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Waar gaat het over?

Water+Land+Schap maakt de open ruimte
weerbaarder tegen steeds intensere periodes van
droogte en overstroming. Veertien lokale coalities
worden ondersteund om de transformaties van
landbouw, watersysteem en landschap in samenhang te
plannen en te realiseren.

Meer

Water, landbouw en landschap zijn op elkaar
aangewezen. Het zijn wezenlijke onderdelen van één
groot samenhangend ecosysteem. Een tekort of teveel
aan water heeft een directe impact op landbouw en
landschap. Daarom verenigen we in het programma
Water+Land+Schap diverse actoren en belangen
om waterproblemen in onderlinge samenhang aan
te pakken en om op die manier de vooropgestelde
Vlaamse en Europese richtlijnen en ambities te
realiseren.

You Are Here

In 2017 lanceerden we een oproep. Op de werkvloer
in het WTC ondersteunen we de komende maanden
de veertien geselecteerde projecten in vier
werksessies. We scherpen de initiële ambities aan en
vormen de projectvoorstellen om tot realiseerbare
landinrichtingsprojecten. We reserveren hiervoor de
nodige financiële middelen, zodat we voor het einde van
het jaar de uitvoeringsfase kunnen starten.
Met het programma Water+Land+Schap werken
we gebiedsgericht, op veertien plekken tegelijk in
Vlaanderen. Het programma-team van initiatiefnemers
ondersteunt lokale coalities met kennis, instrumenten
en investeringen, zodat ze effectieve transformaties
op het terrein kunnen realiseren. De beoogde
impact is veelzijdig: een sterkere landbouw, een
kwalitatief landschap, een kwalitatieve watervoorraad
en een duurzaam bodemherstel. Tegelijk is dit ook
een leerproces voor de deelnemende Vlaamse
beleidsniveaus, beleidsdomeinen, kennispartners
en lokale coalities. De opgedane kennis kunnen we
gebruiken voor een volgende oproep.

Water+Land+Schap is een initiatief van de
Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM), het Instituut voor
Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO), het
Departement Landbouw en Visserij, het Departement
Omgeving, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO), het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), en
Architecture Workroom Brussels.

BEGELEIDINGSDAG 1:
Water, Landschap en
Landbouw
Wo 23.05.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 17 Floor
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BEGELEIDINGSDAG 2:
Omgevingskwaliteit
Wo 13.06.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 23 Floor
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BEGELEIDINGSDAG 3:
Tussentijdse presentatie en
instrumentarium
Wo 05.09.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 23 Floor
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BEGELEIDINGSDAG 4:
Synthese
Wo 03.10.18
09.00 – 17.00
WTC 1, 23 Floor
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