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VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ 

Landbouwers, burgers en bedrijven dragen hun steentje bij aan de groene buffering 
in de Gentse Kanaalzone 

Zes jaar geleden startte een uniek project in de Gentse Kanaalzone: ECO² (ecologie - economie). Eco² is een 
direct samenwerkingsverband tussen landbouwers, bewoners en havengerelateerde ondernemers in de 
Gentse Kanaalzone. Het doel is bijkomende buffering realiseren in de agrarische zones van de koppelings-
gebieden. Dit gebeurt door het aanplanten van bomen en struiken op de perceelsranden. Naast het 
engagement van de landbouwers, de bewoners en de overheid was de betrokkenheid van het bedrijfsleven 
noodzakelijk voor het welslagen van dit project. Zij zorgen voor financiering via een landschapsfonds.  
Bij een eerste plantactie, in 2010, hebben 14 landbouwers 7 km bomen en houtkanten aangeplant en staan 
zij nog steeds in voor het onderhoud ervan. Vandaag stappen opnieuw 7 gebruikers (waarvan 5 nieuwe) in 
het project, goed voor 1,5 km extra bomen en struiken. Vlaams minister Joke Schauvliege kwam mee 
planten op het weiland van Fabian De Winter in Doornzele en deed meteen een oproep naar de bedrijven 
om een bijkomende storting in het fonds te doen zodat deze unieke vorm van samenwerking en financiering 
nog een lange levensduur mag hebben. 

Historiek 

De koppelingsgebieden zijn overgangszones tussen de kanaaldorpen en de industriezone die de leefkwaliteit 
van de kanaaldorpen moeten garanderen. Zij zijn bestemd als bos-, park-, natuur- en landbouwgebied met 
bufferende functie (visueel, geluid, fijn stof, aanwezigheid groen, …). De natuur-, bos- en parkzones worden 
door de overheid gefinancierd en ingericht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) maakt hiervoor de 
inrichtingsplannen op die vervolgens door de verschillende partners (Vlaams gewest, provincie, lokale 
besturen, het Havenbedrijf, …) worden uitgevoerd.  

Het landbouwgebied blijft in gebruik bij de landbouwers. Via het project Eco² werden zij zes jaar geleden 
betrokken bij de buffering door hun landbouwactiviteiten te combineren met de aanplanting van bomen en 
struiken op de perceelsranden. In ruil voor deze landschapsbouw ontvangen de landbouwers een vergoeding 
bestaande uit overheidsmiddelen en private financiering. Voor die private financiering mikte het project Eco² 
op de bedrijven van de Gentse Haven die samen 85.000 euro stortten in een Landschapsfonds. Dit fonds wordt 
inmiddels al zes jaar beheerd door de Koning Boudewijnstichting en vertegenwoordigers van landbouwers, 
bedrijfsleven en bewoners. Het systeem van medefinanciering door bedrijven schept een gedeelde verant-
woordelijkheid voor de buffering en de leefbaarheid van het gebied.  

Bij de eerste plantactie hebben 14 landbouwers 7 km (knot)bomen en houtkanten geplant in Desteldonk, 
Doornzele en Rieme. De eerste resultaten van deze buffering zijn intussen duidelijk zichtbaar op het terrein. 



Voor deze inspanningen betaalde het Landschapsfonds al 18.000 euro aan vergoedingen uit. Komend voorjaar 
zal nog 30.000 euro bijkomend worden uitbetaald voor een goed beheer van deze landschapselementen. 

Nieuwe oproep, extra buffering 

Eind juli 2016 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle grondgebruikers met percelen in de agrarische 
gebieden van alle koppelingsgebieden. Het gaat deze keer om landbouwers én particulieren; dit laatste is 
nieuw en werd zo overeengekomen in het bestuurscomité en de lokale adviesgroep van het Landschapsfonds 
waarin landbouwers, bedrijven en bewoners vertegenwoordigd zijn. Het doel blijft de extra landschappelijke 
buffering in het landbouwgebied van de koppelingsgebieden. 

Op basis van deze oproep zullen 7 (waarvan 5 nieuwe) grondgebruikers instappen: 3 particulieren en 4 
landbouwers uit Doornzele en Desteldonk. Dit is goed voor bijkomend 1,5 km bomen en struiken (ca 180 
bomen en 200 struiken): knotbomen (wilgen), hoogstammen (zomereik, zwarte els, linde, veldesdoorn, 
haagbeuk) en struiken (Gelderse roos, rode kornoelje, gewone hazelaar,…). Voor deze bijkomende 
aanplantingen zal er ongeveer 35.000 euro worden betaald uit het Landschapsfonds. Ook het plantgoed van 
deze actie wordt éénmalig door het Fonds betaald. 

Met de nieuwe contracten zullen de middelen van het fonds sterk slinken. Vlaams Minister Joke Schauvliege 
doet dan ook een warme oproep naar de bedrijven om een nieuwe bijdrage aan het fonds te leveren om zo 
deze unieke samenwerking verder te kunnen zetten. Een aantal bedrijven heeft al laten weten hiertoe zeker 
bereid te zijn. 

Voor meer inhoudelijke informatie:  

Kathleen Van Belle kathleen.VanBelle@vlm.be 
 
Voor meer persinformatie: 

Els Seghers, celhoofd communicatie VLM regio West 
Virginie Lovelinggebouw, Maria-Hendrikaplein 70, bus 75 – 9000 Gent 
GSM 0494 56 48 41 
els.seghers@vlm.be 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
De Vlaamse Landmaatschappij investeert in de omgevingskwaliteit op het platteland en in het randstedelijk 
gebied. Als Vlaams overheidsagentschap voert de VLM kleine en grote projecten uit die het platteland 
bruisend houden. We leggen fietspaden aan, helpen boeren juist te bemesten, we maken natuurgebieden 
toegankelijk, groeperen landbouwpercelen dichter bij de boerderijen, we ondersteunen de lokale economie en 
dragen zorg voor onze landschappen. We werken hiervoor samen met de mensen uit het gebied, maar ook 
met andere overheden en organisaties. Die samenwerking is voor ons een garantie voor efficiënte 
investeringen in een betere omgevingskwaliteit. 
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