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INLEIDING  
 

Waar staat Meetjesland, Leie en Schelde als plattelandsregio? Wat 

zijn troeven waar de regio zou moeten op inzetten? Worden er 

knelpunten ervaren? Hoe wordt de streekontwikkeling institutioneel 

georganiseerd? Verloopt de samenwerking vlot? In welke richting 

willen we de streek verder ontwikkelen als plattelandsregio? 

De mensen van de LEADER- werking in Meetjesland, Leie en Schelde 

worden op dagelijkse basis met deze vragen geconfronteerd. Om op 

een wetenschappelijk gebaseerde manier een beter inzicht te krijgen 

in de ontwikkeling van hun regio, vroegen ze aan de eenheid 

Landbouw en Maatschappij van het ILVO om een analyse van de 

streekwerking in Meetjesland, Leie en Schelde te maken. Daarnaast 

werd ook input gevraagd om de krijtlijnen voor een toekomstvisie voor 

de streek uit te tekenen. De onderzoeksresultaten zullen ook gebruikt 

worden als inspiratie voor de nieuwe lokale ontwikkelingsstrategie. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team van 4 wetenschappers. 

Het hele onderzoeksproces verliep in nauwe samenwerking met de 

LEADER-coördinatoren en bestond uit twee grote stappen. In een 

eerste fase werden 20 regionale actoren geïnterviewd. De groep 

geïnterviewde mensen bestond uit een mix van mensen vanuit beleid 

en het middenveld, allen betrokken bij streekontwikkeling in 

Meetjesland, Leie & Schelde. Ook werd er gezorgd voor een goeie mix 

van sectoren: (sociale) economie, natuur, landbouw, toerisme, erfgoed 

& cultuur, etc. kwamen aan bod. Deze informatie werd aangevuld met 

informatie uit beleidsdocumenten, regionale visies en 

ontwikkelingsstrategieën. Deze data werden verwerkt volgens de 

methode van open coding1 en vervolgens geanalyseerd volgens de 

                                                                 
1 STRAUSS A. & CORBIN J. (1998) Basics of qualitative research. 

Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage, London. 
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internationaal erkende methode van het rural web2. Dit is een 

wetenschappelijk tool om veranderingsprocessen op het platteland in 

kaart te brengen, te begrijpen en te analyseren. Het web vertrekt 

vanuit de lokale kwaliteiten en onderzoekt de onderlinge verbanden, 

interacties en relaties tussen verschillende lokale actoren, sectoren en 

activiteiten in plattelandsregio’s . 

 

De kwalitatieve analyse van deze data leidde tot een eerste 

resultatennota, die in de tweede onderzoeksfase ter discussie werd 

voorgelegd in een workshop met regionale actoren. De 16 deelnemers 

aan deze workshop kregen de kans om de resultaten van de analyse 

aan te vullen, te verfijnen en te verbeteren. Daarnaast werd op een 

participatieve manier nagedacht over de verschillende richtingen 

waarin de streek in de toekomst kan evolueren en hoe hier in de 

toekomst kan mee omgegaan worden. De resultaten van de 

focusgroep werden verwerkt in een tweede resultatennota. 

                                                                 
2 VAN DER PLOEG,J.D. & MARSDEN,T. (2008) Unfolding Webs: the 

Dynamics of Regional Rural Development. Van Gorcum, Assen. 
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Via dit onderzoeksproces trachtten we een antwoord te vinden op 

volgende vragen: 

 Hoe percipiëren regionale actoren de huidige 

streekontwikkelingsprocessen? Welke 

toekomstperspectieven zien zij voor de ontwikkeling van 

Meetjesland, Leie & Schelde? 

 Wat is de rol van LEADER in de streekontwikkeling en hoe 

kan dit in de toekomst efficiënter ingezet worden? 

Dit rapport bevat een beknopte samenvatting van beide 

resultatennota’s3. De resultaten worden hier dus niet in statistieken, 

cijfers of ingewikkelde analyses weergegeven. Het rapport geeft een 

overzicht van wat leeft bij de regionale actoren die betrokken waren in 

dit onderzoek. Omdat we hopen dat de uitkomsten van dit onderzoek 

echt gaan leven binnen de streek, kiezen we ervoor om de resultaten 

weer te geven in een aantal grote verhaallijnen. Elke verhaallijn staat 

voor een belangrijke uitdaging voor de toekomst van de streek. Voor 

elke uitdaging bespreken we de discussiepunten die in de interviews 

en focusgroep aan bod kwamen. Het eerste deel van dit rapport bevat 

de vijf grote verhaallijnen die uit het onderzoek naar voor kwamen. In 

een tweede deel worden op basis van literatuur over 

streekontwikkeling en een vergelijking met andere nationale en 

internationale plattelandsgebieden een aantal aanbevelingen gedaan. 

Deze aanbevelingen kunnen een eerste stap vormen naar een nieuwe 

ontwikkelingsstrategie voor streekontwikkeling in de regio en kunnen 

gebruikt worden als input voor discussies over de richting van 

toekomstige streekontwikkeling in Meetjesland, Leie & Schelde.  

                                                                 
3 Indien u geïnteresseerd bent in de resultatennota’s, kan u die bekomen bij 

de auteurs. 
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UITDAGINGEN VOOR DE TOEKOMST  

AFBAKENING LEADER-GEBIED 

Veel respondenten geven aan dat een goeie regionale afbakening de 

basis is voor een goeie streekontwikkeling. In het LEADER-gebied 

Meetjesland, Leie en Schelde worden een aantal moeilijkheden 

vermeld rond verschillen in regionale afbakeningen. Voor het 

Meetjesland is de regionale afbakening redelijk eenduidig en werkt de 

meerderheid van de regionale organisaties over hetzelfde gebied van 

12 of 13 gemeentes (met of zonder Zelzate). Uitzondering hierop is 

RESOC, die het ruimere gebied Meetjesland, Leie en Schelde als 

werkgebied heeft (17 gemeenten). 

 

Voor het gebied Leie-Schelde is de afbakening heel wat complexer en 

zijn verschillende samenwerkingsverbanden werkzaam in andere 

gebieden. Er zijn een aantal intergemeentelijke samenwerkingen, o.a. 

voor bibliotheekwerking, brandweer en onderwijs, alsook voor toerisme 

(Toerisme Leiestreek) en plattelandsontwikkeling. Deze 

samenwerkingen omschrijven echter altijd een ander gebied. De 

gemeente Gavere bijvoorbeeld is voor plattelandsontwikkeling 
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opgedeeld in drie gebieden: twee deelgemeenten sluiten aan bij 

LEADER Meetjesland, Leie & Schelde, twee deelgemeenten vallen 

onder PDPO en twee andere deelgemeenten behoren tot LEADER 

Vlaamse Ardennen. Dit maakt dat regionale ontwikkeling een stuk 

moeilijker loopt. Hier klinkt de vraag voor een duidelijke afbakening 

van de streek ook luider.  

 

Over het feit dat het Meetjesland en de Leie-Scheldestreek voor de 

huidige LEADER-periode samenwerken, zijn de meningen verdeeld. 

Zowel de interviews als de focusgroep toonden aan dat het LEADER-
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gebied bestaat uit een fusie van twee regio’s, die eigenlijk zeer sterk 

verschillend zijn en niet gewoon zijn om samen te werken. Het is een 

politieke keuze geweest om het oorspronkelijke LEADER-gebied 

Meetjesland te verruimen en zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met 

het RESOC-werkgebied.  

Sommige respondenten vinden dat deze afbakening de werking 

bemoeilijkt omdat er steeds naar een link moet gezocht worden tussen 

beide regio’s. Dit geforceerd zoeken naar linken zorgt ervoor dat in 

een aantal dossiers niet het volledige potentieel kan waargemaakt 

worden. Het feit dat het beschikbare budget nu moet verdeeld worden 

over meer gemeenten wordt niet altijd enthousiast onthaald. 

Daarnaast wordt ook het grote verschil in traditie rond samenwerken 

aangegeven als een verhinderende factor. In Meetjesland zijn de 

regionale actoren al sterk ervaren in samenwerking en indiening van 

streekontwikkelingsprojecten, terwijl dit in de Leie-Scheldestreek totaal 

niet het geval is. Dit vraagt meer tijd om gemeenten, regionale 

organisaties te overtuigen om mee te stappen in een project en 

bemoeilijkt de samenwerking.  

Anderen zien dan weer minder problemen in de samenvoeging van 

beide gebieden en geven aan dat de samenwerking tussen het 

Meetjesland en de Leie-Scheldestreek nieuwe perspectieven biedt en 

zelfs een manier is om nieuwe synergiën tussen de streken te creëren.   

Een steeds terugkerend discussiepunt is of er voor de toekomstige 

LEADER-periode nog moet samengewerkt worden tussen beide 

regio’s. Indien gekozen wordt om de huidige afbakening te behouden, 

dan zijn goede afspraken omtrent samenwerking nodig. Uit de 

focusgroep bleek dat het voor geen van beide regio’s de bedoeling is 

om zich uiteindelijk als één regio te profileren, maar dat beide regio’s 

wel voordelen zien om samen te werken en elkaar op die manier te 

versterken. 
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OP ZOEK NAAR EEN EVENWICHT TUSSEN ECONOMIE 

EN NATUUR IN HET MEETJESLAND 

Het Meetjesland is gekend als één van de weinige Vlaamse regio’s 

waar nog veel open ruimte is. Het behouden van die open ruimte is 

één van de belangrijke doelstellingen in de regionale visie Meetjesland 

2020. Dit heeft natuurlijk een aantal consequenties op andere 

aspecten van streekontwikkeling en leidt tot een spanningsveld tussen 

enerzijds het behoud van de open ruimte en economische 

ontwikkeling van de streek. Eerst wordt een kort economisch profiel 

geschetst van het Meetjesland, waarna wordt overgegaan op het 

spanningsveld tussen economische ontwikkeling en het behoud van 

de open ruimte. 

Economisch profiel van het Meetjesland 

De belangrijkste sectoren in het Meetjesland zijn de bouwsector, de 

metaalsector, de voedingssector en de socio-profitsector. De grote 

aanwezigheid en dynamiek van KMO’s is ook een belangrijk onderdeel 

van de Meetjeslandse economie. Ook landbouw speelt nog een 

belangrijke rol in het Meetjesland, zeker in vergelijking met de rest van 

verstedelijkt Vlaanderen. Veel respondenten wijzen op het grote 

belang van de voedingssector in de streek. Bedrijven uit de 

voedingssector hebben zich verenigd in een bedrijvencluster voeding 

Meetjesland, die zich focust op economische samenwerking. Een 

aantal respondenten ziet echter nog meer mogelijkheden om de 

voedingscluster nog sterker te linken met landschap, streekproducten, 

gezondheid en duurzaamheid. Hier zou in de toekomst nog meer 

kunnen op ingezet worden om de verankering van de bedrijven met de 

regio sterker en duidelijker te maken.  

Tewerkstelling in het Meetjesland blijft echter een pijnpunt. Er zijn 

slechts een beperkt aantal industrieterreinen in de streek en een groot 

deel van de inwoners van het Meetjesland is genoodzaakt om buiten 
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de streek te gaan werken. Zeker voor de kleinere gemeenten is dit een 

probleem. Er zijn echter al via verschillende (Europese) 

streekontwikkelingsprogramma’s extra inspanningen gedaan om meer 

tewerkstelling te creëren in de streek.  

 

Tot slot neemt ook het aandeel van toerisme in de streek als 

economische drager toe. Waar dit vroeger bijna niet ontwikkeld was, 

worden nu steeds meer toeristische projecten opgestart. Er wordt op 

een kwaliteitsvolle manier gewerkt aan de verdere toeristische 

ontwikkeling van de streek. Er wordt voorkeur gegeven aan zachte 

recreatie, zoals wandelen en fietsen, met jonge gezinnen met 

kinderen, alsook medioren en senioren als belangrijkste doelgroepen. 

Hierbij komt de nadruk steeds meer te liggen op beleving en wordt ook 

actief op zoek gegaan naar linken met erfgoed, horeca en andere 

sectoren. Toerisme in Meetjesland zit in de lift, mede dankzij de 

ontwikkeling van mooie promotiefolders, ondersteuning voor B&Bs en 

hotels. Er worden ook elk jaar meer overnachtingen in het Meetjesland 

geregistreerd.  
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Vrijwaren van de open ruimte in het Meetjesland 

De aanwezigheid van de open ruimte in een sterk verstedelijkte 

omgeving wordt beschouwd als de belangrijkste troef van de regio. De 

diversiteit aan unieke landschappen (polders, kreken, houtkanten en 

bossen) wordt door alle respondenten erg gewaardeerd. Veel mensen 

voelen echter ook de toenemende druk op deze open ruimte. Deze 

druk komt van buiten de streek door de verstedelijkingsdruk vanuit de 

omliggende steden Gent en Brugge. Maar ook binnen de streek is er 

de behoefte om voldoende tewerkstelling te creëren in de streek, door 

o.a. nieuwe industrie- of bedrijventerreinen in te plannen. Andere 

bedreigingen voor de open ruimte en regionale landschappen zijn de 

verbreding van het schipdonkkanaal en het toenemende aantal 

windmolens. Het is voor de respondenten van groot belang dat het 

open ruimte gebied zoveel mogelijk gevrijwaard blijft.  

 

Om te zorgen voor een kwalitatieve vrijwaring van de open ruimte zijn 

een aantal acties nodig die buiten de grenzen van het Meetjesland 

bepaald worden. Daarom pleit men voor de oprichting van een 

Plattelandsfonds naar analogie met het Gemeentefonds en 

Stedenfonds. Via het Gemeentefonds krijgen de gemeenten van 
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Vlaanderen al een budget per inwoner dat ze kunnen inzetten om hun 

taken uit te voeren. Dit budget wordt bepaald op basis van industriële 

activiteiten en inwonersaantallen en vormt in feite een rechtstreekse 

bedreiging voor de open ruimte aangezien de verschillende 

gemeenten hun eigen industrieterrein willen en 

woonuitbreidingsgebieden aansnijden om hun inwonersaantal omhoog 

te krijgen. Via een Plattelandsfonds zou Vlaanderen de gemeenten 

kunnen vergoeden voor hun zorg voor open ruimte. Recent werd het 

voorontwerp decreet Plattelandsfonds goedgekeurd door de Vlaamse 

regering, dus dit biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst. 

De verschillende streekorganisaties en lokale besturen zitten eigenlijk 

op dezelfde golflengte. Ze willen er volop voor gaan om de open 

ruimte te behouden en daar eventueel nieuwe mechanismen voor uit 

te denken, maar het is een thematiek die men voorlopig zeer moeilijk 

op de politieke agenda krijgt. Door een visie op open ruimte uit te 

bouwen voor het Meetjesland kunnen de regionale actoren proactief 

gaan lobbyen om het thema open ruimte op de politieke agenda te 

plaatsen. Als regio kan men echter niet veel meer doen dan zich te 

verenigen en druk uitoefenen op de bevoegde instanties.  

 

Een ander alternatief om de open ruimte te vrijwaren, is het opzetten 

van een systeem dat de valorisatie van de open ruimte garandeert. 

Het idee werd gelanceerd om via een eenmalige sterke financiële 



11 
 

impuls een project op te zetten dat op termijn zorgt voor een auto-

financiering van de open ruimte. Verschillende mogelijkheden werden 

geopperd, zoals een streekrekening, of een landschapsveiling, etc. Er 

is voldoende knowhow en kennis hierover aanwezig in de regio. Er zijn 

heel wat levende krachten in de regio die zich ook over de grenzen 

gaan informeren over succesformules. Een mogelijke piste die tijdens 

de focusgroep werd genoemd, was het idee van fietsgemeenten, waar 

men dan gedurende een aantal weken of maanden in de zomer zo 

goed als niet met een auto in zou mogen. Het probleem met dit en 

andere ideeën over dit thema is dat ze vaak blijven hangen op het 

niveau van goede wil omdat er geen economisch rendabele vorm 

gevonden wordt. 

Het beschermen of vrijwaren van de open ruimte mag echter niet gelijk 

gesteld worden met het tegenhouden van alle nieuwe ontwikkelingen. 

Zo zien velen de mogelijkheid om toeristische en recreatieve zaken te 

ontwikkelen, geïnspireerd op die open ruimte en specifieke 

landschappen. Er moet dus een goed evenwicht zijn tussen nieuwe 

(economische) ontwikkelingen en het behoud van de regiospecifieke 

landschappen. Toerisme kan in feite beschouwd worden als een 

nieuwe markt voor open ruimte. Een verdere uitbouw van zachte 

recreatie, met jonge gezinnen als belangrijkste doelgroep biedt 

hiervoor zeker mogelijkheden in de toekomst. Daarnaast is het ook 

belangrijk om kansen te geven aan ondernemers die op een creatieve 

manier omgaan met de open ruimte. Een voorbeeld hiervan zijn 

landbouwers die inzetten op landschapsonderhoud, agrarisch 

natuurbeheer, verkoop van hoeveproducten, plattelandseducatie of 

andere multifunctionele diensten. Ook andere, niet-landbouw 

gerelateerde zaken zijn mogelijk, bv. op het gebied van ICT, 

communicatie en media.  



12 
 

STREEKNETWERK MEETJESLAND EN PLATFORM 

OVERLEG LEIE SCHELDE 

Zowel in het Meetjesland als in de Leie-Scheldestreek zijn er het 

laatste jaar een aantal evoluties op het gebied van regionale 

organisatiestructuur. In het Meetjesland is men op zoek naar een 

structuur die de taken van regionale organisaties nog meer bundelt en 

de transparantie, democratie en efficiëntie van streekontwikkeling 

verhoogt. In de Leie-Scheldestreek heeft men recent een 

overkoepelende regionale structuur opgestart.  

Streeknetwerk Meetjesland 

In het Meetjesland zijn reeds veel organisaties actief rond 

streekontwikkeling in al zijn facetten, gaande van erfgoed en cultuur, 

over landschap en landbouw tot (sociale) economie. De laatste vijftien 

jaar is het aantal regionale organisaties sterk toegenomen. Dit wordt 

door velen beschouwd als een positieve dynamiek. Nadeel hiervan is 

echter dat het moeilijker wordt om een overzicht te bewaren van welke 

organisaties wat doen, wat leidt tot een groter risico op overlap tussen 

projecten of organisaties. Deze ‘verrommeling’ van organisaties zorgt 

ook voor een financiële en vergaderlast bij de gemeenten. Zowel 

vanuit de gemeenten als de regionale organisaties kwam de vraag 

naar meer transparantie en efficiëntie. Ook vanuit de provincie Oost-

Vlaanderen en het Vlaamse gewest worden een aantal zaken 

opgelegd. In de praktijk verloopt de afstemming tussen de 

gemeentelijke, regionale, provinciale en Vlaamse beleidsniveaus niet 

altijd even vlot.  

De oprichting van een streeknetwerk, dat de taken van een aantal 

regionale organisaties zal bundelen, wordt gezien als de oplossing 

voor deze problemen. Bedoeling is om op deze manier efficiënter, 

transparanter en meer geïntegreerd te kunnen werken aan 

streekontwikkeling. Het denkproces hiervoor werd geleid door 
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Streekplatform+, dat de krijtlijnen voor het Streeknetwerk Meetjesland 

samen met gemeenten en regionale organisaties verder uitwerkt. In 

het kader van de interne staatshervorming kreeg dit project van de 

Vlaamse Overheid een proeftuin-statuut, waardoor de regio de 

mogelijkheid kreeg om los van bestaande Vlaamse structuren en 

decreten een specifieke oplossing voor de institutionele situatie in het 

Meetjesland uit te werken. 

 

Na een uitgebreid voorbereidingstraject in overleg met gemeenten en 

regionale organisaties is het Streeknetwerk Meetjesland verder 

uitgewerkt en is men gestart met het vervolgtraject waarbij deze 

structuur effectief zal worden opgestart. Dit alles gebeurt in 

samenwerking tussen de regionale organisaties, gemeentes en de 

Vlaamse Overheid. De voorziene einddatum van het vervolgtraject is 

januari 2013. Het zal belangrijk zijn om de verdere evolutie en uitkomst 

van het project verder op te volgen en na te gaan in welke mate dit 

proeftuinproject succesvol in de praktijk kan worden omgezet.  
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Platform Overleg Leie Schelde (POLS) 

In de Leie-Scheldestreek is er minder ervaring met regionale 

samenwerking. Zoals reeds eerder aangegeven, wordt er wel 

samengewerkt tussen gemeentes rond een aantal thema’s, maar dit 

zijn telkens ad hoc samenwerkingen, met verschillende partners en 

werkgebieden. De projectvereniging Platform Overleg Leie-Schelde is 

een recent regionaal samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten uit 

de Leie-Scheldestreek: Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth, Zulte en 

Sint-Martens-Latem. De oprichting van dit samenwerkingsverband 

speelde in op de behoefte om regionale ontwikkelingsprojecten op te 

zetten. Deze projecten concentreren zich in eerste instantie op cultuur, 

wonen en duurzaamheid als belangrijkste thema’s. In een eerste 

project werkten de POLS-gemeenten samen aan een 

erfgoeddatabank. Deze samenwerking werd positief geëvalueerd en 

leidde tot een aanvraag voor een erfgoedconvenant voor de regio. Het 

is de bedoeling om in de toekomst nog meer projectvoorstellen samen 

in te dienen om kans te maken op provinciale, Vlaamse of Europese 

subsidiekanalen. 
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De meerderheid van de geïnterviewde regionale actoren vinden de 

oprichting van POLS een positieve evolutie voor de streek. Een aantal 

vindt echter dat het te lang duurt vooraleer de gemeenten mee op de 

kar willen springen. Dit is vooral te wijten aan het feit dat de 

gemeenten en regionale actoren nog niet echt gewoon zijn om samen 

te werken.  

 

SAMENWERKING 

In het voorgaande werd dieper ingegaan op de uitdagingen rond de 

organisatie en coördinatie van de verschillende actoren en de 

onderlinge taakverdeling. Hier gaat het eerder over hoe verschillende 

actoren (regionale organisaties en/of gemeentes) wel of niet goed 

samenwerken in de praktijk. Samenwerking hangt zeer nauw samen 

met de regionale organisatiestructuur en beide aspecten zijn van 

cruciaal belang. Zonder een goeie regionale samenwerking is de 

coördinatie van actoren en de onderlinge taakverdeling zeer moeilijk. 

Anderzijds, als de regionale organisatiestructuur niet zorgt voor een 

goeie afstemming tussen gemeentelijke, regionale, provinciale en 

Vlaamse beleidsactoren, dan heeft dit ook een negatieve invloed op 

de samenwerking. 

 

Meetjesland 

In het Meetjesland worden er vanuit verschillende regionale 

organisaties initiatieven ondernomen om die regionale dynamiek te 

stimuleren en te onderhouden. Eén van de belangrijkste sterkten van 

het Meetjesland, zoals in zeer veel interviews benoemd, is de traditie 

van samenwerken over de grenzen van de gemeenten heen. Het 

Meetjesland staat ook buiten de regio bekend als de streek bij uitstek 

waar veel en goed wordt samengewerkt. Deze samenwerking gebeurt 
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zowel tussen gemeenten, burgemeesters en lokale ambtenaren 

onderling, tussen regionale organisaties onderling als tussen 

gemeenten en regionale organisaties. Allen zien de meerwaarde in 

van regionale samenwerking en dit resulteert in een sterke regionale 

cohesie. Dit is het resultaat van meer dan 20 jaar regionale 

samenwerking. Deze jarenlange traditie van samenwerken heeft er 

ook voor gezorgd dat er meer en meer (Europese) middelen naar de 

streek konden gehaald worden.  

 

Waar in het verleden het Meetjesland steevast werd genoemd als een 

goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeenten en regionale 

organisaties, klinken nu echter ook een aantal negatieve stemmen 

luider door. “Het Meetjesland wordt het slachtoffer van zijn eigen 

succes” is een citaat dat door verschillende respondenten wordt 

aangehaald. Enerzijds doelt dit citaat op de onderlinge concurrentie 

tussen gemeenten of regionale organisaties voor projecten en budget. 

Deze concurrentie is door de groei aan regionale organisaties sterk 

toegenomen. Daarnaast wordt ook een grotere invloed vermeld van 

politieke partijen en politieke verweving binnen de streekontwikkeling. 

Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de streekwerking, die in feite 

neutraal zou moeten kunnen gevoerd worden. De regionale actoren 
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zijn zich hier sterk van bewust en proberen om de regionale 

samenwerking nieuw leven in te blazen. De oprichting van het 

Streeknetwerk Meetjesland kan hier een belangrijke rol in spelen. 

 

Leie-Scheldestreek 

In de Leie-Scheldestreek is er geen traditie van samenwerken op 

regionaal niveau en weinig affiniteit tussen de gemeenten onderling. 

Dit gebrek aan samenwerkingstraditie bemoeilijkt de oprichting en 

werking van POLS. Net omdat de gemeenten het economisch niet 

slecht doen, is er misschien minder behoefte aan regionale 

samenwerking. Er is zeker wel de wil tot samenwerking, zowel bij de 

afzonderlijke gemeentes als bij een aantal regionale organisaties. Men 

is ervan overtuigd dat dit zowel de streek als de gemeenten ten goede 

zal komen. Maar dit is iets wat nog meer moet groeien en dat 

misschien nog meer kan gestimuleerd worden, o.a. door meer 

ontmoetingsmomenten te creëren voor regionale actoren, maar ook 

voor gemeentelijke ambtenaren.  

 

STREEKIDENTITEIT 

Terwijl men in het Meetjesland actief werkt aan streekidentiteit en 

naambekendheid van de streek via het regional branding project, is dit 

niet aan de orde in de Leie-Scheldestreek.  

Meetjesland 

Er wordt verschillende keren aangegeven dat er vroeger geen 

streekgevoel of streekidentiteit was in het Meetjesland. Via het 

regional branding project en de ‘Meetjesland, maak het mee’- 
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campagne is er hard aan gewerkt om dit streekgevoel bij gemeenten, 

regionale organisaties en inwoners te laten toenemen. 

 

Dit heeft wel een zekere invloed gehad en gezorgd voor meer 

regiogevoel, maar het zou nog beter kunnen. Regionale actoren 

hebben ervoor gekozen om dit volledig te laten aansluiten bij de 

regionale visie die een aantal jaren geleden werd uitgewerkt. Deze 

keuze blijkt te werken, het regiomerk wordt door de respondenten 

omschreven als de kers op de taart van de regionale dynamiek.  

 

Leie-Scheldestreek 

In de Leie-Scheldestreek is er geen streekgevoel onder de inwoners 

en ook niet echt bij de gemeenten. Er wordt aangegeven dat de 

gemeenten te weinig zaken gemeenschappelijk hebben om een sterke 

streekidentiteit te kunnen hebben. Een aantal respondenten geeft aan 

dat het hebben van een gemeenschappelijke noemer toch wel 

voordelen meebrengt voor samenwerking en streekontwikkeling. Men 

stelt zich echter ook de vraag of een streekidentiteit echt nodig is om 

tot een betere regionale ontwikkeling te komen. De regionale actoren 

zien zeker de positieve gevolgen die regionale samenwerking met zich 

mee kan brengen, maar willen eerder inzetten op een praktische en 

pragmatische inzetting. Streekidentiteit is voor hen geen vereiste om 

te zorgen dat die samenwerking goed verloopt.  
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AANBEVELINGEN 
 

Op basis van bovenstaande discussies en literatuur over 

streekontwikkeling, stellen wij volgende aanbevelingen voor om de 

toekomstige ontwikkeling van de regio’s Meetjesland en Leie-

Scheldestreek dynamisch en duurzaam te laten verlopen.  

 

Meetjesland, Leie & Schelde  

Maak als Plaatselijke Groep een keuze voor of tegen de afbakening 

van Meetjesland, Leie & Schelde als één regio. De algemene tendens 

is dat het belangrijk is om deze discussie ten gronde te voeren en de 

beslissing te baseren op wat in beide regio’s leeft. Het mag dus zeker 

niet opnieuw een politieke beslissing zijn die boven de hoofden van de 

regionale actoren genomen wordt. Indien gekozen wordt om door te 

gaan met de huidige afbakening, is er nood aan duidelijke afspraken 

over de verhouding tussen beide gebieden en hoe de samenwerking 

dan in de praktijk moet verlopen.  

 

Evalueer de voorbije LEADER-periode(s). Wat hebben de 

verschillende projecten tot op vandaag opgeleverd? Welke projecten 

of initiatieven kunnen nu zonder financiering? Welke is hun bijdrage tot 

duurzame streekontwikkeling? Maak op basis van deze evaluatie 

keuzes op welke thema’s in de toekomstige lokale 

ontwikkelingsstrategie wordt ingezet. Hierbij aansluitend moet ook de 

overweging gemaakt worden of er gekozen wordt voor een beperkt 

aantal hefboomprojecten dan wel een groot aantal kleinere projecten. 

In het ideale geval wordt er gekozen voor een mix van een aantal 

grotere hefboomprojecten en een klein aantal kleinere projecten, zodat 

ook de kleinere organisaties met originele ideeën en weinig budget 

hun projecten kunnen realiseren. 
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Meetjesland 

Kiezen is verliezen. Het Meetjesland profileert zichzelf zeer vaak als 

dé plattelandsregio bij uitstek en zet sterk in op het vrijwaren van de 

open ruimte. Durf te kiezen voor de open ruimte en speel de open 

ruimte en het platteland nog verder uit. Ga op zoek naar 

vernieuwende, regionale initiatieven rond open ruimte en landschap. 

Probeer hier zoveel mogelijk te zoeken naar samenwerking en linken 

met andere sectoren, zoals horeca, sociale economie, toerisme, etc. 

Een logisch gevolg van deze keuze is dat er minder industrieterreinen 

kunnen zijn en dat er dus minder tewerkstelling mogelijk is in de 

streek. Zorg daarom voor een goeie mobiliteit en goeie verbinding met 

werkgelegenheid buiten de regio. 

 

Er is veel expertise en kennis aanwezig in de streek, specifiek rond 

innovatieve manieren om de open ruimte te behouden en 

onderhouden, om te zoeken naar alternatieve financieringssystemen 

en om vernieuwende initiatieven hierrond uit te werken. Meetjesland 

kan hier een voortrekkersrol in spelen in Vlaanderen en moet hier nog 

meer op inzetten in de toekomst.  

 

Maak de link tussen de voedingssector en de streek nog sterker. 

Zorg voor verdere opbouw van expertise rond voeding en hou die 

knowhow in de streek. Koppel de voedingssector aan de typische 

streekkenmerken en zoek linken met landschap, andere streek- en 

hoeveproducten, duurzaamheid en gezondheid. Probeer de 

symbolische rol van voeding ook meer op te nemen in het streekmerk 

en de streekidentiteit. 

 

Samenwerking blijft belangrijk! Opdat het Meetjesland zijn 

pionierspositie op het gebied van regionale samenwerking kan blijven 

behouden, moet de streek voor alle regionale actoren terug op de 
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eerste plaats komen. Het is van cruciaal belang om de politieke 

belangen te overstijgen, maar ook om te zorgen voor een goede 

bestuurlijke afstemming tussen de verschillende beleidsniveaus. 

Hierbij moeten het de regionale partners zelf zijn die beslissingen over 

de streek kunnen nemen en mag de inmenging van hogere 

beleidsniveaus niet verder toenemen. 

 

Blijven zoeken naar manieren om landbouw te versterken en 

nieuwe functie te geven. De (toekomst van de) landbouwsector werd 

zo goed als niet vernoemd in de interviews. Tijdens de focusgroep 

werd duidelijk dat in het Meetjesland de landbouwsector beschouwd 

wordt als één van de regionale partners die zoveel mogelijk overal 

wordt bij betrokken. Blijf landbouw verder integreren en zoeken naar 

nieuwe rollen in streekontwikkeling. De landbouwsector is een 

onmisbare partner bij het behoud en onderhoud van de open ruimte.  

 

Speel meer in op de relatie met de stad. Het Meetjesland moet nog 

meer inspelen op zijn ligging tussen de steden Gent en Brugge. Naast 

de mensen uit de streek zelf, worden de stedelingen steeds 

belangrijkere gebruikers van het platteland. Hier liggen nog een aantal 

onbenutte opportuniteiten. Dit biedt niet enkel mogelijkheden op het 

vlak van toerisme, maar ook naar duurzame lokale voedselproductie 

toe. Hierbij denken we ook aan voedselteams of andere vormen van 

community supported agriculture.  

 

Investeer in multifunctionele ontmoetingsruimtes om de sociale 

cohesie bij inwoners te verhogen. Vooral in de kleinere kernen kan het 

groeperen van verschillende functies op centrale locaties een 

oplossing zijn voor het verdwijnen van voorzieningen. Dit kan 

eventueel gecombineerd worden met een herwaardering van 

waardevol erfgoed in de kernen.  
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Leie-Scheldestreek 

Blijf inzetten op de regionale structuur POLS. Een goed 

uitgedachte regionale organisatiestructuur met onderlinge 

taakverdeling is belangrijk voor de toekomstige streekontwikkeling. Blijf 

het Platform Overleg Leie Schelde verder opbouwen. Hierbij kan het 

interessant zijn om een regionale visie uit te werken. Ga op zoek naar 

gemotiveerde partners en zoek samen thema’s en raakpunten waarop 

in de toekomst kan gefocust worden. Deze regionale visie kan een 

houvast voor de keuzes die in de toekomst moeten gemaakt worden. 

Ga op zoek naar een draagvlak voor de regionale visie bij 

verschillende regionale organisaties en lokale besturen om de regio op 

eenzelfde lijn te krijgen. 

 

Samenwerking loont! Zoals blijkt uit de evolutie van het Meetjesland, 

is samenwerking cruciaal in streekontwikkeling. Voor de Leie-

Scheldestreek is het belangrijk hier in de toekomst meer op in te 

zetten. Start een klein samenwerkingsproject met een grote 

slaagkans. Op die manier bouw je een succesverhaal uit dat als 

voorbeeld en inspiratie kan dienen voor de andere actoren in de regio. 

Het kan het geloof in samenwerking sterken en de eerste stap zijn in 

het opbouwen van een traditie van samenwerking. Het idee van 

“samenwerkingsambassadeurs” die deze praktische samenwerkingen 

uitdragen en de voordelen verder binnen de regio verspreiden werd 

tijdens de focus gelanceerd. Daarnaast kan men ook verschillende 

regionale actoren en beleidsactoren samenbrengen door een aantal 

ontmoetingsmomenten te creëren.  

 

Naar een streekidentiteit voor de Leie-Scheldestreek? Zoals al 

eerder aangegeven: streekidentiteit is geen vereiste voor een goeie en 

dynamische streekontwikkeling. Het is echter wel zo dat het 

gemakkelijker samenwerken is als er een gemeenschappelijke noemer 
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is waaronder kan samengewerkt worden, als men zich toch in zekere 

mate verbonden voelt met elkaar. Dit hoeft daarom niet te gebeuren 

via een streekmerk of een regional branding project. Het lijkt ons wel 

belangrijk dat de gemeenten van Leie-Schelde op zoek gaan naar een 

aantal gemeenschappelijkheden, zaken die de gemeenten met elkaar 

verbinden. Dit zoeken naar gemeenschappelijkheden kan 

gecombineerd worden met het werken aan een regionale visie en is 

opnieuw een manier om de actoren meer vertrouwd te maken met 

elkaar en regionale samenwerking. 

 

Zorg voor een sterke verankering met de streek. Probeer de 

toekomstige streekontwikkeling zo veel mogelijk te baseren op wat in 

de streek aanwezig is. Maak gebruik van de unieke 

streekeigenschappen en bouw hierop verder. Door hierover na te 

denken komt het unieke karakter van de streek ook duidelijker naar 

voren. Ga ook op zoek naar (vernieuwende) markten voor die typische 

streekeigenschappen. We denken hierbij aan innovatieve toeristische 

activiteiten, eventueel met de insteek van beleving, of 

samenwerkingsverbanden tussen regionale ondernemers die zich 

sterker willen verbinden aan de streek.  

 

Doe inspiratie op bij andere streken die inzetten op streekwerking 

en regionale ontwikkeling. Hierbij kan men naast inspirerende, 

vernieuwende en succesvolle voorbeelden van projecten ook inspiratie 

opdoen over organisatiestructuren. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan 

het streeknetwerk in het Meetjesland, het nationaal park Hoge 

Kempen of de gebiedsgerichte werking in de Westhoek.  
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TOT SLOT … 
 

Als je met ideeën of inspiratie zit voor toekomstige streekontwikkeling, 

dan kunnen volgende vragen je helpen bij de verdere uitwerking.  

  
 

 

Maak maximaal gebruik van de 
streekkenmerken 
In welke mate is dit initiatief gebonden aan de 
streek? Maakt dit project voldoende gebruik 
van de regionale troeven? In welke mate heeft 
de streek zelf de controle over die troeven?  
 

 
 
 

 
 

 
Zorg voor een goeie organisatie  
Is er een goeie regionale organisatiestructuur 
om dit initiatief uit te voeren? Wie zijn de 
regionale partners die mij hierbij kunnen 
ondersteunen? Wie kan aansluiten bij dit 
project? Hoe verloopt de coördinatie tussen de 
verschillende organisaties en beleidsniveaus?  
 

 
 
 

 

 
Samenwerking is cruciaal 
Hoe verloopt de samenwerking tussen 
organisaties, gemeenten en andere 
(individuele) actoren? Zijn de verschillende 
beleidsniveaus betrokken en op elkaar 
afgestemd? Wat is belangrijk opdat de 
samenwerking vlot verloopt?  
 
 

 

Zoek naar originele, nieuwe ideeën 
Is dit initiatief vernieuwend? Is het uniek voor 
de streek? Draagt het bij tot het unieke 
streekkarakter?  
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Vergeet ook de financiële kant niet 
Wat levert dit initiatief op voor de streek? Komt 
er geld naar de streek of vloeit de meerwaarde 
naar andere streken of actoren? Hoe kan dit 
initiatief bijdragen tot nieuwe markten? Hoe 
kunnen die markten worden beheerd en 
gecontroleerd?  
 
 

 

Streef naar duurzaamheid  
Is er voldoende aandacht voor de 3 aspecten 
van duurzaamheid? Dit houdt in dat zowel 
economische, ecologische als sociale 
duurzaamheid in rekening worden gebracht. 
 
 
 

 

 

Ga op zoek naar een nieuwe of extra rol 
voor landbouw 
Kan de landbouwsector, als belangrijke 
ruimtegebruiker op het platteland, betrokken 
worden? Kunnen we een nieuwe rol of functie 
toekennen aan de landbouwsector?  

 

 

Krijg je door het lezen van dit rapport inspiratie of nieuwe ideeën voor 

toekomstige streekontwikkeling? Wil je je engageren voor je streek? 

Alle voorstellen en ideeën kunnen steeds doorgegeven worden aan de 

LEADER-coördinatoren Jill Bogaert (jill.bogaert@oost-vlaanderen.be) 

en Katrien De Merlier (katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be).   

Voor opmerkingen en vragen over het onderzoek of indien u 

geïnteresseerd bent in de uitgebreide onderzoeksresultaten, kan u 

steeds terecht bij Lies Messely (lies.messely@ilvo.vlaanderen.be) en 

Elke Rogge (elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be). 

mailto:jill.bogaert@oost-vlaanderen.be
mailto:katrien.de.merlier@oost-vlaanderen.be
mailto:lies.messely@ilvo.vlaanderen.be
mailto:elke.rogge@ilvo.vlaanderen.be
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