIJN 4

Compacte en sterke kernen. 
Met grensoverschrijdende, 

duurzaam verbonden verblijf 
en werklandschappen
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• Wat ook de nuancering is in de 
toekenning van functies voor de 
secundaire wegen, men moet bij de 
inrichting steeds prioriteit geven aan 
de verkeersleefbaarheid, boven de 
bereikbaarheid of de doorstroming.

• Een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling, met gelijke aandacht 
voor economische, sociale en 
ecologische aspecten leidt ook naar 
een duurzame mobiliteit. Concrete 
uitgangspunten voor een duurzame 
mobiliteit zijn: de bereikbaarheid 
noodzakelijk voor de economische 
ontwikkeling garanderen;  de   rken 
van de alternatieve vervoerswijzen 
de grotendeels bestaande 
infrastructuur optimaliseren.

• een bovenlokaal fietsroutenetwerk 
voor woon-werkverkeer opmaken en 
realiseren;

• Met de aanwezigheid van waardevolle 
natuurelementen is het aangewezen 
de principes in het PRS te behouden 
en een voldoende restrictief beleid 
te voeren naar (harde) recreatie.

• de samenhang tussen toeristisch-
recreatieve regio’s nagestreefd 
om vakantiegangers te stimuleren 
hun bezoek te verrijken door ook 
andere streken op te zoeken. Op die 
manier krijgen ook minder bekende 
toeristisch-recreatieve plaatsen de 
kans om zich te ontplooien.

• De regio-identiteit dreigt verdrongen 
te worden door deze veelheid 
aan netwerken (uniformisering) 
en de netwerken beginnen elkaar 
te overlappen. Daarom is het 
onderscheid tussen de verschillende 
toeristisch-recreatieve netwerken 
achterhaald.

• Landschappen waar een grote 
samenhang bestaat tussen de 
verschillende landschapskenmerken 
moeten worden gevrijwaard en 
versterkt. Hierbij is het belangrijk 
traditionele landschapskenmerken 
te behouden en te versterken ter 
bescherming van de identiteit van 
West-Vlaamse landschappen.

• Belangrijke componenten in 
Vlaanderen zijn het netwerk van 
beek- en riviervalleien, de grote 
aaneengesloten gebieden van het 
buitengebied en de verbindende 
open-ruimtegebieden. West-
Vlaanderen is rijk aan grote = 
aaneengesloten gebieden van het 
buitengebied. Die zijn onderling 
verbonden en grensoverschrijdend 
(met Oost-Vlaanderen, Henegouwen, 
Zeeland, Nord-Pasde- Calais).

• De diversiteit en eigenheid vormt 
het uitgangspunt voor de gewenste 
landschappelijke structuur.

• West-Vlaanderen kent een 
gelijkmatig afwisselend patroon 
van stedelijke gebieden en kernen. 
Voor West-Vlaanderen betekent dit 
potentieel dat lokale en bovenlokale 
voorzieningen in de nabije omgeving 
aan iedere inwoner van de provincie 
kunnen blijven bestaan.

• De gewenste ruimtelijke structuur 
voor het nederzettingspatroon in 
West-Vlaanderen is een gelijkmatig 
en gespreid patroon van stedelijke 
gebieden, hoofddorpen en 
woonkernen.

• Luchthaven en zeehavens verster-
ken als economische poorten op het 
Vlaamse niveau

• Ontwikkeling van economische 
activiteiten is in hoofdzaak gestoeld 
op het toerisme en de verzorgings-
functie is mogelijk als die economi-
sche activiteiten verweven zijn in de 
kernen

• Het beleid is gericht op het 
behouden, herstellen en ontwikkelen 
van de natuurwaarden van en langs 
deze ecologische infrastructuur 
in relatie met andere (vaak zacht-
recreatieve) activiteiten langsheen 
deze infrastructuurelementen.

• Het ruimtelijk beleid is dan vooral 
gericht op het behoud en herstel van 
deze ruimtelijke structuren wegens 
de landschappelijke, natuurlijke of 
ecologische kwaliteiten van deze 
gebieden.

• Grotere aaneengesloten gebieden 
met grondgebonden landbouw 
moeten behouden en versterkt 
worden omwille van de samenhang 
van de agrarische structuur zelf.

• De draagkracht van de ruimte moet 
hier het uitgangspunt zijn voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden en 
vernieuwing van de landbouw.

• CO2-neutraliteit en een duurzaam 
energiegebruik (dat zich onder 
andere kan vertalen in een 
doordacht materiaalgebruik);

• Liever enkele grote ‘welgeplaatste’ 
windturbineparken dan een 
lappendeken van verschillende 
kleine parken.
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Transities in de landbouwsector worden ondersteund. Dit 
kunnen transities zijn aan de hand van hoogtechnologische 
innovatie, maar ook kleinschalige vormen van bijvoorbeeld 
kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw. 

Een verbreding van de klassieke activiteiten van de agrariër 
naar vormen van landschapsbeheer. Met verdienmodel

Ecosystemen zijn in de toekomst een symbiose tussen 
allerlei verschillende functies; natuur, landschap, voedsel, 
recreatie, wonen een geeft een impuls aan de individuele 
kwaliteit

De energietransitie moet worden vormgegeven met 
een maatschappelijk gedragen palet van hernieuwbare 
energiebronnen.

Doel is om de open ruimte tegen 2050 zo te hebben 
ingericht dat we voorbereid zijn op extreme regenval, 
langdurige droogte, een grotere kans op hittegolven en een 
toename van het overstromingsrisico.

Traditionele landschapskenmerken behouden en 
versterken.

Ontwikkeling van woningen voornamelijk in bestaand 
bebouwd gebied. Hierbij zijn mobiliteitsknooppunten 
de beste locaties om functies te bundelen en de 
woningvoorraad te verdichten. betaalbaar/flexibel

In het landelijk gebied zijn er ontwikkelingsmogelijkheden 
voor bijzondere projecten op het vlak van wonen, recreatie 
en zorg.

Ambitie is het creëren van nieuwe/innovatieve woonvormen 
voor diverse gebruikers waar bij inclusiviteit en 
duurzaamheid centraal staan.

vergrijzing van de bevolking, behoefte aan meer zorg, 
behoefte aan hoogwaardige zorg

Technische en onderzoeksuitwisseling

De nadruk ligt meer op de kwaliteit van het 
mobiliteitssysteem dan op de uitbreiding van de 
infrastructuur. Aanpak van knelpunten in het systeem.

Inzetten op de aanleg van veilige fietssnelwegen voor 
(middel)lange afstand vooral voor het verbinden van 
netwerken/ schoolcentra

Verhardingsgraad neemt niet toe, en verminderd in hevig 
verharde verstedelijke gebieden

De energietransitie moet een belangrijke rol gaan spelen bij 
de verduurzaming van de huidige woningvoorraad. 

Inzetten op behoud en herstel van identiteit
Inzetten op behoud en herstel van identiteit

Ecosystemen zijn in de toekomst een symbiose tussen 
allerlei verschillende functies; natuur, landschap, voedsel, 
recreatie, wonen een geeft een impuls aan de individuele 
kwaliteit

Evenwicht recreatie en natuur met grensoverschrijdende 
visie en aanpak

Ambitie is om een kwaliteitsimpuls aan de toeristische 
sector te geven. De nadruk ligt hierbij op niches en 
diversificatie. Hierdoor ontstaat een complementair 
aanbod.

Hoogdynamische ontwikkelingen op het gebied van 
toerisme kunnnen alleen plaatsvinden op plekken waar het 
systeem dit aankan. 

Recreatie moet duurzaam bereikbaar worden.

Vermeerdering van wateroppervlaktes wordt gestimuleerd 
in Oost en West Vlaanderen + geintegreerd waterplan voor 
droogte in relatie met ondergrond en cultuurhistorie

Toeristische gebieden met elkaar verbinden om de regio als 
geheel aantrekkelijker te maken

Ketenmobiliteit faciliteren in investeren in 
mobiliteitsknooppunten.

Aansturen op verschuiving van privaat autogebruik 
naar gezondere en duurzamere alternatieven + inzet op 
fietsgebruik

Nieuwe bebouwing aan de kustzones wordt niet toegestaan. 
Kwaliteits verbetering van huidige bebouwing aan kust

Anticiperen en meebewegen met de zeespiegel stijging

Wisselpolders en overlooppolders

Stimuleren van mensen te voet/fiets en andere duurzame 
vervoersmodi ook in combinatie met toerisme

De transitie naar een circulaire economie moet worden 
gestimuleerd.

Uitbouw en ontwikkeling van de zeehavens in goede 
grensoverschrijdende samenwerking

Ruimte voor experimenten rondom duurzame energie. 

De energietransitie moet worden gestimuleerd 

Voedselvoorziening wordt niet meer als op zichzelf staand 
benaderd maar als onderdeel van het landschappelijk 
systeem.

Voedselvoorziening als onderdeel van een aquacomplex/ 
energie

Processamenvatting stap 1: welke regio zijn we?

Zeeuwse Kustvisie 
in vogelvlucht 

OMGEVINGVLAANDEREN.BE
DEPARTEMENT 
OMGEVING

STRATEGISCHE 
VISIE

Beleidsplan  
Ruimte Vlaanderen

geïllustreerde versie
Provinciaal 
Ruimtelijk Structuurplan 
West-Vlaanderen
Gecoördineerde versie 2014

deel 1 tekst
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verscheidenheid
ruimte
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gecoördineerde versie 2014
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50
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INTEGREREN PLANNEN: GÉÉN NIEUWE VISIE

WERKSESSIES MET THEMATISCHE BELEIDS-
DIENSTEN EN BELEIDSMEDEWERKERS VAN 
DE DRIE PROVINCIES 

ANALYSE OVERZICHT BELEIDSSTUKKEN 
ONDERVERDEELD ONDER DE 9 THEMA’S

BELEIDSANALYSE
In de eerste fase zijn bestaande beleidsstukken 
en visiedocumenten geanalyseerd om een 
beeld te krijgen van de regio en haar ambites, 
uitgangspunten en doelstellingen. Aan de hand 
van negen uit de uitvraag benoemde thema’s zijn 
de belangrijkste punten uit de verschillende visies 
geclusterd in een analysematrix. Dit heeft het 
mogelijk gemaakt om voor de negen thema’s de 
belangrijkste gemene delers te vinden. De negen 
analysethema’s zijn:

• Mobiliteit
• Energietransitie
• Klimaatopgaven
• Wonen
• Economische ontwikkeling
• Voedselvoorziening
• Ecosysteemdiensten
• Identiteit & karakter
• Toerisme & Recreatie

Daarnaast zijn in verschillende werksessies met 
de beleidsdiensten en beleidsmedewerkers van de 
drie provincies kansen en knelpunten opgehaald. 
Deze zijn vertaald in een reeks ruimtelijke 
principes die de basis vormen voor de visie die in 
de daarop volgende stappen werd uitgewerkt.
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Gebieds-

ANALYSEMATRIX: AMBITIES, 
KANSEN EN KNELPUNTEN

PRINCIPES VERHAALLIJNENBESTAANDE 
VISIEDOCUMENTEN

Omge-
vings-
visie

Visie A

landbouw

wonen

water

natuur

economie

...

1. 2. 3. 4. 5. ..Gebieds-

ANALYSEMATRIX: AMBITIES, 
KANSEN EN KNELPUNTEN

PRINCIPES VERHAALLIJNENBESTAANDE 
VISIEDOCUMENTEN

Omge-
vings-
visie

Visie A

landbouw

wonen

water

natuur

economie

...

1. 2. 3. 4. 5. ..

CONCLUSIES VERSCHILLENDE 
ANALYSES EN AMBITIES 
BELEIDSDOCUMENTEN

4 VERHAALLIJNEN OP BASIS VAN 
GEDEELDE RUIMTELIJKE PRINCIPES

FORMULEREN PRINCIPEKEUZES PER 
VERHAALLIJN

Processamenvatting stap 2: welke regio willen we zijn

VISIEVORMING
In de tweede fase zijn de ruimtelijke principes uit de 
analysefase geclusterd tot vier verhaallijnen, aan de 
hand waarvan het verhaal van de regio verteld kan 
worden. De verhaallijnen - of krachtlijnen - schetsen 
een geabstraheerd beeld van de regio opgebouwd uit 
de gemeenschappelijke elementen of principes die 
de drie provincies binden. Het schetst een richting, 
en een antwoord op de vraag: welke regio willen we 
zijn? De verhaallijnen geven nog geen antwoord op 
hoe dit ideaalbeeld bereikt kan worden. Dat maakt 
scherpe keuzes voor de toekomst nodig. Deze visie 
schetst daarom naast een gezamenlijk beeld een 
aantal principeskeuzes waarbij grensoverschrijdende 
samenwerking noodzakelijk is, of een grote 
meerwaarde biedt. De principekeuzes geven daarmee 
ook voor een groot deel aan waar de gezamenlijke 
aandacht naar toe zou kunnen gaan. 

48


	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina



