INZICHTEN

cocreatIETraject aangelanden

Herprofilering ledebeek

Stichting Lodewijk de Raet is een pluralistische Stichting van Openbaar
Nut. Het uitgangspunt van ons beleid en werking is een zelfbewuste
samenleving die in haar verscheidenheid open staat voor diversiteit.
Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de complexe samenhang tussen
persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke ontwikkeling.
Stichting Lodewijk de Raet bestaat uit drie deelwerkingen:

Schakel is een deelwerking van Stichting Lodewijk de Raet. Wij bouwen
aan, ondersteunen en faciliteren lokale cocreatieve processen die
vertrekken vanuit plekken of uitdagingen. We doen dit in partnerschap
met lokale overheden, burgerinitiatieven, organisaties en bedrijven.
Onder lokaal cocreëren begrijpen wij samenwerkingsprocessen die
vertrekken vanuit plekken of uitdagingen waarbij de stakeholders
samen waarde creëren door te bouwen aan hun gemeenschap of
community.
Kenmerken van cocreatie zijn: deelhouderschap, verbinding, gedeelde
uitdaging, samen aanpakken, waarde creëren, voortschrijdend inzicht,
ecosystemen versterken.

• Schakel in lokaal cocreëren: Zet in op lokale cocreatieprocessen
vanuit plekken of lokale uitdagingen.
• Kwadraet: Faciliteert leren en versterkt mensen en groepen om beter
hun plek, rol en engagement binnen hun omgeving op te nemen
• Actief na pensioen: Ondersteunt en versterkt mensen in actief
burgerschap na het beëindigen van de loopbaan.

Stichting Lodewijk de Raet / Schakel
Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent
T: 09 382 75 70
www.cocreatie.be
www.cocreatiegids.be
O.N. 0406.585.002

Contact
Lieven Hérie
Procesbegeleider
0475 – 96 22 64 – lieven.herie@cocreatie.be
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TRAJECTBEGELEIDER
Lieven Hérie
Schakelaar
Lieven is een 20-tal jaar actief als communicatieadviseur en
procesbegeleider.
Lieven werkte tussen 1992 en 2001 als jeugd- en communicatieambtenaar
voor de gemeente Lochristi. Nadien ging hij aan de slag als communicatieadviseur bij Field Communication, een communicatiebureau met de focus
op land- en tuinbouw, voeding en duurzame ontwikkeling.
Vandaag is Lieven actief als facilitator van participatie- en
cocreatietrajecten voor Schakel.
Lieven wordt enthousiast van mensen samen te brengen, hen in beweging
te zetten en hen te laten samenwerken. Hij is een verbinder van nature.
Vandaag begeleidt hij trajecten van overheden, organisaties en bedrijven die
nauwer willen samenwerken met hun stakeholders en stappen zetten
richting communityvorming en cocreatie. Complexe uitdagingen in
verschillende contexten zijn zijn biotoop.
Hij is als procesbegeleider de laatste jaren ook actief rond tijdelijke
invullingen, stadsvernieuwing en ecosystemische benaderingen van
complexe uitdagingen.
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SITUERERING
De Ledebeek is een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie, beheerd door de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM). Met de geplande herprofileringswerken mikt de VMM op een extra waterbuffering van circa 50.000m³
over een lengte van 6,5km.
Vanaf de Veldenkensstraat in Destelbergen, over het volledige grondgebied van Lochristi en tot aan de Nieuwe Stationsstraat in
Lokeren krijgt de beek een nieuw profiel dat maximaal voldoet aan de ambities van de VMM. Die zijn vormgegeven door de
Europese kaderrichtlijn water (KRW) en werden op Vlaams niveau vertaald in het decreet Integraal Waterbeleid.
De beek ligt in een zandig gebied met een microreliëf van evenwijdige zandruggen en ondiepe beekdalletjes. De Ledebeek is een van
deze kleine beekdalletjes binnen het stroomgebied van de Schelde. Het is een van oorsprong natuurlijke waterloop die in de 13de en
14de eeuw werd rechtgetrokken.
De huidige Ledebeek watert af naar twee kanten: naar de Durme in Lokeren en naar de Schelde in Destelbergen. Het omslagpunt of
de waterscheiding ligt in de Stationsstraat in Destelbergen.
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AMBITIES
1. Te nat of te droog weer?
Bij noodweer treedt de Ledebeek op verschillende plaatsen buiten haar oevers. Het hoog-impactscenario toont dat de kans op
overstromingen in Vlaanderen tegen 2100 kan stijgen met een factor 5 tot 10.
Daarnaast confronteren de voorbije zomers ons met een groeiende droogteproblematiek. Klimaatwetenschappers geven aan dat
het aantal droge zomers alleen maar zal toenemen. De beek loopt ’s zomers leeg en de grondwatertafel zakt, met alle gevolgen voor
landbouw en natuur.
2. De oevers van de beek kalven af door de hoge piekdebieten bij hoogwater.
3. De ecologische waarde van de doorgaans kaarsrechte beek is erg beperkt.
Zo verliest de beek haar hele waaier aan ecologische diensten waar gezonde beeklopen ons van kunnen voorzien.
Het doel van de werken is het geomorfologisch beekherstel: het profiel van de bedding wordt aangepast aan de uitdagingen van
zowel waterafvoer als de natuurlijke terreingesteldheid. Zo willen we een duurzaam dynamisch evenwicht installeren en dit
onderhouden met natuurlijke processen die op hun beurt het herstel van het ecosysteem bevorderen. Dit groen-blauwe lint moet
bovendien de nog aanwezige natuurelementen langs de beek verbinden.
Dit project maakt het dus mogelijk om een groen-blauw lint doorheen de vallei te trekken met een impact op het klimaat, op de
biodiversiteit, op het lokale ecosysteem en op de belevingswaarde van de Ledebeek en de ruimere omgeving.
Eerder dan deze plannen rigoureus uit te voeren en klassieke informatiebijeenkomsten op te zetten, heeft de VMM de ambitie om
via een cocreatief voortraject de aanpalende bewoners en economische actoren te betrekken bij het ontwerp en nadien bij de
uitvoering.

5

UITDAGINGEN PROCESARCHITECTUUR BIJ OPSTART
1

2

3
4

5
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Hoe kunnen we sessies opzetten waarbij aanpalende inwoners en economische actoren de impact
verkennen van de finaliteit van de werkzaamheden?

Hoe kunnen we bezorgdheden detecteren en bundelen die zowel in het finale ontwerp als in de uitvoering
ervan kunnen meegenomen worden en op die manier ook het draagvlak voor de werken maximaliseren?

Hoe kunnen we het gedeelde belang van de herprofilering zichtbaar maken en beter rekening houden met
de belangen die minder of niet gedeeld zijn?

Hoe kunnen we tot afspraken komen die samen (VMM en de stakeholders/entiteiten) vormgegeven zijn?

Hoe kunnen we gedragen afspraken maken over de communicatie, over de aanpak van de
werkzaamheden, over omgaan met elkaars gedeelde en verschillende verwachtingen…?

Hoe kunnen we komen tot een partnerschap met alle betrokken stakeholders/entiteiten?
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INITIËLE
Fasering van het
traject

OORSPRONKELIJKE Fasering van het traject
Cocreatieve processen zijn afhankelijk van
hoe betrokkenen ze zelf vormgeven.
De hierna geschetste procesarchitectuur was
het raamwerk bij de opstart en werd
vormgegeven door het procesteam: Bram
Bundervoet, projectleider van de VMM en
trajectbegeleider Lieven Hérie van Schakel.

Voorgestelde stappen bij aanvang van het proces:
Stap 1: Opstart en afbakening van het traject – samenstellen
procesteam
Stap 2: Onderzoek, inzichten verwerven en uitdagingen formuleren
Stap 3: Uitwerken concrete aanpak
Stap 4: 3 sessies:
- met aanpalende landbouwers en tuinders
- met aanpalende bewoners
- met aanpalende bedrijven/andere economische actoren (buiten
land- en tuinbouw)
Stap 5: Verwerking en terugkoppeling van de inzichten
Stap 6: Gezamenlijke feedback/afsprakensessie
Stap 7: Uitwerken aanbevelingsnota voor de VMM, de ontwerper en de
uitvoerder van de werkzaamheden
Stap 8: Presentatie van de nota
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EIGENLIJKE TRAJECT
&
Inzichten

Stap 1: Opstart en afbakening van het traject
FORMULERING UITDAGINGEN - ZOMER 2019
Binnen het procesteam maakten we de uitdagingen specifieker.
Hoe kunnen we van de herinrichting een integraal project maken waarbij we…

1
2
3

omgaan met de uitdagingen van een veranderend klimaat: schade door overstromingen, waterberging,
droogtescenario’s, klimaat mitigatie en adaptatie, een veerkrachtig ecosysteem…

biodiversiteitsverlies tegengaan en zorgen voor meer biodiversiteit in en langs de beek

streven naar een gezonde werk- en woonomgeving: met verbeterde waterkwaliteit, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit,
ruimte voor buitenactiviteiten, antwoord op hittestress…

4

het landschap verrijken

5

ernaar streven dat de herprofilering een meerwaarde is op vlak mobiliteit, educatie, economie, (sociale) recreatie…
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de nieuwe profilering cocreëren: samen met de omwonenden, de gebruikers van de gronden langs de beek,
de overheden, andere belanghebbenden… voor en door alle entiteiten in het ecosysteem
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Stap 2: Onderzoek, inzichten verwerven en uitdagingen formuleren
NAJAAR 2019 - VOORJAAR 2020
Het procesteam koos ervoor om in Stap 2 maximaal in te zetten op verkennende gesprekken om de verwachtingen van de
verschillende stakeholders / de entiteiten binnen het ecosysteem te capteren en zo zicht te krijgen op de complexiteit.
We lieten ons ook inspireren door voorbeelden van gelijkaardige werkzaamheden en bezochten een inspirerend
herprofileringsproject in Assenede. We gingen bovendien het hele traject van de Ledebeek af om de nodige terreinervaring op te
doen.
We verkenden ten slotte met het procesteam de mogelijkheden van grondverzet zo dicht mogelijk bij de Ledebeek en brachten in
dat kader een plaatsbezoek aan een vijver te Destelbergen.
We hadden gesprekken met volgende entiteiten:
- College van Burgemeester en Schepenen van Lochristi
- Schepen en ambtenaar van Destelbergen
- Polderbestuur Moervaart en Zuidlede
- Boerenbond (regioconsulenten)
- Voorzitter Bedrijfsgilde Lochristi
- Voorzitter ABS-afdeling Lochristi
- Schepen en ambtenaar van Lokeren
- VLM (met een focus op de uitdagingen binnen de mestwetgeving bij diverse varianten van een herprofilering van de beek)
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Stap 2: GEDEELDE INZICHTEN
Inzichten bij alle entiteiten:
- collectief gedeeld inzicht:
- de noodzaak om de Ledebeek aan te pakken
- zichtbare uitdaging: staat van de oevers – afkalving
- minder zichtbaar en aanwezig inzicht, maar door de gesprekken intussen wel gedeeld:
- noodzaak aan extra waterbuffering
- vaststelling: er zijn nog vage herinneringen aan een buiten haar oevers tredende beek op dit specifieke deel van de Ledebeek;
er is veel veranderd/verbeterd op dat vlak na de aanpassing van verschillende duikers
- oorspronkelijk niet de focus van de herprofilering, maar intussen wel voelbaar: kan de heraanleg van Ledebeek ook (deels)
een antwoord bieden op het droogte issue?
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Stap 2: INZICHTEN LOKALE BESTUREN
De drie besturen zijn voorstander van een geleed profiel met de uitdaging om in de zomer water te behouden.
Ze zijn de idee genegen van een meanderende beek.
Vraag: kan er meer beleving gecreëerd worden?
Jaagpad, looppiste, parcours om te wandelen, MBT-parcours, ruiters toelaten, mogelijkheid om een speelweefsel op te nemen…
Positief: met het project kunnen we inspelen op de bewustwording van water bij de bevolking.
Hopelijk zorgt het project niet voor extra lasten bij de gemeente ivm onderhoud.
De besturen zijn geen voorstander van zomermaaiingen. Ze krijgen daarover vaak opmerkingen van landbouwers.
Kunnen mensen betrokken worden bij heraanleg: bv. een boomplantactie, een geboortebos…?
Ze hebben een duidelijke vraag naar heldere communicatie met aangelanden/belanghebbenden en appreciëren ook de directe
communicatie en het informele overleg met de VMM.
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Stap 2: INZICHTEN POLDERBESTUUR
Zomermaaien is overal een issue. Kan de herprofilering ervoor zorgen dat zomermaaien niet nodig is?
Goed onderhoud en praktische mogelijkheid om het onderhoud uit te voeren is key.
Wintermaanden zijn precair voor overstromingen, maar meeste overstromingen vinden plaats in de zomer na hevige wolkbreuken.
Nood aan goed functionerende overstorten want ook de zijtakken van de Ledebeek (Ledebeek is visgraatbeek) moeten hun water
kwijt.
Opmerking: Lochristi maakt bovendien werk van een hemelwaterplan waarbij in de toekomst meer hemelwater zal afgevoerd
worden via de Ledebeek.
Nood aan een wintervisie en zomervisie (winterscenario en zomerscenario doordenken is noodzakelijk).
Bv. zomer: hoe kunnen we het water behouden? Maar, indien nodig in die periode ook snel afvoeren.
Extra uitdagingen: egelskopbegroeiing tegengaan.
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Stap 2: INZICHTEN LANDBOUWORGANISATIES
Belangrijk voor de land- en tuinbouwers is dat bij de herprofilering van de Ledebeek rekening wordt gehouden met de
5-meterstrook waarin boeren niet mogen bemesten en die (volgens de regels) begint vanaf de talud van de beek.
Dit wordt zo bepaald in de mestwetgeving, die zijn basis vindt in de Kaderrichtlijn water.
Boeren en tuinders zijn al een strook van 8 meter onteigend en zo komt een productieve land- en tuinbouw in de zone langs de
Ledebeek steeds meer onder druk.
Bovendien is er een nog een hangijzer: de mogelijke uitbreiding van de spoorlijn Gent-Antwerpen met een derde spoor die enkel
kan gerealiseerd worden met onteigeningen van landbouwgronden.
Voorstel vanuit de organisaties: zet ook in op agrarisch watersturingspeilbeheer via het plaatsen van stuwtjes en peilgestuurde
drainage.
Opmerking: stuwen zijn alleen toegelaten op private waterlopen.
Er bestaan compensatiepremies voor milieumaatregelen via de VLM, maar de grootste belemmering bij landbouwers is dat er nu
een compensatie is voorzien van 5 jaar, maar er is onzekerheid over de periode nadien.
Bovendien moeten de kosten voor het inzaaien door de boeren zelf betaald worden.
Komt daarbij dat de landbouwers deze oppervlakten in hun mestaangifte kwijt zijn.
Eventuele andere oplossingen moeten nog gecheckt worden: experimentele dienstenvergoeding of beheersovereenkomst door
VLM voor het beheer van de oevers en aantal andere subsidiekanalen (bv. voor houtkanten…)
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Stap 2: INZICHTEN VLM
In een oriënterend gesprek met de VLM over de uitdagingen mbt de mestwetgeving bij diverse varianten van een herprofilering
kregen we geen sluitend antwoord.
Het issue is de grens van de bemestingszone (cfr. supra) die bepaald is op 5 meter van de oever.
Bij diverse profielvarianten is de vraag waar de eigenlijke oever begint?
In deze voorbereidende fase wilde VLM in eerste instantie zich niet op voorhand engageren om hierover uitsluitsel te geven, maar
dit enkel doen op basis van de definitieve plannen.

Opmerking:
In de loop van het traject ontstond het inzicht dat er een onderscheid is tussen de winterbedding en de zomerbedding van de
Ledebeek. De zomerbedding bevindt zich lager en verder van de perceelsgrenzen, wat dus ook een gevolgen kan hebben op de 5metergrens en de impact van de bemesting op de waterkwaliteit.
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BIJSTURING
DOOR CORONA

Stap 3-4-5: CONCRETE AANPAK UITWERKEN WORKSHOPS,
WORKSHOPS & TERUGKOPPELSESSIE
VOORJAAR 2020
Omwille van de corona pandemie en de bijbehorende maatregelen, werden we gedwongen om de volgende processtappen om te
denken.
Het procesteam besliste om over te schakelen op persoonlijke gesprekken met de aangelanden (zowel de omwonenden als de
land- en tuinbouwers), en dat zowel telefonisch als met huis-aan-huisbezoeken met inachtneming van de geldende Covid-19
richtlijnen.

Na de versoepelingen van de maatregelen in juni besloten we:
- om individuele huisbezoeken te houden met de bewoners langs de Ledebeek:
Ledebeekweg – Kapelaanwegel – Ommegangstraat – Kastanjedreef in Lochristi
- zo veel mogelijk - rekening houdend met de tijdsspanne van het voortraject en de voortgang van de aanbesteding - bezoeken aan
landbouw- en sierteeltbedrijven, zowel bij eigenaars van de gronden als bij pachters
- telefonisch contacten te leggen met land- en tuinbouwbedrijven (eigenaars en pachters).
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REFLECTIEDOcUMENTEN
GEBRUIKT BIJ DE
HUISBEZOEKEN

Stap 3-4-5: DOCUMENTEN OM DE GESPREKKEN TE VOEDEN
Bij onze rondgangen wilden we een aantal voorbeelden / prototypes van beekprofielen checken bij de aangelanden en zo het gesprek
te voeden.
We besloten om dit te doen via een aantal tekeningen.

Dwarsprofiel met gelede oever boven de laagwaterlijn, MET onderhoudsstrook boven:
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Stap 3-4-5: DOCUMENTEN OM DE GESPREKKEN TE VOEDEN
Dwarsprofiel met gelede oever boven de laagwaterlijn, zonder onderhoudsStrook

21

Stap 3-4-5: DOCUMENTEN OM DE GESPREKKEN TE VOEDEN
BOVENAANZICHT MEANDERENDE BEEK
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INZICHTEN
HUISBEZOEKEN

Stap 3-4-5: INZICHTEN OMWONENDEN
Voorafgaandelijke vaststelling: bij heel wat bewoners blijkt er onduidelijkheid over de perceelsgrenzen en de voor onderhoud voor te
behouden strook langs de beek.
Gedeelde opmerkingen/bedenkingen:
- een pad langs de beek achter de woningen stuit op algemene weerstand; de mogelijkheid van een pad langs de Ledebeek buiten de
woonkernen ervaren de bewoners wel positief.
- het zicht - vooral in de winter - over de velden dient zo veel mogelijk bewaard te blijven. Er was bovendien een opvallende vraag om
het landschap zonder bomen intact te houden achter de woonst van de Ledebeekweg 170. In de achtertuin staat namelijk een
telescoop opgesteld waarmee een astronoom foto’s maakt van weer- of astronomische verschijnsels die zowel door NASA als door
het KMI worden gebruikt.
- de residenten van woningen met wilgen aan de beekrand zijn unaniem gewonnen voor het behoud of heraanplant van deze bomen
op voorwaarde dat ze onderhouden worden. Volgens velen zorgen die wilgen en de beek voor verkoeling in de zomer.
Ook de bewoners met een oude eik achter hun woning aan de beekrand (Kastanjedreef), dringen aan op een behoud van deze boom.
- er is veel appreciatie voor de boeren die de percelen achter de woningen bewerken. Er komt geen enkele opmerking over de aard
van het gewas op die gronden, noch over de (mechanische) activiteiten die op die percelen plaatsvinden.
- de huidige situatie van de beek vinden de bewoners behoorlijk dramatisch: slecht onderhoud en afkalvende oevers waaraan veel
oplapwerk gebeurde door de residenten zelf.
Het (gebrek aan) onderhoud wordt bij zowat alle bewoners als belangrijk knelpunt genoemd. Het huidige beheer laat volgens hen te
wensen over. Bovendien klagen velen over hun oevers die stelselmatig verkleinen omdat bij de onderhoudswerken steeds meer oever
wordt weggenomen en aan de overzijde (op de landbouwgronden) beland.
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Stap 3-4-5: INZICHTEN OMWONENDEN

(vervolg)

- een stijging van de natuurwaarden door de realisatie van een groen-blauw lint wordt overal positief ervaren.
- bewoners reageren enthousiast op de idee van een meanderende beek. Ze drukken ook de hoop uit dat ze de beek nu beter kunnen
zien en niet gehinderd worden door onkruid of door de beek die verscholen in de diepte ligt.
- persoonlijke communicatie en het bezoek wordt steeds positief ervaren. Door de meesten alleen al omdat ze
(eindelijk)geïnformeerd worden. Velen zijn positief omdat ze nu duidelijkheid krijgen en de ‘van horen zeggen’-verhalen een kader en
een mogelijke timing krijgen.
- projectcommunicatie/vervolgcommunicatie. We krijgen bovendien meermaals de vraag om hen vanaf nu regelmatiger op de
hoogte te houden van de voortgang van het dossier en om betrokken te worden bij de volgende stappen.
We geven de omwonenden alvast mee dat er een website komt met specifieke informatie en waarop ook de contactgegevens van de
projectverantwoordelijke(n) zullen te vinden zijn. Bovendien spreken we af om de aangelanden ook via bewonersbrieven op de
hoogte te houden.
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Stap 3-4-5: INZICHTEN LAND- & TUINBOUWERS
In de verschillende gesprekken met land- en tuinbouwers komen volgende gedeelde inzichten naar voor:
- de grootste bezorgdheid: de 5 meter-zone voor bemesting (cfr. supra).
- vraag naar beter onderhoud van het groen (onkruid) en ook van de bomen en al zeker bij bloemisten met waterbassins langs de
beek en die last hebben van groenafval van die bomen (voornamelijk populieren) die de waterkwaliteit van hun reservoirs nefast
beïnvloeden.
- bij onderhoud van de beek (vandaag) wordt het slib op de akkers getrokken en wordt ook dikwijls maaisel achtergelaten.
Deze praktijken zijn slecht voor de kwaliteit van de gronden.
De land- en tuinbouwers staan erop om dit materiaal in de toekomst af te voeren en vragen om dit op te nemen in het bestek.
- akkers betreden voor onderhoud tijdens de wintermaanden is niet echt een issue (maar waakzaamheid blijft geboden).
- indien paden op de oevers worden aangelegd, graag ook een afsluiting voorzien om de gewassen te beschermen.
- voorlopig is er geen enthousiasme om mee het beheer van de beek te voorzien.
- bermonderhoud met schapen wordt algemeen als ok bevonden (indien afrastering geplaatst wordt).

26

EXTRA OVERLEG

OVERLEG MET VLM & BOERENBOND
Projectleider Bram Bundervoet kreeg de formele bevestiging van de VLM dat het meegaat in de idee van een winter- en een
zomerbedding, waarbij de 5-metergrens voor bemesting geldt vanaf de zomerbedding van de beek, die dan voor de handhaving
de eigenlijke bedding van de waterloop vormt:

Huidig profiel

Nieuw profiel
winterbedding

Nieuw profiel winterbedding

Nieuw profiel zomerbedding
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OVERLEG MET VLM & BOERENBOND

(vervolg)

Met de informatie van de VLM trokken we naar een overleg met de regioconsulenten van Boerenbond.
Wanneer de Ledebeek zou worden ontworpen als een lange rechte beek met een winter- en een zomerbedding, zouden de
landbouwers geen extra land onbemest hoeven te laten.
Het meanderen van de nieuwe beek heeft wel een impact op de bemestingsgrenzen, maar in het overleg kwamen we samen tot
het inzicht dat in het kader van de 5-meterrichtlijn het meanderen preferentieel gebeurt in functie van de perceelsgrenzen van de
landbouwbedrijven. Op deze hoeken is er meestal minder opbrengst en blijft de impact van een meanderende beek minimaal.
Tijdens de bijeenkomst berekenden we dat op die wijze maximaal 15% van ieder perceel landbouwgrond langs de beek niet zou
kunnen bemest worden.
We spraken af om hiervan alvast een simulatie te maken.
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OVERLEG MET VLM & BOERENBOND

(vervolg)

Simulatie van een meanderende beek op de hoeken van de percelen (deel achter de Kastanjedreef te Lochristi):

Blauw gearceerd: mogelijke loop van de nieuwe beek met meanders op de hoeken van de percelen.
Rode lijn: de bemestingsgrens, 5m uit de nieuwe oever.
Rood gearceerd: zones die de landbouwers niet mogen bemesten door de nieuwe ligging van de beek.
Geel gearceerd: zones die wel mogen bemest worden dankzij de afspraken met VLM waarbij het winterbed eveneens als buffer kan
dienen.
In deze simulatie komen we uit op een percentage niet te bemesten oppervlakte van 12% (rood gearceerd tov rood+geel gearceerd).
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Stichting Lodewijk de Raet
Schakel in lokaal cocreëren
Koningin Maria Hendrikaplein 64a, 9000 Gent
T: 09 382 75 70

Trajectbegeleider: Lieven Hérie
lieven.herie@cocreatie.be
0475-96 22 64
www.cocreatie.be
www.cocreatiegids.be
O.N. 0406.585.002

