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in verschillende gebieden in Vlaanderen samenwerken met lokale 
actoren in functie van  

betere waterkwaliteit

betere buffer tegen droogte

betere buffer tegen wateroverlast

verhogen bodemkwaliteit + aanpak erosie

voorbereiden op gevolgen klimaatverandering

versterken van de toekomst van landbouw

in een veerkrachtiger en mooier landschap

door: 

stimuleren van lokale samenwerking in gebiedscoalitie 
(landbouwers, waterbeheerders, lokale besturen, bedrijven,…)

ondersteunen van gebiedsgerichte (innovatieve) maatregelen 



→ 9 Vlaamse actoren  bundelen hun krachten in een programmateam

(VMM, VLM, Departement Omgeving, ILVO, Departement L&V, ANB, 

VITO/Vlakwa, Architecture Workroom Brusssels)

→ ze bepalen samen de inhoud van het programma 

→ en leggen kennis, middelen en instrumenten samen

→ om lokale gebiedscoalities geïntegreerd te begeleiden 

en te ondersteunen in uitvoering





4/11/2019 │12



4/11/2019 │13



de uitdagingen geïntegreerd aanpakken 
(Vlaams – lokaal)

lerend netwerk vormen (tussen leden 
programmateam en tussen 
gebiedscoalities)

lokale gebiedscoalities kunnen beroep 
doen op gebundelde kennis, 
instrumenten en middelen van het 
programmateam

versnelling tot stand brengen van 
concrete acties op terrein

na eerste oproep, nu ook proeftuinen 
droogte en innovatie-oproep landbouw –
kennis bouwt zich verder op
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Koppeling met verhaal van Geert Teisman
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Hoe maken we de integratieslag? 

van tragiek overheidsorganisatie naar wonder menselijk vernuft

Kaderrichtlijn water
Nitraatrichtlijn
Habitatrichtlijn

Overstromingsproblematiek
Erosieproblematiek 

Systeemkaarten
Principes

deelmaatregelen
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Hoe maken we de integratie op elk 
moment en niveau waar?

Slim doormodderen, je begint gewoon in de wetenschap dat 
je te weinig weet om slim te handelen en dat niet te weten 
komt als je niet begint
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Hoe vinden de gebiedscoalities op elk 
moment de steun die ze zelf nodig 
hebben?

Waar ligt de derde weg tussen toe-eigenen en loslaten?
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Hoe realiseren we maatwerk binnen 
Vlaamse kaders?

Hoe verbinden we systeemwereld met mensenwereld?

Reglement van oproep
Advies planbegeleidingsgroep

Goedkeuring minister
Vastleggingsdossier

Toekennen van subsidie

Gewoon doen
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Hoe weten we of het programma 
betekenisvol is?

Samenwerking werkt wanneer de meerwaarde op het einde 
van de keten zichtbaar is, ook in de eigen organisatie
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Hoe houden we het engagement van 
programmateam en gebiedscoalities 
hoog?

Alles stroomt, van spaces of place naar spaces of flow, 
organiseer ontmoetingen die er toe doen
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en wat voorbij water-land-schap?

Ketens en netwerken organiseer je niet als organisatie, maar 
als tussenruimte
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www.vlm.be

Zijn er nog vragen?


