
EEn groEn landschap 
= EEn bEtErE 

woonomgEving

adelin aers (buurtwerking doornzele)
‘Eerlijk gezegd, de mensen zien bijkomende industrie in 
onze woonomgeving echt niet meer zitten. ECO2 doet eens 
een andere wind waaien in het dorp. Een stap in de goede 
richting, al weet nog niet iedereen wat ECO2 concreet 
betekent. Het slechte weer tijdens de landschapsdag was 
hierbij een echte spelbreker: de opkomst was niet erg groot. 
Tot nu toe bleef ECO2 voor veel mensen iets op papier. Na 
de plantdag, zodra de resultaten van ECO2 zichtbaar worden 
in het landschap, zal het enthousiasme voor dit project bij 
de inwoners zeker nog groeien. Ook de media spelen een 
belangrijke rol. Hoe meer mensen horen van dit project, 
hoe beter ze begrijpen waarom investeren in het landschap 
rondom ons belangrijk is. Stel je voor dat mensen effectief 
kunnen genieten van bufferzones … En dat dankzij de 
inspanningen van boeren en bedrijven. Dat haalt hen zeker 
over de streep.’ 

Eric lafaut (Kwb-doornzele)
Met de aanleg van de industriezone ‘Grote Nest’ zitten de 
inwoners van Doornzele ‘in nesten’. De werkgelegenheid in 
de haven is natuurlijk belangrijk. Maar de leefbaarheid van 
de havendorpen is dat ook. Met het ECO2-project tonen de 
omliggende bedrijven dat hoge productiecijfers en grote 
winsten niet hun enige bekommernis zijn. Landbouwers 
engageren zich om een deel van hun gronden af te staan 
om te zorgen voor bijkomende buffers. Dat geeft ons hoop 
om ook in de toekomst samen te werken aan een betere 
leefbaarheid van ons dorp.

bEwonErs 
sUppor-
tErEn 
Via de campagne ‘Buffer boom(t)’ wierf 
de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
enthousiasme bij actiegroepen en 
bewonersverenigingen. Zo maakte de 
landschapsdag op zondag 30 mei 2010 
inwoners van de kanaaldorpen warm voor 
het landschapsthema. Op het programma 
stonden een fietstocht, een boottocht en een 
heleboel andere feestelijke activiteiten … 

Wat volgt? 
De inwoners van de kanaaldorpen staan op de 
eerste rij om het landschap met eigen ogen te 
zien vergroenen. Naarmate de realisatie van 
de buffers vordert, zullen ze er meer en meer 
gebruik van kunnen maken. 
‘Buffer Boom(t)’ blijft het enthousiasme voor de 
samenwerking tussen bewoners, landbouwers 
en bedrijven verder aanwakkeren.

landschapsFonds 
gEntsE KanaalZonE

De teller staat vandaag al op 85.000 euro,  
een som verzameld door 20 havenbedrijven. 
Maar wie beslist hoeveel en aan wie 
uitbetaald wordt voor welke aanplantingen? 
Om een goed beheer van het geld te 
garanderen, is het ‘Landschapsfonds Gentse 
Kanaalzone’ opgericht, een fonds in de schoot 
van de Koning Boudewijnstichting (KBS). Het 
landschapsfonds regelt de financiering van de 
landschappelijke buffering door landbouwers. 
Het heeft een duur van 20 jaar en kan nadien 
worden verlengd.

Een groenere leefomgeving voor de 
inwoners van de kanaaldorpen, een 
financiële appreciatie voor het engagement 
van de landbouwers en het profiel van een 
maatschappelijk verantwoorde onderneming. 
Het zijn de motieven voor een unieke 
en duurzame samenwerking tussen 
landbouwers, bewoners en bedrijven in de 
Gentse kanaalzone. Een krachtig signaal!

Het bestuurscomité beslist jaarlijks over het 
gebruik van budgetten om de doelstellingen 
van het fonds te verwezenlijken. 

De adviesgroep adviseert het bestuurscomité. 
Ze bewaakt en evalueert de samenwerking 
tussen de verschillende partners en de 
doelstellingen van het fonds. 

Zowel in het bestuurscomité als in de 
adviesgroep zetelen vertegenwoordigers 
van de landbouwers, de bedrijven en 
de bewoners. Ook een persoon van de 
Vlaamse Landmaatschappij maakt er, ter 
ondersteuning en als deskundige, deel  
van uit. 

bUFFEr
boom(t)

buffer boom(t) = meer groen in de 
gentse haven en de havendorpen!

actiE! 
samEn landschap maKEn. 
wE bEginnEn Eraan op dE 
plantdag 19 novEmbEr. 

brEng schop En 
handschoEnEn mEE! 

Bedrijven, 
landbouwers, 
burgers en 
overheden 
engageren zich 
samen voor 
meer buffering

Eco2 = 
EconomiE x EcologiE 

www.ecokwadraat.be/gentsekanaalzone

● landBouw
● natuur, park en Bos
● industrie
● water
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groEnE En gElE 
gEbiEdEn

De bufferzones bieden zowel ruimte aan 
landbouw als aan natuur in respectievelijk 
gele en groene zones. 
Groene gebieden: de overheid realiseert 
buffers in natuur-, park- en bosgebieden . 
De eerste werken starten komende winter 
(2010-2011) in Desteldonk. 
Gele gebieden: ECO2: Landbouwers, 
bewoners en bedrijven in het Gentse 
havengebied schrijven samen het 
bufferverhaal door hun noden en wensen 
op elkaar af te stemmen. Met hun 
samenwerking, enthousiasme en vrijwillig 
engagement valt of staat dit project.
Het is een aanpak die werkt. Landbouwers, 
bewoners en bedrijven erkennen de 
nood aan zorg voor het landschap en 
een goede leefomgeving en ze doen er 
wat aan. Landbouwers kiezen er voor om 
hun landbouwactiviteiten te combineren 
met de aanplanting van bomen op de 
perceelsranden. Bewoners en vooral 
bedrijven steunen het project financieel.

Eco2 = EEn win-win voor 
landboUwErs, bEwonErs, 
bEdrijvEn, landschap 

En lEEFbaarhEid
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samEnbrEngEn 
wat onvErZoEn-
baar lijKt!
joke schauvliege, vlaams 
minister van leefmilieu, 
natuur en cultuur

Beste bewoner,

De jongste jaren kent de Gentse 
Haven een sterke ontwikkeling. En 
dat heeft zo zijn gevolgen. Heel wat 
landbouwgronden zijn omgevormd 
tot industrieterrein en mogelijke 
overlast door lucht-, geluids- en visuele 
verontreiniging moeten in de omgeving 
tot een minimum worden beperkt. 
Van een minister van Leefmilieu en 
Natuur wordt verwacht dat hij of zij 
de nodige initiatieven neemt, zodat de 
inwoners van de aan de haven palende 
gemeenten in een aangename omgeving 
kunnen wonen zonder extra gevolgen 
voor de betrokken landbouwers. Een 
hele uitdaging, waarvoor in het Gentse 
Havengebied een globale aanpak is 
uitgewerkt die uniek is in Vlaanderen: 
het ECO2-project. Dit project focust zich 

op de inrichting van koppelingsgebieden, 
buffergebieden tussen de haven en 
diverse woonkernen.
Met de Vlaamse Landmaatschappij als 
trekker stimuleert de Vlaamse overheid, 
de landbouwers om ook in het agrarisch 
gedeelte van het koppelingsgebied een 
groene buffer aan te leggen zonder dat dit 
ten koste gaat van de landbouwproductie. 
De landbouwers bepalen zelf waar de 
bomen en houtkanten op hun gronden 
worden geplant. In ruil voor meer 
bomen zorgen de bedrijven uit de Gentse 
Kanaalzone en de overheid voor een 
aangepaste vergoeding. De bewoners 
kunnen genieten van een aangenamer 
landschap en de landbouwers kunnen 
hun economische activiteiten verder 
ontwikkelen zonder bijkomende 
onteigeningen. De havenbedrijven 
zorgen op die manier niet alleen voor 
een goed ondernemingsklimaat maar ook 
voor een aangenaam nabuurschap. 

ECO2 bewijst dat de verschillende 
belangen niet noodzakelijk tegenstrijdig 
hoeven te zijn. Iedere sector heeft zijn 
eigen rol in dit positieve verhaal en net 
dát is de sterkte van dit initiatief. 

Op dit ogenblik zorgen al 17 
landbouwers samen voor 7.000 meter 
bomenrijen, houtkanten of heggen. 
De havenbedrijven stortten al € 85.000 
in een fonds om de landbouwers te 
vergoeden voor hun inspanningen. 
Deze engagementen zijn meer dan een 
dikke proficiat waard. Ik hoop dan  
ook iedereen te mogen verwelkomen 
tijdens de plantactie op vrijdag  
19 november om 15 u te Rieme waar ik 
samen met de bedrijfsleiders, de boeren 
en de bewoners de eerste bomen wil 
aanplanten.

Buffering in een koppelingsgebied



goUdEn
pEtEr

boUwEn 
mEE 

aan hEt 
land-
schap

ZilvErEn
pEtEr

bronZEn
pEtEr bEdrijvEn 

ZorgEn 
voor 
cEntEn
De aanplanting en het onderhoud van
 7000 meter bomenrijen is, ook financieel 
gezien, niet niks. Er hangt een prijskaartje
van 75.000 euro aan vast. De Vlaamse 
Landmaatschappij (VLM) informeerde de 
bedrijven via voorstellingen, simulaties en 
een infomap over het nut van bijkomende 
buffers. Tijdens het contactmoment op 
10 juni 2010 bleek het enthousiasme groot: 
20 bedrijven stortten samen 85.000 euro in 
het landschapsfonds. Dit bedrag bekostigt de 
aanleg van het buffergroen en het onderhoud 
ervan gedurende 20 jaar. Een fantastisch en 
waardevol engagement! 

Wat volgt?
Ook in de toekomst laten de bedrijven 
zich van hun beste kant zien in het Gentse 
havenlandschap. Ze zetten de samenwerking 
met de landbouwers en de omwonenden 
verder. Tijdens de plantdag stropen enkele 
ondernemers zelf de mouwen op en steken 
eigenhandig de spade in de grond. 
Een goede besteding van het geld uit het 
landschapsfonds blijft hun bekommernis. 

chris de hollander, stora Enso
(gouden peter)
‘Ons bedrijf staat bekend als de papierfabriek van 
Langerbrugge. Ooit waren bomen de enige grondstof voor 
het papier. Minder geweten is dat ons bedrijf vandaag 
papier maakt uit 100% afval. Toch blijven bomen en ander 
groen voor ons van onschatbare waarde. In tegenstelling 
tot olie bijvoorbeeld is het een onuitputtelijke grondstof. 
Het bomenbestand verdient onze zorg. 
Meewerken aan initiatieven die de ecologie versterken ligt 
volledig in de logica van ons bedrijf. Onze medewerkers 
mogen er terecht fier op zijn. En ook de omwonenden 
beseffen het maar beter wanneer ze hun doos papierafval 
buitenzetten: dit papier gaat naar Stora Enso, het 
recyclagebedrijf met de grootste krantenpapiermachine ter 
wereld, maar ook met een hart voor bomen, het landschap 
en de omgeving.’ 

ronald mortier, arcelormittal
(gouden peter)
‘ArcelorMittal investeert al jaar en dag in groenbuffers op 
onze eigen terreinen. Ook in dit project kiezen we voluit 
voor de zorg om het landschap. We doen dit niet alleen 
om de hinder die onze activiteiten kunnen veroorzaken, te 
milderen. We werken ook graag aan een aangename woon- 
en werkomgeving. Het bijzondere aan dit project? Er zijn 
geen verliezers. Iedereen wint! Landbouwers krijgen een 
correcte vergoeding – ze investeren toch grond, tijd en arbeid –, 
omwonenden en fietsers een kwaliteitsvolle leefomgeving en 
wij, bedrijven, een goede relatie met de buurt. 
Bovendien gebeurt alles op vrijwillige basis. Er is geen sprake 
van gedwongen onteigeningen, conflicterende belangen… 
Kortom: landbouwers, omwonenden en bedrijven staan 
samen op één lijn.’

20 bEdrijvEn dragEn maatschappElijK vErantwoord 
ondErnEmEn hoog in hEt vaandEl. Zij tEKEnEn 
dUidElijK voor EEn lEEFbarE gEntsE havEn.

land-
boUwErs 
plantEn 
bUFFErs 
aan
De landbouwers kwamen eerst aan zet. 
Via overleg met enkele sleutelfiguren en 
informatiesessies voor alle landbouwers 
peilde de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) naar de noden, interesses en wensen 
van de landbouwers in het havengebied. 
Tijdens enkele werksessies hielden de 
geïnteresseerde landbouwers zelf de pen in 
de hand. Ze tekenden samen met VLM het 
landschapsontwikkelingsplan. 
Dat plan is goed voor niet minder dan 
7000 meter extra bomenrijen, houtkanten 
of heggen op hun percelen! 
Een marktconforme vergoeding voor het 
omzetverlies dat ze hierdoor lijden, is 
mogelijk dankzij het ECO2 landschapsfonds. 

Wat volgt? 
Nog dit najaar starten de 17 deelnemende 
landbouwers met het aanplanten van 
bomenrijen, houtkanten en heggen op hun 
percelen. In totaal zorgen zij voor 7 kilometer 
buffergroen in het landbouwgebied. 
Ook het onderhoud nemen ze ter harte. 
De financiering ligt al vast voor de eerste 
twintig jaar. 
Zien eten, doet eten. Hopelijk inspireren de 
nieuwe buffers nog andere landbouwers om 
het havenlandschap verder uit te bouwen.

hEt landschapsontwiKKElingsplan 
= 7000 mEtEr Extra groEn, 

hEt landschapsFonds 
= dE nodigE poEn!

annick de vos, landbouwer
‘Tot voor kort stonden we als landbouwers in de positie van 
‘de verliezers’. De havenactiviteiten breidden uit ten koste 
van het landbouwgebied en dus van onze broodwinning: 
Verlies van gronden betekent verlies van omzet. Met 
ECO2 zijn het nu net de havenbedrijven die instaan voor 
een correcte vergoeding voor de groenbuffers op onze 
perceelsgrenzen. En wij maken onze dorpsgenoten er 
gelukkig mee. 
Onze wensen voor de toekomst? Een maximaal behoud 
van onze gronden natuurlijk. En verder hopen wij met de 
omwonenden en bedrijven samen te werken aan de buffers. 
Zowel bij het planten als bij het snoeien kunnen we best 
wat hulp gebruiken. Wie helpt bij het snoeien, kan met het 
snoeihout zijn wintervoorraad hout voor de open haard 
aanvullen!’

caroline catelyn, landbouwer
‘Waarom we meestappen in dit project? Voor het uitzicht 
natuurlijk. Een mooier landschap, daar geniet iedereen van. 
En dat komt dan weer het imago van de landbouw ten goede. 
De vergoeding die we krijgen voor de aanleg van de buffers 
is zeker mooi meegenomen. Maar daar tegenover staat dat 
we blijven instaan voor het onderhoud. Op onze percelen 
gaat het vooral om knotwilgen. Die moeten geregeld worden 
gesnoeid. Tegelijk bieden ze beschutting aan het vee op onze 
weiden. Dat is natuurlijk ook een voordeel.’ 

Caroline Catelyn en Johan 
Van Hoecke, Luc Van 
Vooren en Annick De Vos, 
Jacob De Craene, Bart De 
Scheemaeker, Hubert De 
Waele, Joris & Tony De 
Witte, Filip Huysman, 
Stijn Merckx, Lutgarde 
Van Hoecke en Etienne 
Van de Walle, Christiaan 
Vereecke, Dirk Roegiers, 
Martin Vernaeve, José van 
Heesvelde, Renaat Van de 
Voorde, Monique Geerinck 
en Freddy Calenberge en 
Rudi Stevens.
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Max Green

aanplantingen ECO2

aanplantingen Vlaamse Overheid en ECO2

landbouwers overleggen waar ze bomen kunnen planten

Zicht op koppelingsgebied rieme-Zuid

Gouden peters ‘stora enso’ en ‘arcelorMittal’


