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Met een regionale luchlhaven heeft u een streepje voor! 
Geniet van de vele voordelen die een kleinschalige, 
vrachtvriendelijke luchthaven u biedt : overbezette 
terminals en verkeersopstoppingen behoren voortaan 
tot het verleden. Ostend-Bruges International Airport 
zal uw manier van zakendoen voor altijd wijzigen. Niets 
houdt u nog tegen I

Ideaal gelegen in het hartje van Europa, biedt onze 
luchthaven een snel en flexibel alternatief voor de 
overbezette luchthavens in de driehoek Schiphol- 
Frankfurt-Londen. Wij zijn gespecialiseerd in vracht
vervoer, met name outsized cargo, algemene vracht en 
bederfelijke produkten.

Bereid u voor op een perfecte vlucht en een succesvolle 
landing!

W ij bieden de oplossing_______________

Ostend-Bruges International A irp o rt komt tegemoet 
aan praktisch al uw  eisen met betrekking tot vracht
afhandeling. O f uw  vracht nu bestaat uit verse vis, 
groenten, tropisch fru it o f vee, w ij zorgen ervoor 
aat uw  doelstellingen w orden verwezenlijkt en uw 
hoge verwachtingen w orden ingelost.

"Aerofresh" Koelcentrum

Als u bederfelijke produkten, bloemen o f groenten 
vervoert o f overweegt in deze winstgevende markt 
te stappen, dan is Ostend-Bruges International 
A irp o rt dé naam om te onthouden. O m  de opslag
capaciteit voo r bederfelijke produkten te verhogen, 
werken w ij samen met de afhandelingsmaatschap- 
p ij Aviapartner. Het nieuw "Aerofresh" Koelcentrum 
werd in gebruik genomen op 6 oktober 2003. 
N ieuwe, ultramoderne faciliteiten, w aaronder een 
aangepaste opslagplaats van 1 .300 m2 overeen
komstig de laatste EU-voorschriften, garanderen 
een gelijkm atige en ononderbroken koelingsketen.
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Redactioneel

VIJFTIG JAAR STREEKONTWIKKELING

Tenslotte is er de uitvoering op het terrein. 
Het realiseren van werkterreinen, 
woonzones, oprichting van doorgangs- 
gebouw en, zijn enkele van de vele 
voorbeelden.

In W est-Vlaanderen werd  
deze filosofie van bij de aanvang van 
de streekontw ikkeling gevolgd.
Ze kreeg een institutionele uitvoering 
m et de oprichting van W ES (studie), W ER-GOM  
(strategie, prom otie en coördinatie) en de inter
com m unales wvi en Leiedal (uitvoering).

'D e research f/  

BELANG. G eDEG 
MOET ONDERSTEU 

CURAAT ONDERZOI 

ONDERZOEKSFUNC

Het artikel verderop in dit num m er ter 
gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het 
verschijnen van het boek 'Structurele W erkloosheid  
in W est-Vlaanderen' is een duidelijke illustratie hoe  
belangrijk sociaal-econom isch onderzoek is voor de 
ontw ikkeling van een streek.

In het ontw ikkelingsw erk voor een streek 
kunnen vijf fasen worden onderscheiden. De eerste 
fase behelst de research m et een situatieanalyse, 
intern en extern, ontleding van sterkten en zw akten  
en onderzoek naar opportuniteiten en bedreigingen.

Op basis van deze eerste fase m oet men 
vervolgens denken aan een strategie van ontwikkeling. 
'West-Vlaanderen 2000 -  een strategie van econom i
sche ontw ikkeling' is hiervan een goed voorbeeld.

In een derde fase m oet worden gew erkt aan 
de prom otie van een streek. Deze prom otie - niet te 
verwarren m et publiciteit - kan zeer uiteenlopende  
vormen aannem en en is m ede afhankelijk van het 
ontw ikkelingsm odel dat men voorstaat.

Ontwikkelingsw erk ten voordele van een 
streek vergt enorm veel coördinatiewerk. Dit laatste 
maakt deel uit van de vierde fase en slaat zow el op 
afstem m ing tussen openbare besturen onderling als 
coördinatie tussen publieke en private ondernem ingen  
en instellingen.

De research fase is van essentieel belang. 
Gedegen ontw ikkelingsw erk m oet ondersteund  
worden door accuraat onderzoek. Helaas w ordt de  
onderzoeksfunctie veelal onderschat. In de econom i
sche ontw ikkeling van West-Vlaanderen in de jongste  
vijftig ja a rz ijn  er nochtans vele voorbeelden aan te 
geven die de vitale betekenis van onderzoek illustreren. 
Laten we enkele belangrijke studies in herinnering  
brengen:

• De uitbouw van de haven van Zeebrugge
in de jaren vijftig, zestig en zeventig is gebaseerd 
op guasi permanent en zeer omvangrijk onder-
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Redactioneel

zoekswerk van WES. Dit research werk vormde 
de basis voor adviezen aan het haven
bestuur, openbare besturen en acties van 
de WER om de uitbouw van de haven van 
Zeebrugge te ondersteunen. WES vervulde 
een belangrijke rol in de werkzaamheden 
van de 'Commissie Verschaeve' die aan 
de basis lag van de uitbouw van de 
Zeebrugse haven in het begin van de jaren 
zeventig.

De studies 'West-Vlaanderen 2000 -  
Een Strategie voor Economische Ont
wikkeling' en 'West-Vlaanderen 2010 -  
Een Strategie voor Economische Ontwik
keling' (deze laatste gepubliceerd door de 
GOM) en het werk dat voor de verschillende 
Westhoekprogramma's tot op vandaag is 
gedaan, zijn andere voorbeelden waar onder
zoek aan de basis ligt van verdere econom i
sche ontwikkeling.

Van groot belang was ook de WES-studie 
'Symarindus' (De energiefunctie van de 
Belgische Kust en de maritieme industrialisatie). 
De uitbouw van de voorhaven werd mede door 
deze studie ondersteund. Dit studiewerk gaat tot 
op vandaag verder. Met het strategisch plan voor 
de haven van Brugge-Zeebrugge zet WES mede 
de krijtlijnen uit voor de komende dertig jaar.

De WES-studies in de toeristische sector
gaande van 'Het Belgisch Kusttoerisme -  
Vandaag en Morgen', over 'Het Strategisch Toeris
tisch Marketingplan voor België' tot de actuele 
strategische planning voor diverse toeristische be
stemmingen hebben het toeristisch beleid zowel 
op nationaal, regionaal als lokaal vlak bevrucht.

H et is voor W est-Vlaanderen van vitaal belang  
dat op een continue wijze aan verkennend onderzoek  
w ordt gedaan over econom ische, technologische en 
andere ontw ikkelingen en opportuniteiten die de 
Provincie in de toekom st kunnen beïnvloeden zodat 
tijdig een passend beleid kan worden uitgewerkt.

Voor dergelijk prospectief onderzoek m oet een 
instelling als W ES over m iddelen beschikken die niet 
com m ercieel o f  projectgebonden zijn. Op deze wijze 
w ordt de zo  belangrijke eerste fase van het ontw ikke
lingswerk mogelijk gemaakt, gestim uleerd en richting  
gegeven. De behoefte aan dergelijk onderzoek is 
thans minstens even groot als bij de publicatie van het 
werk 'Structurele W erkloosheid in W est-Vlaanderen' 
vijftig jaar geleden.

Prof. dr. Norbert Vanhove 
Voorzitter redactieraad West-Vlaanderen Werkt
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STRUCTURELE WERKLOOSHEID

50s,e verjaardag van 
de studie 'Structurele 
Werkloosheid in 
West-Vlaanderen'

Norbert Vanhove
Ere Administrateur GOM West-Vlaanderen

|
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Historiek

In juli 1954 - 11 juli om precies te zijn - of vijftig jaar 
geleden werd het boek 'Structurele Werkloosheid in 
West-Vlaanderen' van Guido Declercq en Olivier Vanneste 
gepubliceerd1. Amper drie jaar later volgde een tweede 
editie van de toen reeds vermaarde studie2.

Guido Declercq en Olivier Vanneste waren bij de publicatie 
amper 26 en 24 jaar oud. Zij hadden elkaar leren kennen 
aan de Leuvense universiteit en waren leden van de be
faamde economische studieclub van prof. Karei Pinxten 
en bezield door zijn gedachtengoed. In deze studieclub 
hadden beide auteurs in 1951 het plan opgevat om samen 
een studie te wijden aan de werkloosheidsproblemen in 
West-Vlaanderen. Aanleiding hiertoe was een prijsvraag 
uitgeschreven door de bestendige deputatie van 
West-Vlaanderen, over een economische studie van de pro
vincie. West-Vlaanderen telde ruim 16% van de Belgische 5

De jonge economisten Olivier Vanneste (24) en Guido Dedercq (26) 
bij de publicatie van hun vermaarde studie 'Structurele Werkloosheid 
in West-Vlaanderen' in 1954

werkloosheid en telde slechts circa 10% van de beroeps
bevolking. Vanneste had een eerste regionaal-economische 
studie opgesteld, waarin de economische indicatoren van 
een regio afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang 
werden ontleed. De confrontatie van gegevens gaf aan
leiding tot verklaringen die dienstig konden zijn voor het 
regionaal-economisch beleid. Declercq was een theoretische 
verklaring op het spoor voor een zonderling fenomeen dat 
scheen te botsen met de wetenschap.

Hoe kon het dat in een klein land als België een bepaalde 
streek systematisch hoge werkloosheid kende terwijl in 
andere streken er een tekort aan arbeidskrachten heerste? 
Blijkbaar werkte de gepostuleerde mobiliteit van de 
productiefactoren niet zoals de theorie deze voorschreef. 
West-Vlaanderen was hiervan een duidelijk voorbeeld. 
Declercq wist in zijn duiding van deze anomalie een theoretisch 
model te formuleren. De bijdragen van beide studiegenoten 
werden in 1953 met elkaar geconfronteerd, samengebracht en 
besloten met conclusies en praktische aanbevelingen.

Weinig wetenschappelijke publicaties hadden zo een 
grote impact op het economisch gebeuren van een 
streek als het boek 'Structurele Werkloosheid in 
West-Vlaanderen'.
Professor G. Eyskens schreef bij de publicatie van dit werk 
' . . .  de belangrijkste en omvangrijkste studie die over het 
regionaal aspect van de werkloosheid in ons land werd 
ondernomen en gesteund is op ernstig wetenschappelijk 
onderzoek van twee auteurs, die hierbij blijk geven van 
een hoogstaande economische scholing'. Minder dan een 
jaar later verscheen in 'Economie Survey of Europe in 1954' 
uitgegeven door United Nations, Department of Economie 
and Social Affairs, een lovende evaluatie. De studie van 
Guido declercq en Olivier Vanneste werd als belangrijk 
geciteerd. De redacteurs van het VN-rapport, zoals latere 
andere internationale bronnen, waren zich daarbij duidelijk 
bewust geweest van de wetenschappelijke en strategische
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STRUCTURELE WERKLOOSHEID

eigenschappen van het boek, dat voorop lag op zijn tijd 
door een grondige theoretische onderhouw, systematisch 
en samenhangend toegepast op een achtergebleven regio 
in het hart van West-Europa. Wijlen John van Waterschoot, 
professor aan de K.U.L. wees in het LiberAmicorum  Olivier 
Vanneste op de internationale uitstraling van de studie:
'Het innoverend karakter en de bijzondere allure van de 
regionaal-economische studie over West-Vlaanderen waren 
meteen internationaal erkend. Spijts de taalbegrenzing 
werd ze in de jaren vijftig en zestig ook meermaals om 
haar actualiteit en bruikbaarheid geprezen en geciteerd in 
meerdere Europese landen'.

Het lijkt dan ook gepast hier even bij stil te staan in het 
tijdschrift 'West-Vlaanderen Werkt' waarvan beide auteurs 
aan de wieg stonden.

Guido Declercq en Olivier Vanneste waren met deze studie 
ook sant in eigen land, wat eerder uitzonderlijk is. 'Structu
rele werkloosheid' lag mede aan de basis van de oprichting 
van de West-Vlaamse Economische raad (WER, later om
gevormd tot GOM West-Vlaanderen) en het West-Vlaams 
Economisch Studiebureau (WES). Het gaf aan Declercq 
en later Vanneste meteen het moreel en deskundig gezag 
om aan het economisch ontwikkelingswerk van West- 
Vlaanderen gestalte te geven.

Inhoud van het boek

De studie zelf is opgedeeld in twee delen. De auteurs 
behandelen in een eerste theoretisch deel en op indringende 
wijze de problematiek van de structurele werkloosheid, 
gezien door het oog van een economist. Het tweede meer 
toegepaste deel onderzoekt systematisch de toestand in 
West-Vlaanderen volgens uiteenlopende invalshoeken en 
mondt uit in een aantal samenhangende aanbevelingen tot 
het voeren in een langetermijnperspectief van een regio- 
naal-economisch beleid ten gunste van West-Vlaanderen.

Het begrip 'structurele werkloosheid'

In de jaren 1950 werd klassiek een onderscheid gemaakt 
tussen drie soorten werkloosheid: frictie-, seizoen- en 
conjunctuurwerkloosheid. Hoe omschreven de auteurs deze 
soorten werkloosheid?

Iedere dynamische economie heeft af te rekenen met het 
verschijnsel van frictiewerkloosheid. Het gaat om een 
percentage van de actieve bevolking dat, afhankelijk van de 
omstandigheden, werkloos blijft. De auteurs spraken van 
een 'onverkleinbaar minimum' van werkloosheid, 
eigen aan een land, gedurende een bepaalde periode.
In een dynamische economie is het noodzakelijk dat de 
productiefactoren zonder ophouden streven naar betere 
combinaties. Ook de consument heeft een wijzigend 
behoeftenpatroon. De arbeider die vrijwillig zijn werk opzegt 
omdat hij elders betere arbeidsvoorwaarden verwacht, 
bevordert dit proces. Zo handelt ook de ondernemer die 
zich in de concurrentiestrijd onafgebroken genoodzaakt 
ziet naar voordeliger productievoorwaarden te streven.
Hoe zwaarder de loonkost in de kostprijs van een product, 
hoe meer de ondernemer wordt aangespoord om bespa
ringen op arbeid te maken. Hij handelt ongetwijfeld in zijn 
persoonlijk belang. Wat velen niet beseffen is dat tegelijk 
het algemeen belang wordt gediend en dit op een twee
voudige wijze. Allereerst is er een vrijwaring van tewerkstel
ling en koopkracht voor zover beide van de concurrentie
voorwaarden van de onderneming afhangen. Verder geniet 
de gemeenschap direct en indirect van de kostprijsverlaging 
van deze producten. De frictiewerkloosheid die resulteert 
uit de aangehaalde oorzaken is het gevolg van de onvol
komen mobiliteit van de arbeid. De werknemer die zonder 
werk valt, kan in vele gevallen niet onmiddellijk een nieuwe 
baan vinden en bijgevolg is er een kortere of langere 
periode tussen de oude en de nieuwe betrekking.
Het percentage van frictiewerkloosheid wordt dikwijls op 
3%  geraamd. De 3% van de Britse econoom Beveridge in

■ Weinig wetenschappelijke publicaties hadden zo een grote impact op het economisch gebeuren van een streek als het boek 'Structurele Werk
loosheid in West-Vlaanderen'
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STRUCTURELE WERKLOOSHEID

zijn boek 'Full Employment in a Free Society' zijn een gekend 
begrip. Door de snelle technologische ontwikkeling en de 
globalisering van de economie zijn we van mening dat dit 
percentage momenteel wel iets hoger ligt. Dit percentage 
kan ook niet worden veralgemeend tot alle segmenten van 
de arbeidsmarkt. De kloof tussen geschoolden en niet 
geschoolden is thans veel groter dan vijftig jaar geleden.

Seizoenwerkloosheid is makkelijker te vatten. Zo vinden 
we de seizoengang van de natuur weerspiegeld in de 
economie. Seizoenwerkloosheid in de landbouw, voedings
industrie (denk aan de suikerbietenverwerking) en het 
kusttoerisme zijn wel gekend. Doch niet enkel de natuur 
is aansprakelijk, ook mode en institutionele factoren zijn 
oorzaak van alternerende uitzettingen en inkrimpingen van 
productie en tewerkstelling.

Een derde soort van werkloosheid houdt verband met de 
cyclische ups en downs van de economie. Men noemt dit 
conjunctuurwerkloosheid. De economie is onderhevig 
aan opeenvolgende fasen van voorspoed en verzwakking. 
Dit uit zich zeer sterk op de arbeidsmarkt.

Tot daar de klassieke vormen van werkloosheid elk met hun 
typische duur. Frictiewerkloosheid is gewoonlijk korter dan 
drie maand; seizoenwerkloosheid is per definitie minder 
dan een jaar en conjunctuurwerkloosheid overtreft in vele 
gevallen meer dan 12 maanden.

In het boek ' Structurele werkloosheid' hebben Declercq 
en Vanneste een plausibel antwoord willen geven op twee 
vragen die elkaar aanvullen. Deze vragen waren: (a) 'Wat is 
structurele werkloosheid?' en (b) 'Welke zijn de kwalen die 
zich in de West-Vlaamse economie opnieuw geopenbaard 
hebben zodra de reconversieperiode kort na de tweede 
wereldoorlog was beëindigd?'. Hierbij willen we vooral 
stilstaan bij de eerste vraag.

Het begrip structurele werkloosheid was niet nieuw.
Voor de publicatie van 'Structurele werkloosheid' waren er 
twee tegenstrijdige opvattingen in omloop. De eerste op
vatting bestond erin elke vorm van structurele werkloosheid 
te ontkennen en de vermeende vorm van werkloosheid 
gelijk te stellen met frictiewerkloosheid of een verlengde 
frictionele werkloosheid. Declercq en Vanneste noemden 
dit de frictionele opvatting van structurele werkloosheid.
Een tweede toen opgaande opvatting erkende wel het 
bestaan van structurele werkloosheid, maar zag hierin niet 
meer dan één van de componenten van de werkloosheid.
Zij onderscheidde zich enkel van de andere werkloosheids- 
vormen door een langere duur. 'Structureel' werd aanzien 
als 'bestendig'. De oorzaak van de bestendige werkloos
heid was volgens deze opvatting een bestendig tekort aan 
werkgelegenheid. De bovenvermelde auteurs omschreven 
deze opvatting als de 'residuele opvatting van de structu
rele werkloosheid'.

Tegenover deze beide weinig doordachte opvattingen 
hebben Declercq en Vanneste een theorie van structurele 
verzwakking gesteld. 'Onder structurele werkloosheid zal 7

hier steeds worden verstaan: 'de werkloosheid aangetroffen 
in een structureel verzwakte streek'. De structurele werkloos
heid van een streek komt tot uiting in een aanzwelling van 
de frictionele werkloosheid en van de seizoenswerkloosheid 
en in een vervorming van het conjunctuurpatroon van de 
economie van een structureel zwakke streek. Essentieel is 
hierbij het betrekken van het element ruimte in de econo
mische analyse. Voorheen was er enkel aandacht voor de 
factor tijd. In een economisch zwakke streek is de produc
tiviteit van de arbeid gemiddeld lager dan in de sterke 
streken. Als gevolg hiervan zijn de lonen en de wedden 
lager en loopt het gemiddeld inkomen per capita in de 
structureel zwakke streek relatief gezien achteruit.
De lagere productiviteit - om welke reden ook - veroorzaakt 
op de duur werkloosheid.

Laten we dit even verder toelichten. Op een zwakke streek 
wordt allereerst de frictiewerkloosheid van de naburige 
sterke streken afgewenteld. Het seizoenwerk waarvoor 
geen arbeidskrachten beschikbaar zijn in sterke streken, 
wordt meer en meer door de bevolking van de zwakke 
streek uitgevoerd bij gebrek aan meer aantrekkelijke jobs.

Het hoeft weinig verbeelding om aan te nemen dat de 
arbeidsmigratie van de zwakke streek naar de sterke 
streken wordt aangewakkerd. Hierdoor wordt de zwakke 
streek conjunctuurgebonden aan de sterke streken.
Elkeen weet wat dit betekent: de pendelaars worden bij 
laagconjunctuur het eerst afgedankt en het laatst terug 
aangeworven bij een herneming.

Het proces van structurele verzwakking eindigt hiermee 
niet. De arbeidsmigratie slaat geleidelijk om in een defi
nitieve migratie. Wie migreert? Het zijn de jongeren met 
hun gezin, de meest dynamische krachten en vooral de 
geschoolden. De scholing ter plaatse wordt ontmoedigd.
De verzorgende sector gaat kwijnen omdat het verbruik 
door de lagere inkomsten wordt gedrukt. Tengevolge van 
het gebrek aan werkgelegenheid wordt een zwakke streek 
geconfronteerd met verdoken werkloosheid in landbouw 
en in de distributie. Het hoeft niet te verwonderen dat het 
sociaal kapitaal van een zwakke streek (wegen, kanalen, 
havens, nutsvoorzieningen, enz.) worden verwaarloosd.
Men zou verwachten dat een zwakke streek private inves
teringen aantrekt. Dit gebeurt niet omdat de 'external 
economies' van de sterke streken veel belangrijker zijn dan 
de lagere lonen. Met andere woorden, het gaat om een 
vicieuze cirkel

Hoe deze cirkel doorbreken? De beide auteurs formuleer
den een aantal voorstellen in de besluiten van hun studie.

Beleidsvoorstellen die hun tijd voorop lagen

Deze studie was niet enkel verhelderend omwille van de 
scherpe analyse van de economische situatie van West- 
Vlaanderen in het begin van de jaren vijftig en de totaal 
nieuwe kijk op structurele werkloosheid, doch ook omwille 
van de geformuleerde beleidsvoorstellen. Sommige lijken
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STRUCTURELE WERKLOOSHEID

nu evident, doch dit was in die tijd niet het geval. Ook hier 
waren de auteurs hun tijd voorop. De meeste van deze 
voorstellen zijn sinds lang gerealiseerd. Laten we enkele van 
deze voorstellen samenvatten.

De auteurs stellem'de structurele reconstructie van de 
West-Vlaamse economie vergt een uitbreiding van de plaat
selijke werkgelegenheid. Dit betekent dat deze heropbouw 
zal afhangen van beslissingen die door de ondernemers 
dienen genomen te worden, gesteund en aangevuld 
evenwel door beslissingen te nemen door de overheid'
In hun redenering stond een regionaal-economische 
politiek centraal. Let wel: deze was in ons land onbestaande 
en kende pas een schoorvoetend begin in 1959 met de 
'wetten Eyskens'. Zij pleiten voor een ontwikkelingsge- 
west in West-Vlaanderen gebaseerd op de sterke troeven 
van de provincie. Een ontwikkelingsgewest langs de as 
Brugge-Kortrijk wordt centraal gesteld om te slagen in een 
industrialiseringsproces De argumenten waren duidelijk. 
Concentratie op een klein gebied verhoogt de effecten en 
reduceert de kosten. Op de as Kortrijk-Brugge konden de 
vestigingsfactoren met een minimum aan middelen worden 
verbeterd, waren de nodige arbeidskrachten op lange 
termijn verzekerd en waren de grootste vermenigvuldi- 
gingseffecten te verwachten. Door dit ontwikkelings
gebied zou zowel de uitbouw van Brugge-Zeebrugge als 
van Oostende en het arrondissement leper in de onmiddel
lijke toekomst worden gebaat. De keuze van de as Kortrijk- 
Brugge wordt uitvoerig gemotiveerd.

De auteurs geven ook een invulling van het regionaal beleid 
ten voordele van West-Vlaanderen:
• Het beschikken over een 'permanente survey' bij te 

houden door een daartoe speciaal opgericht studie
centrum. Men dacht duidelijk in de richting van een 
West-Vlaams economisch studiebureau. Zij omschreven 
de taak van het studiecentrum als volgt: '.. het verloop 
van de West-Vlaamse economie op de voet te volgen, 
de kengetallen van het West-Vlaams economisch land- 
schap vast te stellen en over de licht-en schaduwzijden 
van de provinciale volkshuishouding alle nodige voor
lichting te geven binnen en buiten West-Vlaanderen'.
Om de structurele verzwakking van de provincie te rem
men, stelden zij een jaarlijks uitbreiding van permanente 
tewerkstelling met 1.000 tot 1.500 eenheden;

• Verbetering van de vestigingssituatie via transport
faciliteiten, nutsvoorzieningen, woon- en recreatiege- 
legenheden;

• Streekgerichte aanpak van de ruimtelijke ordening op 
gemeentelijk niveau;

• Bouwrijp maken van industrieterreinen door samenwer
king van de gemeenten;

• Aangepaste huisvestingspolitiek en verbetering van de 
transportverbindingen (nu spreken we van mobiliteits- 
politiek);

• Stimulering van het vakonderwijs in het kader van de 
industrialisatiepolitiek;

• Selectieve industrialisatie met oog voor diversificatie;
• Veel aandacht voor de ambachtelijke bedrijven, nu KMO 

genoemd;

• Aandacht voor structurele verbetering van landbouw en 
visserij;

• De regionale economische politiek moet aandacht 
schenken aan de mogelijkheden van het kusttoerisme;

• West-Vlaanderen moet geloven in haar eigen heropleving.

Oprichting van WER en WES

De provinciale overheid was er zich van bewust dat er initiatieven 
moesten worden genomen om het economisch tij te doen 
keren. Een eerste initiatief was de oprichting van een com
missie tot bestrijding van de werkloosheid en de uitbreiding 
van de nijverheid. De naamgeving van de commissie was 
typerend voor de situatie in West-Vlaanderen. Dit comité 
werd later uitgebreid en 'Provinciale Commissie tot Bevordering 
van het Bedrijfsleven in West- Vlaanderen' genoemd.
Een tweede initiatief kwam uit een onverwachte hoek.
Een beperkt aantal studenten in de economie aan de KU 
Leuven richtten de Westvlaamse Ekonom ische Stud ie
kring  op. Declercq en Vanneste maakten hiervan deel uit. 
Deze studiekring kreeg gehoor bij de provinciale overheid, 
die er op aandrong dat de Studiekring of een van haar 
leden zou deelnemen aan de eerste wedstrijd voor eco
nomische monografieën. Het thema was de economische 
toestand van West-Vlaanderen en de te nemen maatre
gelen om de werkloosheid te verminderen. De studie van 
Declercq en Vanneste kwam echter niet tijdig klaar voor de 
provinciale wedstrijd. Maar in juli 1954 rolde het boekwerk 
van de pers onder de titel 'Structurele werkloosheid in 
West-Vlaanderen'.

De studiekring pleitte reeds in 1952 voor de oprichting 
van een Westvlaams Ekonomisch Studiebureau (WES).
Pas later kwam dezelfde studiekring tot het inzicht dat 
er naast het studiebureau een ontwikkelingsorganisme 
moest worden opgericht waarin iedereen met gezag op 
het economische vlak zich moest thuis voelen. Zo kwam 
de idee van de Westvlaamse Ekonomische Raad (WER) 
tot stand. Ongetwijfeld heeft het studiewerk 'Structurele 
werkloosheid in West-Vlaanderen' door de geschetste 
beleidslijnen en aangegeven oplossingen, de kansen voor 
de oprichting van de WER fel doen toenemen. De officiële 
oprichting van de WER had plaats in november 1954. 
Aanvankelijk was het WES een onderdeel van de WER.
Op initiatief van de WER werd eind 1959 beslist het WES 
als autonome instelling op te richten. De opsplitsing had 
vooral als doel het WES als studieorgaan meer opdracht- 
ontvankelijk te maken en de onafhankelijkheid van de 
researchfunctie te waar-borgen, zowel in zijn analyse als 
in zijn besluitvorming. Het is pas in 1975 dat de GOM 
West-Vlaanderen de WER heeft opgevolgd.

Enkele sociaal-economische indicatoren vijftig jaar later

De indicator die het meest tot de verbeelding spreekt is 
ongetwijfeld de evolutie van het aandeel van de West- 
Vlaamse werkloosheid in België (zie figuur 1). Deze daalde 
van circa 16% in het begin van de jaren vijftig tot 6 a 8%
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STRUCTURELE WERKLOOSHEID

Figuur 1
Aandeel van West-Vlaanderen in de werkloosheid van België, 1949-2003
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gedurende de jongste jaren. In het jaar 2000 was het aan
deel zelfs gezakt tot circa 5%. Dit moet worden vergeleken 
met het aandeel in de beroepsbevolking van 11,4%. Hieruit 
kan men besluiten dat het verschijnsel van de structurele 
werkloosheid nagenoeg is verdwenen,ook in de Westhoek. 
Seizoenwerkloosheid blijft, met uitzondering voor de kust
zone, zeer beperkt.
Asociale pendelbewegingen, vast te stellen op de perrons 
van de spoorwegstations, behoren tot de geschiedenis
boeken. Merkwaardig is de evolutie van de grensarbeid 
naar Frankrijk. Dit is herleid tot een historisch laagtepunt; 
in 2003 waren er minder dan 1.000 tegenover 37.000 in 
het begin van de jaren vijftig (oude grenzen West- 
Vlaanderen) of 26.000 nieuwe begrenzing. Wat meer is, 
de Fransen zijn een gegeerde arbeidskracht in de West- 
Vlaamse industrie. In 2003 hadden 4.000 Fransen een job 
in West-Vlaanderen.

Een belangrijk gedeelte van de inkomensachterstand 
werd opgehaald. In het begin van de jaren zestig lag het 
West-Vlaams gemiddelde 15,6% beneden het rijksniveau.
In 2001 was het belastbaar inkomen per capita nog slechts 
1,8% beneden het nationaal gemiddelde.

Even merkwaardig is de ontwikkeling van de migratie
cijfers In het begin van de jaren vijftig bedroeg het uitwij- 
kingsoverschot ongeveer 3.000 eenheden per jaar; in de 
jongste 10 jaar groeide het inwijkingoverschot van onge
veer 1.000 personen tot 3.000 in 2003. Er dient opgemerkt 
dat het beeld niet hetzelfde is voor alle leeftijdsgroepen.
De inwijking wordt vooral genoteerd bij de oudere leeftijds
klassen en dit ten voordele van de kustgemeenten.

Besluit

Ik wil deze verjaarsdagsbijdrage afsluiten met twee 
consideraties:

Allereerst raad ik de jongere generatie aan het boekwerk 
'Structurele werkloosheid' te lezen. Het blijft intellectueel 
en beleidsmatig een merkwaardig werkstuk.

Ten tweede, is het bewijs geleverd dat een team van 
bekwame en dynamische krachten een schijnbaar hopeloze 
economische situatie kan rechttrekken. De rol van WER 
-  later GOM - en WES waren hierbij onmiskenbaar.
Zij wisten uit de bestaande troeven en externe omstandig
heden het maximale te halen.

Het zou echter totaal verkeerd zijn te menen dat West- 
Vlaanderen vandaag niet langer een behoefte heeft aan een 
dynamisch, alert en autonoom ontwikkelingsorganisme en 
studiebureau. Het economisch gebeuren is in een permanente 
ontwikkeling en er dient voortdurend worden geanticipeerd 
op de gangbare trends. Ook vandaag kent de West-Vlaamse 
economie zwakten waaraan dringend moet worden gewerkt.

Ten slotte moge deze bijdrage een hommage zijn aan 
Guido Declercq en Olivier Vanneste voor hun onschatbare 
bijdrage tot het economisch denken en de sociaal-econo- 
misch ontwikkeling van West-Vlaanderen. West-Vlaanderen 
is hun veel dank verschuldigd. 1 2

1 Eerste editie: G. DECLERCQ en O. VANNESTE, Structurele W erkloos
heid in W est-Vlaanderen -  Een Regionaal-Economische Studie, 377 
blz., u itg . Bank van Roeselare, 1954

2 Tweede editie: G. DECLERCQ en O. VANNESTE, Structurele W erk
loosheid -  Deel I: Theorie van de Structurele W erkloosheid, 130 
blz.; Deel II: Structurele W erkloosheid in W est-Vlaanderen, 278 blz., 
C entrum  voor Economische Studiën, Katholieke Universiteit Leuven, 
1957. Het C entrum  voor Economische Studiën bij de Leuvense un i
versiteit was een jaar tevoren opgerich t door Prof. Gaston Eyskens. 
De uitgave van het boek was als het w are een eerbetoon aan Karei 
Pinxten, de inspirator van de studie.
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GOLFSPORT IN VLAANDEREN

Succes golfsport 
perfect verzoenbaar 
met de natuur

Katrien Bauters
Stafmedewerker Toerisme en Recreatie 
WES

Mare Geens
Stafmedewerker Milieu- en Natuurbeheer 
WES

Inleiding

G olf kent zijn voor- en tegenstanders. Sommigen 
vinden het een elitaire sport waar belangrijke zaken
mensen een netw erk uitbouwen, terwijl anderen 
zw eren bij het buitenkarakter van deze sport. Feit is 
dat golfen een grote oppervlakte vereist, wat niet 
altijd evident is in het dichtbevolkte Vlaanderen.
De aanwezige infrastructuur m oet dan ook optimaal 
benut en beheerd worden. Met de groeiende belang
stelling voor de golfsport in Vlaanderen is er zelfs nog  
nood aan bijkom ende terreinen.

De behoeften op het vlak van de golfsport in 
Vlaanderen

Eén van de doelstellingen van het Vlaamse sportbeleid is 
zoveel mogelijk mensen in Vlaanderen zo regelmatig 
mogelijk te laten sporten op ieders prestatieniveau, 
in kwaliteitsvolle omstandigheden en dit met uitdrukkelijke 
vrijwaring van de integriteit van de sport.

De ontwikkeling van een aangepast sportaanbod 
dat waarborgen biedt tot sportbeoefening op 
recreatief, competitief en topniveau vormt een 
belangrijk instrument voor het voeren van een 
doeltreffend (top)sportbeleid. Hierbij dient aan
dacht te gaan naar een planmatige aanpak van 
de infrastructuurinplanting en -uitbouw alsook 
een stimulatie van een optimaal gebruik van de 
aanwezige sportinfrastructuur.

Ook in het geval van de golfsport is het van belang dat alle 
aspecten die de kwaliteit van dit specifiek aanbod bepalen 
worden verbeterd en versterkt met inachtname van 
randvoorwaarden op het vlak van ruimtelijke ordening en 
milieu. Om dit in kaart te brengen, gaf de Vlaamse over
heid de opdracht aan WES om een onderzoek uit te

voeren naar de behoeften op het vlak van de golfsport in 
Vlaanderen.

Dit onderzoek laat toe een beeld op te hangen van de 
huidige en toekomstige situatie van de golfsport in de 
provincie West-Vlaanderen.

(West-)Vlaanderen golft graag

In juli 2003 telde de Vlaamse Vereniging voor Golf 
4.434 golfers die lid waren van een club in West-Vlaanderen. 
Dit aantal vertegenwoordigde ongeveer 18% van het totaal 
aantal Vlaamse actief spelende golfers in juli 2003. Als wij dit 
aantal uitdrukken in termen van golfparticipatie (het aantal 
golfers lid van een club in West-Vlaanderen op de totale 
bevolking in de provincie) komen wij op een participatiegraad 
van 0,39%. In Vlaanderen bijvoorbeeld bedroeg de participatie
graad van de golfsport uitgedrukt in functie van de totale 
Vlaamse bevolking in 2002 0,47% en in buurland Nederland 
bedroeg deze reeds zo'n 0,72%.

Tot op vandaag kunnen de golfers in West- 
Vlaanderen terecht in acht clubs die beschikken 
over zes 18-holes-banen en twee 9-holes-banen. 
Er zijn ook twee golfscholen in de provincie 
West-Vlaanderen. De geografische verdeling 
van deze golfinfrastructuur op figuur 1 toont 
aan dat de arrondissementen Veurne (met de 
Westkust), Diksmuide, Roeselare en Tielt over 
geen enkel terrein beschikken.

Het aantal golfers in West-Vlaanderen is sinds 1999 met 
ongeveer 700 personen of bijna 20% toegenomen.
Deze toename van het aantal golfers heeft, in combinatie 
met het feit dat er sinds 1998 slechts één golfschool is 
bijgekomen in West-Vlaanderen, geleid tot een hogere 
bezettingsgraad van de beschikbare terreinen (gemiddeld 
84% op Vlaams niveau in 2003). Dit heeft als gevolg dat de

In W est- V la a n d e r e n

IS HET AANTAL GOLFERS 

SINDS 1999 MET BIJNA 

20% TOEGENOMEN, 

TERWIJL ER IN DIE

ZELFDE PERIODE MAAR 
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GOLFSPORT IN VLAANDEREN

Figuur I
De geografische verdeling van de golfinfrastructuur in de 
provincie West-Vlaanderen
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voor het milieu? Er is een grote kans dat het antwoord dat 
u voor zichzelf heeft geformuleerd afhankelijk is of u actief 
bent betrokken bij de golfsport of juist niet. Deze visie is 
zeer algemeen en het blijkt uit verschillende enquêtes in 
het buitenland1 dat niet golfers golfterreinen zien als erg 
artificiële terreinen met intensief beheerde graslanden 
bestaande uit zeer kort gras. De golfers daarentegen zien 
de golfterreinen als groene oases van rust.

Ook opvallend is het sterke anti-golf gevoel dat bij het 
brede publiek heerst. De laatste jaren wordt dit gevoel 
vooral vanuit de milieubeweginghoek sterk gebruikt met 
redenen als habitatverlies, verdroging van de ondergrond 
vanwege de toegepaste beregening, een verregaande 
aantasting van het milieu door inzetten van pesticiden en 
meststoffen, aanplant van niet inheemse planten en het 
niet respecteren van de landschappelijke eigenheid.

Golfterreinen nemen gemiddeld zo'n 50 a 70 ha2 in.
Voor Vlaanderen betekent dit op vandaag zo'n 2.500 ha. 
Gemiddeld wordt 20 a 25 ha per terrein effectief gebruikt 
voor het golfspel. Een belangrijk deel wordt gebruikt als 
natuurlijke hindernis om de gewenste moeilijkheidsgraad 
te bekomen via waterpartijen, struik- en boomgroepen. 
Tevens dient deze beplanting vaak om medespelers of 
wandelaars te beschermen tegen minder goed gerichte 
golfballen... Finaal blijft er dan ook een belangrijke op
pervlakte (10 a 30 ha) over die vooral een natuurfunctie 
heeft.

De natuurwaarde van een golfterrein

West-Vlaamse clubs op vandaag steeds meer moeite hebben 
om nog speelmogelijkheid te bieden aan nieuwe golfers.

Als daarenboven blijkt, op basis van diverse 
hypothesen, dat er zich naar de toekomst toe 
een verdubbeling kan voordoen van het aantal 
golfspelers in Vlaanderen, is het duidelijk dat er 
een sterke behoefte is aan extra golfterreinen 
of uitbreiding van bestaande terreinen.
Voor de provincie West-Vlaanderen komt dit al 
gauw neer op een gewenste verdubbeling van 
zowel het aantal 18- als 9-holes-banen.

Golf en ecologie

Er zijn slechts weinig sporten die een zo nauwe band hebben 
met hun omgeving als golf. Geen andere (landgebonden) 
sport gebruikt en beheert een grotere oppervlakte dan 
de golfsport. We durven hier niet direct beweren dat de 
golfsport de meeste oppervlakte inneemt aan sportterreinen, 
maar we kunnen wel stellen dat ze in vergelijking met ande
re sporten een belangrijke oppervlakte aan natuur beheert.

Voor u echter verder leest is het misschien nuttig om u de 
vraag te stellen of golfterreinen goed, dan wel slecht zijn

De natuurwaarde van een golfterrein hangt af van de 
ouderdom van het terrein en van de omgeving. De eerste 
factor is nogal eenduidig: hoe langer terug het golfterrein 

werd aangelegd, hoe meer kans de natuur 
heeft gehad om zich te ontwikkelen tot een 
duurzaam stabiel systeem. De tweede factor 
is veel complexer en wordt zowel bepaald 
door de bestaande toestand van het terrein 
als door de ruime omgeving. Immers wan
neer reeds heel wat natuurwaarden op het 
terrein of in de directe omgeving aanwezig 
zijn, zal de natuur vrij snel de mogelijkheden 

van het terrein benutten en zullen de lokale dieren en 
planten zich uitbreiden of vestigen op het terrein. 
Natuurlijk heeft ook de manier waarop het terrein beheerd 
wordt hier een invloed op. Toch kan men op vele golf
terreinen vaststellen dat - ondanks het op golf gerichte 
beheer van het terrein - er waardevolle soorten worden 
aangetroffen. In gebieden met hoge bewoningsdruk of 
intensieve landbouw, zal de ontwikkeling van natuurwaar
den misschien wat trager verlopen, maar hier vormen de 
golfterreinen vaak nog het enige min of meer aaneen
gesloten gebied dat een hoog natuurpotentieel heeft.
We mogen niet vergeten dat het toch al snel om 10 tot 
40 ha gaat per golfterrein.

V a n  de v o lle d ig e  opper

v la k t e  VAN EEN GOLFTERREIN 

WORDT GEMIDDELD MINDER 

DAN DE HELFT EFFECTIEF 

GEBRUIKT VOOR HET GOLFSPEL. 

H et g r o o ts te  deel is dus  

' p u u r  n a t u u r ' .
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GOLFSPORT IN VLAANDEREN

Het Golfmemorandum

Niet iedereen is het ermee eens dat deze oppervlakte aan 
natuur, die zich op bepaalde - vaak zeer oude - terreinen 
bevindt, door een golfclub kan worden beheerd. Toch heeft 
de vorige Vlaamse regering geoordeeld dat men deze dispu
ten tussen natuur- en golfsector moest beëindigen door een 
instrument te creëren dat rechtszekerheid kan brengen voor 
golfclubs die op vandaag niet in een golfzone zijn gelegen. 
Deze procedure werd vastgelegd in het Golfmemorandum1 2 3.

Soms gaat het om golfclubs die reeds 100 jaar op die locatie 
zijn gevestigd en door hun beheer overlevingskansen hebben 
geboden aan dieren en planten die elders moesten wijken 
vanwege de intensievere menselijke activiteiten. In West- 
Vlaanderen kunnen we de twee golfclubs in de duinen als 
voorbeeld aanhalen, nl. Koninklijke Golfclub van Oostende 
in De Haan en Royal Zoute Golfclub  te Knokke-Heist.

■ In woonzones vormen golfterreinen vaak nog het enige aaneenge
sloten gebied met een hoog natuurpotentieel. (Op de foto: Koninklijke 
Golfclub Oostende)

Het milieubeheerplan

Een hoeksteen voor het toekomstig behoud van zowel de 
natuurwaarde als voor het golfgebruik van deze terreinen 
vormt het milieubeheerplan4. Dat moet een volledig beeld 
geven van de huidige situatie van de natuurwaarden en van 
het huidige beheer. Tevens bevat het milieubeheerplan een 
actieplan om minstens het behoud van de huidige natuur
waarde van het terrein te garanderen voor de toekomst.
Dit plan wordt door een 'stuurgroep' geëvalueerd en 
regelmatig bijgesteld. In ruil krijgt de golfclub de mogelijk
heid om de nodige werkzaamheden uit te voeren om de 
golfclub mee te laten evolueren met de moderne noden.

Slot

In vergelijking met onze buurlanden -  waar de populariteit 
enorm is -  wordt de golfsport in Vlaanderen slechts door een 
kleine groep beoefend. Wij mogen evenwel aannemen dat

de interesse voor deze sport de volgende jaren zal toenemen 
wat zal resulteren in een behoefte aan extra golfterreinen 
of uitbreiding van bestaande terreinen. Gezien de krappe 
vrije ruimte in Vlaanderen werd in het Golfmemorandum 
een aantal normen uitgezet waaraan nieuwe golfterreinen 
dienen te voldoen. Ook in die gevallen is een milieubeheer
plan steeds een 'basisdocument' om niet enkel de golfsport 
te dienen, maar om tevens ook aandacht te schenken aan de 
nodige ecologische en sociale aspecten.

WES heeft reeds een aantal milieubeheerplannen voor de 
sector opgemaakt en heeft zich hierbij steeds ingezet om 
niet enkel de huidige natuurwaarde van de golfterreinen te 
behouden, maar ook om maatregelen voor te stellen om 
deze natuurwaarde te verbeteren. De financiële draag
kracht van de golfclub is hier vaak de beperkende factor.
In tegenstelling tot Engeland zal het vermoedelijk nog even 
duren voordat in Vlaanderen, de natuursector actief 
(ook financieel) gaat samenwerken met de golfsector om de 
ecologische functies van de golfclubs te helpen verbeteren.

■ Op vele golfterreinen worden -  ondanks het op golf gerichte beheer 
van het terrein -  er waardevolle soorten aangetroffen. (Op deze foto: 
de gevlekte orchis op het golfterrein van Cleydaal).

Golf biedt in elk geval een opportuniteit om sport en na
tuurbeheer te integreren zoals wordt geïllustreerd door een 
aantal clubs. Een verdere samenwerking tussen de golfsport 
en de natuursector biedt voor beiden een nieuwe intrige
rende vorm van samenwerking. Of hoe de toekomst van 
golfsport er nog "groener" kan uitzien!

1 Zie onder meer GANGE C.A., Biologist 50 (2):63 (2003)
2 Zie bijvoorbeeld: "H e t Vlaamse G olfm em orandum  -  duurzaam 

sturen op hoofd lijnen via het realiseren van go lfterre inen m et 
m u ltifunctioneel m edegebruik voor n iet-lawaaierige bu itensporten" 
(Nota van de Vlaamse minisser Van Mechelen) - goedgekeurd door 
de Vlaamse Regering op 20 ju n i 2003)

3 Sinds 20 jun i 2003 is er een door de Vlaamse regering goedge
keurd beleidskader. M e t d it Vlaams G olfm em orandum  w o rd t voor 
alle bestaande go lfterre inen een duurzam e jurid isch beleidsmatige 
oplossing aangereikt. M e t deze beslissing heeft de Vlaamse regering 
tevens du idelijk  afgelijnd w e lk bestuursniveau bevoegd is en w orden 
een aantal voorwaarden gesteld naar beheer van deze terreinen.

4 De opm aak van een m ilieubeheerplan is gesommeerd vanu it het 
G olfm em orandum  en vo rm t de basis voor een na tuurgerich t beheer 
van de golfterre inen.

H /E S
12

West- Vlaanderen Werkt 3, 2004



REGIONALE IDENTITEIT

De kracht van de identiteit van het platteland
Niek De Roo
Stafmedewerker West-Vlaamse Intercommunale -  
dienstverlenende vereniging

De metam orfose van het Vlaamse platteland gaat 
erg snel.

We zien het immers elke dag: sommige verkavelingen 
- niet alle en niet overal - ogen eerder 'ondorps', er zijn 
de vele smakeloze en niet geïntegreerde loodsen die als 
splinters in het blikveld blijven steken, hier en daar mer
ken we de identieke en banale vormgeving van bankkan
toren, tankstations etc. Ook bedrijfsgebouwen worden 
'vaak herleid tot uitvergrote reclameborden met achter
liggende betonnen dozen, neergepoot in het landschap, 
zonder enige relatie met de omgeving. ''

Blijkbaar hebben toenemende materiële mogelijkheden en 
de versnelling waarin veranderingen steeds meer worden 
meegezogen, ervoor gezorgd dat functionaliteit en 
'ingenieuresthetiek' veel meer bepalend voor het beeld 
geworden zijn dan doordacht en plekgebonden ontwerp.

Het is ook het beleid niet ontgaan. Voor het eerst is in 
een Vlaamse Regeringsverklaring expliciete aandacht voor 
integratie van economie en versterking en ontwikkeling 
van de identiteit van het platteland.2

Vaak geruisloos verdwijnen de kleine fragmenten die het 
platteland typeren, maar van op enige afstand bekeken 
worden hierdoor de verschillen tussen gebieden, dorpen, 
landschappen steeds meer weggegumd.

Het merkwaardige is dat dit precies gebeurt in een peri
ode waarin regionale kenmerken als consumptief interes
sant worden benoemd: promotie van streekproducten, 
toeristische arrangementen, de 'couleur locale', ... Deze 
nog steeds groeiende consumptieve belangstelling drijft 
op een algemene maatschappelijke hunkering naar 
onthaasting, authenticiteit, herkenbaarheid, eigenheid,... 
Ze is niet alleen voelbaar in de economie, maar ook in de 
literatuur, in de cultuur, ... tot zelfs in de politiek.

Tijd dus om even stil te staan bij dit spagaat tussen een 
sterkere maatschappelijke hunkering naar eigenheid en 
een toenemend gebrek aan aandacht voor identiteit op 
het terrein. Tijd voor een beleidsstrategie om bij de 
verdere ontwikkeling van het platteland, differentiatie 
tussen gebieden te gaan versterken, eerder dan deze 
verder onder banaliteit ondergesneeuwd te zien raken.

Inleiding

Overtuigd dat we de lezer niet meer hoeven te over
tuigen van het - maatschappelijk en economisch - 
sterke belang van regionale identiteit, focust dit artikel 
zich op het schetsen van een aantal aanzetten voor 
een pragmatische benadering. Voor wie zich verder wil 
verdiepen in het onderwerp verwijzen we graag naar 
de literatuurlijst.

Eerst een definiërend kader

Regionale identiteit is een dynamisch cultuurverschijnsel dat 
wordt levend gehouden door voortdurende interactie met 
levende krachten. Werken aan regionale identiteit is dus 
geen synoniem voor het plaatsen van een stolp over een 
bestaande toestand. Wel het op een verstandige en zelfbe
wuste manier omgaan met de spanning tussen behoud en 
ontwikkeling, tussen de bestaande laag (van een dorp, 
een landschap, een streek) en de nieuwe toe te voegen 
laag.

Regionale identiteit wordt waarneembaar aan de hand 
van 'condensatiepunten', zowel fysieke (gebouwen, 
vergezichten, landschapsstructuren, water, openheid ..) als

niet-fysieke (dialect, gastvrijheid, streekgastronomie, stilte, 
traagheid, ...). Sommige condensatiepunten zijn boven 
alle discussie verheven ('canoniek'): Iedereen is het bijvoor
beeld eens over het belang van de paté van Beauvoorde, 
de hoppevelden van Poperinge, de kerktoren van Loker, 
het komgrondengebied van Lampernisse, de kasseien 
van de Kemmelberg, . . . .  Hieraan raken, is raken aan de 
identiteit van de Westhoek zelf. Er zijn ook minder vanzelf
sprekende condensatiepunten ('apocrief') zoals het oude 
schooltje in Alveringem, het 'stadhuis' van Roesbrugge, 
'den Trimard' van Madonna, ... Grote monumentale 
betekenis hebben ze niet, maar ze behoren tot de levende 
identiteit. Ze zorgen ervoor dat er sprake is van een eigen 
gewaardeerde omgeving.

W e r k e n  a a n  r e g io n a l e  id e n t it e it  is g é é n  s y n o n ie m

VOOR HET PLAATSEN VAN EEN STOLP OVER EEN BESTAANDE 
TOESTAND

Werken aan identiteit kan dan ook slechts als er tegelijker
tijd wordt gewerkt aan een versterking van canonieke en 
apocriefe condensatiepunten. Dat wil zeggen dat wat ons 
nog rest aan algemeen gewaardeerde beeldkwaliteit ab
soluut veilig moet gesteld worden. Bij het sleutelen aan de
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ontwikkeling van een dorp of streek moet met de meeste 
zorg gezocht worden naar formules om deze ankerpunten 
van identiteit voelbaar en zichtbaar te houden (canonieke 
condensatiepunten). Maar ook dat bij het ontwerpend 
omgaan met de toekomst een grote openheid moet zijn 
voor de inbreng, het verhaal, de beleving en de noties van 
eigenheid van bewoners, gebruikers ...(apocriefe conden
satiepunten). In dit spanningsveld situeert zich de uitdaging 
omtrent werken aan regionale identiteit.

N ie t  a l l e s  h o e f t  a l t ij d  g e l d  t e  k o s t e n , s o m s  o n t b r e e k t

W A T DURF O M  " IDENTITEITSVERSTORENDE TOESTANDEN" 

KORDAAT A AN  TE PAKKEN

Transformaties in het landelijk gebied

Veel praktischer wordt het als we inzoomen op een aantal 
transformaties die aan de gang zijn op het platteland.
De kunst zal er in bestaan om van deze transformaties 
(veranderingen, investeringsstromen en ingrepen die so
wieso zullen gebeuren) maximaal gebruik te maken om de 
identiteit van een plek of een streek te versterken en waar 
nodig te vernieuwen. We inspireren de lezer even met een 
summier aantal voorzetten.

1. De w oonfunctie

Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden op het 
platteland betekent veelal het wegsnijden van een 
karakteristiek deel uit het dorpssilhouet. Het verhogen van 
het woningaanbod in een dorp zou eerder een nieuwe 
jaarring moeten zijn dan het klassieke vreemde weefsel van 
de bekende Vlaamse verkaveling die ergens aan een dorp 
bengelt. Dit moet blijken zowel uit de locatiekeuze, het

■ Illustraties van dorpskernen in Nederland: in Nederland wordt heel 
actief nagedacht over een meer 'organische' groei van dorpen.
Ze krijgen er als het ware een nieuwe jaarring bij in plaats van een 
vreemde verkaveling.

concept voor inrichting en architectuur als uit de land
schappelijke verankering. Het is tijd voor experimenten rond 
'dorps' groeien in Vlaanderen. Niet alleen de historische 
morfologie van een dorp (canoniek) wordt hierbij als logisch 
vertrekpunt gehanteerd, het groeiritme en omvang zorgen 
ook dat het (sociale) karakter en de sfeer van het dorp niet

G e l u k k ig  is d e  l a a t s t e  j a r e n  z o w e l  bij b e d r ij v e n  a l s

BIJ HET BELEID EEN VOORZICHTIGE KENTERING MERKBAAR.

D e p u b l ic a t ie s  o v e r  k w a l it e it s v o l l e r e  a r c h it e c t u u r

EN INTEGRATIE VOLGEN ELKAAR OP.

D e v o o r b e e l d p r o j e c t e n  z ij n  t a s t b a a r

gehypothekeerd wordt (apocrief).

Beeldbepalende representatieve gebouwen, zoals kloosters, 
scholen, vroegere gemeentehuizen, enz. die behoren tot 
het collectieve geheugen van een dorp, mogen niet uit het 
straatbeeld worden weggeknipt. Er moeten instrumenten 
komen om overeenkomsten tussen dit groeiende aanbod 
aan gebouwen die hun functie verloren hebben en poten
tiële nieuwe bestemmingen (bijvoorbeeld sociale huisves
ting) makkelijker tot stand te brengen.

2. De toeristisch-recreatieve functie

Uitbouw van toerisme op het platteland is niet alleen 
economisch van een bijzondere betekenis, maar misschien 
nog meer voor de plattelandsbewoners zelf; de externe 
appreciatie voor de kwaliteiten van hun woonstreek geeft 
een zelfzeker gevoel. Toch moet ook bij de uitbouw van 
het 'toeristische apparaat', de grootste zorg worden aan 
de dag gelegd voor een sterk ontwerp en verankering in 
de omgeving. Het gevaar voor overbebording, -bevlag- 
ging, -belichting of de uitbouw van banale parkeer
terreinen en onthaalhutten is nooit veraf. Precies deze 
sector zou als geen ander het doordacht en plekgebonden 
ontwerp in een fragiele omgeving moeten inspireren en 
beheersen.

Doordacht beleid betekent ook een krachtig halt toeroepen 
aan identiteitsverstorende ontwikkelingen zoals quads, 
paramoteurs, e.d.m.. Het platteland is erg kwetsbaar voor 
overdruk.

3. De econom ische functie

De witte firmadozen behoren tot het vertrouwde beeld 
van bedrijvigheid op het platteland. De sectorale bpa's 
leveren slechts bescheiden ruimtelijke kwaliteitswinst op, 
het herlocalisatiebeleid slaagt er nauwelijks in om de open 
ruimte te 'ontpuisten'. Nochtans wordt een verbetering van 
de kwaliteit van de productieomgeving steeds meer inge
schreven als vast onderdeel van een regionaal-economische 
strategie. Hoog tijd dus om versterking van de identiteit als 
duidelijke instructie mee te geven bij verdere ontwikkeling 
van de economische infrastructuur op het platteland.
In een kwetsbare landschappelijke omgeving zullen er eerder

l/VES
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voor noodweer, enz. worden een steeds grotere maat
schappelijke uitdaging. Het platteland moet deze functies 
herbergen. Ook hier liggen kansen voor kwaliteitsvol en 
streekgeïntegreerd ontwerp. Natuurlijk aangelegde oevers 
kunnen alvast de inpassing vergemakkelijken. Maar ook 
harde randen kunnen door hun vorm en materiaalkeuze 
best integreerbaar zijn en getuigen van sterk ontwerp.

6. Landbouw

rurale bedrijfseilanden moeten worden gerealiseerd die als 
een bouwsteen op een goede plek in een typisch landschap 
worden ingeschoven en verankerd (met dreven, struwelen, 
water, bosfragmenten...). In reeds geaccidenteerde gebieden 
(die door veel zone-vreemde bouwsels een minder kwali
tatief ogend landschap hebben) moeten er veeleer rurale 
productieplatforms worden gecreëerd ; hierbij wordt de 
kwaliteitsvolle strakke industriële architectuur aan de rand 
van het terrein niet weggebufferd maar met transparant 
hoogstamgroen afgezoomd. 'Solitaire' bedrijven zouden met 
een win-win-situatie kunnen worden benaderd: snelle 
regularisatie in ruil voor een aantoonbare kwaliteitsinspanning.

In elk van deze gevallen vereist een maatschappelijke optie 
om bijkomende economische infrastructuur in te planten 
op het platteland, de nodige landschappelijke begeleiding. 
Voldoende buffer-/verankeringsruimte en onder meer inzet 
van de landinrichting zijn hierbij onmisbaar.

4. De verkeersinfrastructuur

De heraanleg van een dorpskom wordt vaak als 'doortocht' 
gecategoriseerd bij wegenwerken. Het resultaat oogt er 
soms ook naar... Ontwerpen aan infrastructuurwerken in 
een dorpsomgeving of in een landelijke omgeving vraagt 
om een andere benadering en deskundigheid dan ontwer
pen aan infrastructuurwerken in een stedelijke context.
In Nederland sleutelen verkeersspecialisten en ontwerpers 
al geruime tijd aan deze gezamenlijke uitdaging. Ze komen 
uit bij andere identiteitsconcepten waarbij de inpassing van 
de weg, het knooppunt, het plein ... tot sterke verkeersver- 
beterende resultaten leidt.

5. De beeldkracht van water

Water spreekt tot de verbeelding. Tenminste als het niet 
gevangen zit in een weinig inspirerend korset. Waterbe
heersing en -bevoorrading zoals de creatie van waterbuffers 
voor landbouw en industrie, watervertragende bekkens

ontwerp'. Een oude dorpskern krijgt een nieuwe aankleding en 
meteen een nieuw élan.

De inspanningen omtrent de opwaardering van het 
landbouwlandschap zijn nog nooit zo groot geweest.
Zowel inzake erfbeplanting als architectuur van loodsen en 
stallen investeert de overheid fors in begeleiding en stimuli. 
Een echt omslagpunt wordt echter niet bereikt zolang er 
meer banale (en vaak nog altijd in witte materialen en 
dakbedekking) dan kwaliteitsvolle loodsen worden inge
plant. De landbouwers kopen uiteraard wat er op de markt 
wordt aangeboden. Het zijn de constructeurs die moeten 
aangezet worden om een nieuwe loodsentypologie te 
ontwikkelen. De voorbeelden zijn er, ze worden alleen niet 
gecommercialiseerd. Dit zal maar afgedwongen worden 
door een grondige heroriëntering van het vergunningen
beleid. In afwachting zou het gebruik van meer donkere 
materialen op korte termijn kunnen worden verplicht. 
Eigenaars van karakteristieke hoeves zouden veel intenser 
moeten worden begeleid bij hun verbouwingsplannen. 
Nieuwe nevenbestemmingen moeten er vlotter in onder
gebracht kunnen worden. Tenslotte mag gerust wat meer 
selectieve soepelheid zijn voor hergebruik van gedesaffecteerde 
hoeve-complexen op voorwaarde dat hier duidelijke 
kwaliteitsinvesteringen in gebouw en omgeving tegenover 
staan.

■ Een oud station in de Westhoek: Een weinig geslaagde combinatie 
van een 'vorige' en een 'nieuwe' laag bij de ontwikkeling van deze 
site.

P l a t t e l a n d s g e b ie d e n  d ie  bij h u n  v e r d e r e  o n t w ik k e l in g

INVESTEREN IN EEN VERSTERKING VAN  HUN IDENTITEIT 

HEBBEN DE BESTE TROEVEN VOOR DE TOEKOMST
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-*Zes transformaties die -  mits een goede benadering en 
ingesteldheid -  kunnen bijdragen tot een beter 
resultaat voor de regionale identiteit. Ze kunnen uiter
aard niet los worden gezien van de integrale visie op de 
betekenis en de kracht van de regionale identiteit voor 
een gebied. Het hoeft overigens niet altijd geld te kosten. 
De transformaties zullen bovendien maar efficiënt zijn 
als er ook de nodige durf is bij het beleid om allerlei 
andere identiteitsverstorende 'toestanden' wat kordater 
aan te pakken. We kunnen plakboeken vullen met 
beelden van de verrommeling van het platteland: achter
gelaten reclametrailers, wildparkeren van vrachtwagens, 
onoordeelkundig ingeplante frituren ...

Tenslotte

Werken aan een sterkere regionale identiteit heeft maar 
slaagkans als ook de inwoners zelfbewuster worden van de 
betekenis en de kwaliteit van hun eigen omgeving. Een iden- 
titeitstrategie omvat dan ook een belangrijke communicatieve 
component.

Samengevat

(West-)Vlaanderen heeft nood aan visie en een strategie 
omtrent de identiteit van haar plattelandsgebieden.
Deze moet doorvertaald worden in een aantal bindende 
spelregels voor verdere transformaties in deze gebieden.

Tegelijkertijd moet het beleid zelf getuigen van enige doortas
tendheid om de verrommeling en vervlakking tegen te gaan.

Zoveel is in elk geval duidelijk : plattelandsgebieden die bij 
hun verdere ontwikkeling investeren in een versterking van 
hun identiteit, hebben de beste troeven voor de toekomst.
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Contacten omtrent dit thema

Bern Paret, Plattelandsloket Provincie West-Vlaanderen, 
tel (050)40 35 47

Niek De Roo, West-Vlaamse Intercommunale, 
tel (050)36 7171 1 2

1 C itaat u it de publicatie 'Kwalite itsvolle  Bedrijfsgebouwen in W est- 
V laandern ', Provincie W est-Vlaanderen, 2003

2 Vlaanderen 2004-2009, V ertrouw en geven en verantw oorde lijkheid 
nemen, Vlaamse Regering, ju li 2004

ZEEBRUGGE:
THE PLACE TO BE FOR BUSINESS

In v e s te e r nu in de  to e k o m s t. De T ra n s p o rtz o n e  
Z e e b ru g g e  b ie d t ru im te  (g ro n d e n ) en b u re le n  v o o r  
a lle  H aven- en T ra n s p o rtg e b o n d e n  b e d rijve n .

V o o r in lic h tin g e n  en b e g e le id in g  be l nu  
NV TR A N SP O R TZO N E  o p  h e t n u m m e r 0 5 0 /5 4 .7 6 .4 7  
( in te rn a tio n a a l /3 2 5 0 .5 4 7 .6 4 7 )

TRANSPORTZONE ZEEBRUGGE N V

16

W E S West-Vlaanderen Werkt3 , 2004

blS
Or

t 
050

 33
 78

.16



BEDRIJF IN DE KIJKER

Damme Golf & Country Club

Een golfclub is ook een 
KMO

Als we in de Damme Golf & Country Club aankomen 
regent het pijpenstelen. We zien echter heel wat 
golfspelers die er zich niet door laten afschrikken.
Met het Engelse spreekwoord 'It never rains on a golf 
course' verklaart Chris Morton het optimisme van de 
sporters. De gedelegeerd bestuurder van Damme Golf 
is ook ze lf een enthousiast professioneel golfspeler 
en ontvangt ons hartelijk voor een gesprek over zijn 
'bedrijf'.

In welke mate is een golfclub ook een bedrijf?
Een golfclub ontstaat soms uit een groepje gelijkgezinden 
die dezelfde sport beoefenen en denken een gemakkelijke 
manier gevonden te hebben om geld te verdienen.
Zonder efficiënt bedrijfsbeheer staan ze echter algauw op 
het randje van het faillissement. Dit was ook het geval toen 
we deze club in 1994 overnamen. Vooral de beginjaren zijn 
cruciaal omdat dan de grootste kosten gemaakt moeten 
worden voor de uitbouw van de infrastructuur.

Damme Golf & Country Club is met gemiddeld 25 mede
werkers wel degelijk een 'bedrijf', we moeten zorgen dat we 
financieel rendabel zijn, we moeten evengoed voldoen aan de 
sociale- en milieuwetgeving, de belastingsplicht, enzovoort. 
Damme Golf is een cvba met daarboven een holding die 
instaat voor het management en de financiering. Tot nu toe 
was de hoofddoelstelling niet zozeer winst te maken, 
maar wel een goeie club uit te bouwen. Dat vereist een grote

■ Chris Morton, gedelegeerd bestuurder Damme Golf& Country Club 
en tevens professioneel golfspeler

financiële inspanning en mensen zijn uiteraard maar bereid te 
investeren als de club correct gerund wordt.
Zoals voor elk bedrijf geldt ook hier dat we alle klanten - 
de golfspelers, dus - gelukkig moeten maken.

Wie zijn uw klanten/leden?
De club telt op dit ogenblik 1.020 leden die vooral uit de 
regio Eeklo-Brugge-Knokke-Heist afkomstig zijn.
Deze groep bestaat uit een zeer uiteenlopend publiek: jong 
en oud, amateurs en pro's. De ouderen zijn wat in de meer
derheid omdat zij voldoen aan een belangrijke voorwaarde 
om te kunnen golfen: tijd hebben! Je bent immers algauw 
zes uren van huis voor het doorlopen van een volledig par
cours van 18 holes met alles erop en eraan voor en na de 
golfpartij. Alle leden hebben verschillende verwachtingen 
van de sportclub. Dankzij mijn ervaring als professioneel 
golfer en lesgever heb ik contacten op het hoogste niveau, 
maar ken ik evengoed de behoeften van de beginners.

Damme Golf werd 18 jaar geleden aangelegd op wat 
eerder zandwinningsgebied was voor de aanleg van 
de E17. Het terrein strekt zich uit over 100 ha, 
waarvan 75 ha gebruikt wordt. In 1994 werd de club 
overgenomen en omgevormd tot de cvba 'Damme Golf 
& Country Club' met Chris Morton als gedelegeerd 
bestuurder. Hij was van 1981 tot 1994 als professioneel 
golfer actief in de golfclub van Oudenaarde en heeft er 
het ledenaantal zien groeien van 150 naar 1.300 leden. 
Vandaag telt Damme Golf 1.020 leden.

Damme Golf staat ook open voor leden van andere 
clubs en ontvangt jaarlijks 8 a 10.000 extra bezoekers. 
Vooral golfers die in de zomer aan de Kust verblijven 
maken graag gebruik van de mogelijkheid om een 
'greenfee' te kopen: een dagpasje waarmee ze het 
parcours mogen afleggen.
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BEDRIJF IN DE KIJKER

• Naast de sportieve functie heeft de golfclub ook een belangrijke 
sociale rol te vervullen. Damme Golf heeft niet alleen aandacht voor de 
sportinfrastructuur, maar biedt haar leden ook een gezellig clubhuis en 
een goed restaurant.

De sportinfrastructuur moet dus afgestemd 
zijn op alle soorten spelers, maar veel men
sen spelen ook golf voor het sociale aspect.
Als club houden we ook hiermee rekering.
Wij organiseren tornooitjes en aangepaste 
activiteiten, zorgen voor een gezellig clubhuis 
en een goed restaurant. Nieuwe leden 
worden altijd door mij persoonlijk verwelkomd.
Ze kr jgen een 'peter' of 'meter' die ervoor zorgen dat ze 
zich h er goed voelen.

ONBEKEND IS ONBEMIND

Hoe zit het met het imago van de sport?
Het is enkel in België dat de golfsport een imagoprobleem 
heeft, dat is spijtig. De laatste jaren leveren de Nationale 
Golffederatie en de Vlaamse Vereniging voor Golf nochtans 
veel inspanningen om de golfsport bekend te maken en 
de vooroordelen als zou het een elitaire sport zijn, weg te 
nemen. Golf is zeker ook voor jonge mensen een fantas
tische sport met morele en sociale pluspunten: het vergt 
discipline en zelfbeheersing, kennis van de etiquette, 
je ontmoet andere mensen en alles speelt zich buiten af......

Golf is ook uitstekend voor ouderen: ons oudste lid is 
91 jaar en speelt nog elke dag zijn 9 holes! Dat betekent 
telkens 4,5 km wandelen in de natuur.

Waarom is golf zo duur?
Toen ooit een journalist deze vraag stelde aan voormalig 
topatleet en golfer Gaston Roelants antwoordde deze 
gevat dat een jaar lang elke dag een pakje sigaretten roken, 
evenveel kost als één jaar golfen...!
In vergelijking met andere landen is golf In Vlaanderen 
inderdaad duur. Dat komt vooral door de Belgische 
structuur waarbij de club zelf de kosten moet dragen van 
de aankoop, de aanleg en het onderhoud van het parcours. 
De terreinoppervlakte voor een 18 holes-baan bedraagt 
dan ook al gauw 75 ha! De loonkosten zijn hier ook 40% 
duurder dan in Groot-Brittannië. In de Verenigde Staten, 
de Angelsaksische en Scandinavische landen is de golfsport 
veel democratischer en merk je dan ook dat quasi iedereen 
golf speelt. De gemeente stelt er dikwijls de grond ter beschik
king. Dat maakt het kostenplaatje direct veel interessanter.
In elke gemeente is er ook keuze uit verschillende soorten 
clubs: van eenvoudig en goedkoop tot exclusief en duur.

Strikt genomen zouden wij ons parcours wel op een goed
kopere manier kunnen onderhouden, maar het zou niet 
zo milieuvriendelijk zijn en niet zo'n mooi resultaat geven. 
Wij leggen zelf de lat zo hoog omdat ons publiek ook geen 
'goedkope' golfclub verwacht.

De Damme Golf & Country Club heeft een 18-holes 
baan en een 'compact course' van 9-holes. Toch zijn er 
blijkbaar nog uitbreidingsplannen?
Inderdaad, in het weekend zijn we volgeboekt. We hebben 
een terrein van 100 ha maar nu wordt slechts driekwart van 
het terrein gebruikt voor de twee bestaande banen. Met een 
extra '9-holes course' zou de club plaats kunnen bieden aan 

zo'n 300 extra leden. Dat zou perfect kunnen 
op de 25 ha onbenut terrein, maar we wach
ten hiervoor al zes jaar op toestemming van de 
Vlaamse overheid... De gemeente Damme heeft 
nochtans al lang haar akkoord gegeven.
De overheid ziet golf nog te veel louter als 
'recreatie'. Maar welk ander bedrijf zou 25 ha 
kopen zonder de zekerheid te hebben dat het 

benut kan worden? De kostprijs voor de aanleg alleen wordt 
geraamd op 1 a 1,1 miljoen euro. Om terug te komen op uw 
vraag in welke mate een golfclub ook een bedrijf is: zonder 
professioneel beheer kan je bij geen enkele bank aankloppen 
voor zo'n bedrag!

Golf en natuurbeheer, gaat dat samen?
Jazeker! Voor een volledig parcours heb je theoretisch 20 
tot 35 ha speelruimte nodig.
De rest van het terrein wordt met waterpartijen, struiken 
en bomen gebruikt als natuurlijke hindernis voor het spel. 
Concreet voor ons terrein van 75 ha komt dit neer op 40 
ha 'puur natuur'.
Dit beschouwen wij als een kostbaar patrimonium dat we 
als een goede huisvader moeten beheren voor verdere 
generaties.

"WE STREVEN ERNAAR 
DAT GOLF IN 

VLAANDEREN EVEN 
GOEDINGEBURGERD 

G ERAAKT ALS IN ONZE 
BUURLANDEN"

H ^ S
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BED RU F IN DE KIJKER

Golf in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen telt slechts 
acht golfclubs (in Knokke-Zoute, 
Sijsele-Damme, De Haan, Oost
ende, leper, Hollebeke, Ware- 
gem en Westende), voor naar 
schatting 5 000 beoefenaars.
In België kampt de golfsport 
met een imagoprobleem.
Dit in tegenstelling tot onze 
buurlanden waar golf veel meer 
ingeburgerd is. Uit een studie 
van WES blijkt trouwens dat 
de golfsport ook in Vlaanderen 
steeds populairder wordt.
Op termijn verwacht men zelfs 
een verdubbeling van het aantal 
actieve golfspelers.
De vraag naar meer golfter
reinen of uitbreiding van de 
bestaande terreinen is dan ook 
groot.

Hier komen we trouwens tot een tegenstrijdigheid in het 
beleid op Vlaams niveau: om aan natuurbeheer te doen 
en ook om te beantwoorden aan de huidige roep naar 
multifunctionele terreinen heb je extra ruimte nodig en die 
ruimte krijgen we niet!

Wat doet de club om golf en natuur te verzoenen? 
Damme Golf was in 2001 de eerste golfclub in 
Vlaanderen die - geheel vrijwillig - de opdracht 
gaf aan WES om een milieubeheerplan op te 
maken. Als bedrijf met een langetermijnvisie 
vinden we het evenwicht tussen de natuur en 
de sport belangrijk, zelfs al zijn daar kosten aan 
verbonden. Het was voor ons zeer verrijkend 
om via dit milieubeheerplan te vernemen op 
welke manier we als golfers best met de natuur 
omgaan. Het is voornamelijk door onwetend
heid dat bij de aanleg of het onderhoud soms 
'fouten' tegen de natuur gemaakt werden.
Eén van de cruciale stappen was dan ook om 
onze 'greenkeepers' te overtuigen om milieu
vriendelijker te werk te gaan.

We maaien en sproeien niet waar het niet nodig is, vroeger 
ging men daar overal eerder 'met de grove hand' door.

Waarom is kunstmatige bemesting niet volledig te 
vermijden?
De 'greens' (het kort gemaaide gras rond de hole) zijn ons 
visitekaartje: als die niet perfect in orde zijn, hebben wij een 

probleem met de spelers.
Dit extra korte gras kan helaas niet zonder 
artificiële middelen onderhouden worden.
Ter compensatie hebben we wel een nieuw 
werksysteem ingevoerd datje bijna nergens 
anders in België ziet: op onze grasmachines 
monteerden we een speciale eenheid die het 
gemaaide gras versnippert en verstrooit over 
de fairway (het bespeelbare lange deel van de 
baan). Op die manier vermijden we een berg 
organisch afval en voeden tegelijk op een 
natuurlijke manier het langere gras. De reden 
waarom zo weinig andere clubs dit toepassen is 
wellicht de investering van zo'n 4.000 euro per

'VOORAL DOOR 
ONWETENDHEID 

WERDEN BIJ 
DE AANLEG OF 

HET ONDERHOUD 
SOMS 'FOUTEN' TEGEN 
DE NATUUR GEMAAKT. 

HET MILIEUBEHEER
PLAN DAT WE LIETEN 
OPMAKEN WAS DAN 

OOK ZEER 
VERRIJKEND.'

grasmaaier.

Kunt u een aantal concrete voorbeelden geven? 
Hoewel we de aanbevelingen uit het milieubeheerplan 
niet allemaal in één keer kunnen realiseren, werken we het 
plan stelselmatig af. Elkjaar pakken we iets anders aan; 
zo hebben we onlangs bijvoorbeeld inheemse bomen 
geplant. Vroeger zouden we oude bomen weggenomen 
hebben, nu laten we in het bos de oude bomen staan.

Nog een vraagje uit nieuwsgierigheid: hoeveel bal
letjes verdwijnen er eigenlijk in de waterpartijen op 
het parcours?
Veel..., maar dat houdt de commercie draaiende, hé!

reportage: Sabine Simoens
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CONJUNCTUUR

Positieve trend blijft
Verloop van de sociaal-economische indicatoren en de 
conjunctuur in West-Vlaanderen1

Nele Depestel
Stafmedewerker GOM - West-Vlaanderen

Sinds het vorige conjunctuuroverzicht blijft de afgevlakte 
synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen een 
positieve trend tonen. Uit de recentste brutowaarden 
kunnen we afleiden dat de trend wel enigszins lijkt af te 
zwakken (zie figuur 1). Het valt af te wachten of dit een 
adempauze in de gunstige evolutie is of dat een ombui
ging van de trend zich langzaamaan aankondigt. Zowel op 
internationaal als nationaal niveau voorspellen economisten 
en conjunctuuranalisten dat de positieve conjunctuur zich 
zal verderzetten. De hoge olieprijzen kunnen evenwel roet 
in het eten gooien omdat deze de groei van de Belgische 
export temperen en ook wegen op de consumenten
bestedingen.

De evoluties op de West-Vlaamse arbeidsmarkt zijn zonder 
meer positief te noemen. De stijging van de werkloosheid 
op jaarbasis viel in juli 2004 in West-Vlaanderen terug tot 
amper 1,9% (zie figuur 2). De jeugdwerkloosheid bleef 
zelfs zo goed als status quo op jaarbasis. De VDAB ont
vangt ook nog altijd meer werkaanbiedingen. In het vorige 
conjunctuuroverzicht meldden we dat de toename van het 
aantal werkaanbiedingen zich nog voornamelijk situeerde 
in de tijdelijke circuits, en dan vooral in het circuit van de 
interimarbeid. De nieuwste cijfers tonen nu ook een toename 
op jaarbasis van de werkaanbiedingen in de vaste circuits.

Figuur 2
Evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden in 
West-Vlaanderen

Q2002 Q2003 O2004
40.000

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Bron: VDAB, Grafische verwerking: GOM - West-Vlaanderen

Deze evolutie is zeer gunstig, omdat dit er op kan wijzen dat 
de werkgevers meer overtuigd raken van de economische 
verbetering. De verbetering lijkt met andere woorden vol
doende stevig, en er volgen meer vaste aanwervingen.

Figuur 1
Synthetische conjunctuurcurve voor West-Vlaanderen

2000 2001 2002 2003 2004

Bron: NBB, Grafische verwerking: GOM - West-Vlaanderen
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CONJUNCTUUR

Ook de tijdelijke werkloosheid in West-Vlaanderen evo
lueert positief. In de eerste jaarhelft van 2004 daalde de 
tijdelijke werkloosheid met 8,5% op jaarbasis; dit wijst op 
betere economische omstandigheden en een toename van 
de activiteit. Er gingen in dezelfde periode in West-Vlaan
deren ook heel wat minder ondernemingen failliet dan in 
de eerste jaarhelft van 2003. Ook in juli 2004 was er een 
afname van het aantal faillissementen ten opzichte van juli 
2003. Opmerkelijk is dat zowel in het Vlaamse Gewest als 
in België het aantal faillissementen pas in juli voor het eerst 
in 2004 daalde op jaarbasis. Ook het aantal banen dat in 
West-Vlaanderen door deze faillissementen verloren ging, 
lag lager.

Verder lijken de omzet- en uitvoercijfers van de West- 
Vlaamse ondernemingen te verbeteren. Cijfers tot en met 
april 2004 tonen in maart en april duidelijke toenames op 
jaarbasis. De investeringen blijven voorlopig nog onder
maats.

Het omzetcijfer voor de West-Vlaamse ondernemingen in 
de kleinhandel stijgt op jaarbasis. Er werden in de eerste 
zeven maanden van 2004 ook meer nieuwe personenwagens 
ingeschreven dan in 2003, al mogen we de invloed van het 
tweejaarlijkse autosalon niet negeren. Ten opzichte van het 
vorige autosalonjaar (2002) ligt het aantal inschrijvingen 
van nieuwe personenwagens in de eerste zeven maanden 
van het jaar lager.

Het volledige conjunctuuroverzicht vindt u op de website 
van de GOM -  West-Vlaanderen: www.gomwvl.be 1

1 Opm aak augustus 2004

A l s  s p i t s  ( m / v )
M O E T  U O P  D E  P L O E G  K U N N E N  R E K E N E N .

Voor de spits telt maar één zaak: scoren. Daarom moet u de kans krijgen alleen op doel of te gaan. Die kans creëert uw ploeg, 

uw ADMB-ploeg: wij regelen alle bedrijfsadministratieve facetten (personeelsadministratie, HRM, ...) van uw onderneming. 

Zo kunt u zich toespitsen op uw belangrijkste doel: scoren, om het even in welke branche u 'speelt'. Wenst u meer informatie over 

het Sociaal Bureau of andere diensten van ADMB? Stuur, fax of mail uw gegevens naar: ADMB, Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge. 

Telefoon: 050 474 111, fax 050 474 479

e-mail :admb@ad mb.be

U vindt het adres en telefoonnummer van het ADMB-kantoor in uw buurt in de Gouden Gids onder rubriek 7470. WWW. AD M B. B E
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REGIOSCAN

Het comfort van 
de woningen 
in West-Vlaanderen
Zowel in Vlaanderen als in West-Vlaanderen is de 
jongste tien jaar het comfort van de woningen sterk 
verbeterd. Toch blijft West-Vlaanderen achterhinken 
op het Vlaamse gemiddelde. Dat blijkt uit de gege
vens van de algemene socio-economische enquête 
naar de woningen die gehouden werd door het 
Nationaal Instituut voor de Statistiek

Vier comfortniveaus

West-Vlaanderen telde op 1 oktober 2001 450.383 
bewoonde particuliere woningen. Dat is een stijging met 
9,9 % sinds 1 maart 1991.

Figuur 1 geeft de verdeling weer van het aantal bewoonde 
particuliere woningen in West-Vlaanderen en de West- 
Vlaamse arrondissementen naar comfortniveau. Het totale 
aantal woningen, waarvan het woningcomfort bekend 
is, wordt hierbij ingedeeld in vier comfortniveaus, die elk 
overeenstemmen met een bepaalde combinatie van gerief
lijkheden:
• Woningen met klein comfort: hebben WC met water

spoeling én badkamer of stortbad;
• Woningen met middelmatig comfort: hebben klein 

comfort met daarbij centrale verwarming;

• Woningen met groot comfort: hebben middelmatig 
comfort met bovendien een keuken (minimum 4 m2) 
evenals een telefoon of GSM en een auto;

• Woningen zonder klein comfort: hebben niet alle 
elementen van het klein comfort.

Uit figuur I blijkt dat in West-Vlaanderen op 1 oktober 
2001 bijna de helft van de bewoonde particuliere wonin
gen is uitgerust met groot comfort (48,4%). In 12,6% van 
de West-Vlaamse huizen is het comfort middelmatig.
Bijna één op drie huizen (32,3%) beschikt wel over een 
wc met waterspoeling en een badkamer of stortbad maar 
heeft daarbij geen centrale verwarming (klein comfort). 
Ruim één op vijftien woningen (6,6%) in West-Vlaanderen 
beschikt niet over alle elementen van het klein comfort.

Figuur I
Aantal bewoonde particuliere woningen naar combinatie van gerieflijkheden, 1 oktober 2001 (in %)

I I groot comfort I I middelmotig comfort I I klein comfort I I zonder klein comfort

M /E S
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Het meeste comfort treffen we aan in het arrondissement 
Brugge dat relatief gezien het grootst aantal woningen met 
groot comfort telt en het kleinste aantal woningen zonder 
klein comfort. Toch stellen we vast dat in het arrondissement 
Brugge, evenals in alle overige West-Vlaamse arrondissemen
ten, het aandeel woningen met groot comfort lager ligt dan 
het Vlaams gemiddelde (56,0%) terwijl het aandeel woningen 
zonder klein comfort groter is dan deze in het Vlaams Gewest 
(4,9%). Vooral de Westhoek en de arrondissementen 
Roeselare en Tielt blijven op vlak van aantal woningen zonder 
klein comfort ietwat achter. Voor wat betreft het aandeel 
woningen met groot comfort, is de situatie het minst gunstig 
in het arrondissement Oostende.

Steeds meer comfort

Toch gaat het de goede richting uit. Het aantal huizen zon
der klein comfort, is de voorbije 10 jaar in West-Vlaanderen

gedaald met meer dan de helft (-61,6%) terwijl het aantal 
woningen met groot comfort is toegenomen met ruim 
43%  (zie tabel 1)2.

BIJNA DE HELFT VAN DE WONINGEN 
IN WEST-VLAANDEREN BESCHIKT OVER 
"GROOT COMFORT"

De sterkste toenames in het aantal woningen met groot 
comfort zijn waar te nemen in de gemeenten Alveringem 
(+91% over de periode 1991-2001) en Langemark- 
Poelkappele (+71,8%): zie tabel I en kaart 7. In 51 van 
de 64 West-Vlaamse gemeenten is de groei in het aantal 
woningen met groot comfort groter dan deze in het Rijk 
(+41,3%) en in 49 gemeenten ook groter dan de groei in 
het Vlaams Gewest (+42,0%). In Oostende en Kortrijk is 
de toename in aantal woningen met groot comfort relatief 
gezien het laagst: respectievelijk slechts 24,2% en 28,4%.

Kaart 1
Evolutie van het aantal particuliere woningen met groot 
comfort, 1991-2001 (1991 = WO)

| i  143,5 en < 150,0
□  > 142,0 en < 143,5

I I ï  141,3 en < 1 4 2 ,0
□  4 130,0 en < 141,3
| | < 13 0 ,0
maximum: Alveringem: 191,0 
minimum: Oostende: 124,2 
Provincie West-Vlaanderen: 143,5 
Vlaams Gewest: 142,0
Het Rijk: 141,3

BRON: NIS, Algemene socio-economische enquête. Verwerking: WES

Kaart 2
Evolutie van het aantal particuliere woningen zonder 
klein comfort, 1991-2001 (1991 = 100)

5

□  > 35 ,0  en < 38,0
□  > 3 8 ,0  en < 38,4
□  > 38 ,4  en < 4 3 ,0
□  > 4 3 ,0  en < 48,6
| | > 48 ,60

maximum: Knokke-Heist: 52,9 
minimum: Wervik: 31,3 
Provincie West-Vlaanderen: 38,4 
Vlaams Gewest: 38,0 
Het Rijk: 48,6
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Tabel I
Aantal bewoonde particuliere woningen naar combinatie van gerieflijkheden binnen de woning

Aantal bewoonde particuliere woningen naar combinatie van Evolutie van het aantal particuliere woningen naar combinatie
gerieflijkheden binnen de woning, in % op gekende gegevens van gerieflijkheden binnen de woning, 1991-2001 (1991 = 100)

ZOUT 1991

gemeente
groot

comfort
middelmatig

comfort
klein

comfort

zonder
klein

comfort
groot

comfort
middelmatig

comfort
klein

comfort

zonder
klein

comfort
groot

comfort
middelmatig

comfort
klein

comfort

zonder
klein

comfort totaal

Beernem 5 0 ,7 9 ,9 3 2 ,5 6 ,9 4 0 ,7 9,1 3 0 ,1 2 0 ,1 1 3 8,1 1 2 0,1 1 2 0 ,0 3 8 ,2 1 1 2 ,9
Blankenberqe 4 1 ,3 2 6 ,8 2 7 ,2 4 ,7 3 2 ,8 2 6 ,8 2 7 ,6 1 2 ,8 1 3 7 ,6 1 0 9 ,5 1 0 7 ,8 4 0 ,1 1 1 2 ,3
Bruqqe 5 0 ,4 1 5 ,3 2 9 ,4 4 ,9 3 8 ,4 1 6 ,0 3 1 ,4 1 4 ,3 1 3 8 ,4 1 0 0 ,5 9 8 ,6 3 6 ,2 1 0 7 ,4
Damme 5 6 ,9 7 ,9 2 8 ,6 6 ,6 4 1 ,4 9 ,3 3 0 ,1 1 9 ,2 1 5 0,1 9 2 ,5 1 0 4 ,0 3 7 ,5 1 1 3 ,3

Jabbeke 6 2 ,5 8 ,3 2 3 ,8 5 ,4 4 8 ,3 1 1 ,3 2 5 ,5 1 5 ,0 1 5 1 ,2 8 5 ,4 1 0 9 ,2 4 2 ,2 1 1 8 ,7
Knokke-Heist 5 5 ,4 2 2 ,2 1 8 ,7 3 ,8 4 2 ,1 2 6 ,0 2 3 ,8 8,1 1 5 1,1 9 7 ,8 9 0 ,4 5 2 ,9 1 1 4 ,3
Oostkamp 5 5 ,3 9 ,5 2 9 ,4 5 ,8 4 3 ,7 1 0 ,6 2 9 ,3 1 6 ,4 1 3 7 ,6 9 7 ,1 1 0 9,1 3 8 ,6 1 1 0 ,5
Torhout 5 3 ,2 9 ,4 3 0 ,1 _  7 ,3 4 1 ,7 1 1 ,0 2 8 ,2 19,1 1 4 3 ,0 9 6 ,3 1 1 9 ,6 4 2 ,8 1 1 5 ,3
Zedelqem 5 6 ,5 9 ,0 2 8 ,5 6,1 4 4 ,0 1 0 ,8 2 8 ,8 1 6 ,4 1 4 5 ,4 9 4 ,1 112,1 4 2 ,1 1 1 5 ,2
Zuienkerke 5 6 ,4 7 ,7 3 0 ,4 5 ,5 4 0 ,4 9 ,2 3 2 ,2 1 8 ,2 1 5 3 ,7 9 2 ,8 1 0 3 ,8 3 3 ,5 1 1 3 ,3
Arrondissement Bruqqe 52,3 14,9 27,6 5,2 40,1 16,2 29,2 14,5 142,1 100,3 103,1 39,3 111,2
Diksmuide 4 7 ,4 9 ,5 3 3 ,8 9 ,4 3 3 ,3 8 ,6 3 2 ,0 2 6 ,1 1 5 1,1 1 1 7 ,0 1 1 2 ,0 3 8 ,2 1 0 8 ,5

Houthulst 3 9 ,5 7,1 38,1 1 5 ,2 2 6 ,5 5 ,6 3 1 ,8 3 6 ,1 1 5 7 ,5 1 3 4 ,3 1 2 6 ,5 4 4 ,6 1 0 8,1
Koekelare 4 3 ,5 7 ,9 3 9 ,8 8 ,8 3 2 ,0 7 ,5 3 5 ,7 2 4 ,8 1 5 2 ,0 1 1 7 ,9 1 2 4 ,6 3 9 ,8 1 1 3 ,7
Kortemark 4 7 ,8 7 ,0 3 4 ,5 1 0 ,7 3 5 ,3 6 ,6 3 1 ,2 2 6 ,9 1 4 2 ,2 1 1 0 ,5 1 1 5 ,8 4 1 ,8 1 0 6 ,8
Lo-Reninqe 4 5 ,5 8 ,3 3 4 ,5 1 1 ,7 2 8 ,5 5 ,6 3 4 ,6 3 1 ,3 1 6 6 ,3 154,1 1 0 3 ,7 3 8 ,8 1 0 7,1
Arrondissement Diksmuide 45,2 8,1 35,8 10,8 32,0 7,2 32,6 28,3 150,7 120,1 117,3 40,9 108,7
Heuvelland 4 1 ,9 7,1 3 8 ,1 1 2 ,9 2 6 ,5 6,1 3 1 ,3 3 6 ,2 1 6 3 ,3 1 2 1 ,4 126,1 3 7 ,0 1 0 5 ,7
leper 4 6 ,6 1 2 ,2 3 3 ,6 7 ,6 3 4 ,4 1 2 ,4 3 1 ,0 2 2 ,2 1 4 1 ,6 1 0 2 ,4 1 1 3 ,3 3 5 ,7 1 0 6 ,6
Lanqemark-Poelkapelle 4 6 ,3 7 ,8 3 5 ,0 1 0 ,9 2 9 ,1 8 ,7 3 2 ,8 2 9 ,4 1 7 1 ,8 9 6 ,8 1 1 5 ,0 4 0 ,0 1 0 9 ,3
Mesen 3 2 ,7 10,1 4 2 ,5 1 4 ,7 18,1 5 ,3 3 6 ,7 3 9 ,9 1 6 6 ,2 1 7 5 ,0 1 0 6 ,5 3 4 ,0 9 8 ,4
Poperinqe 4 4 ,2 9,1 3 4 ,2 1 2 ,5 2 9 ,0 8 ,6 3 1 ,7 3 0 ,8 1 6 2,1 1 1 3 ,0 1 1 4 ,7 4 3 ,2 1 0 7 ,9
Vleteren 4 2 ,0 8 ,2 3 6 ,3 1 3 ,5 2 9 ,4 5 ,4 3 2 ,9 3 2 ,2 1 4 6 ,4 1 5 5 ,2 1 1 3,1 4 3 ,2 1 0 4 ,4
Wervik 4 2 ,0 9 ,7 3 9 ,2 9,1 2 7 ,4 7 ,7 3 5 ,3 2 9 ,6 157,1 1 2 9 ,0 1 1 3 ,5 3 1 ,3 1 0 4 ,6
Zonnebeke 4 6 ,4 6 ,6 3 7 ,0 10,1 3 0 ,4 7,1 3 3 ,4 2 9 ,1 1 6 2 ,3 9 7 ,5 1 1 7 ,8 3 6 ,8 1 0 8 ,7
Arrondissement leper 44,7 9,7 35,7 9,9 30,4 9,3 32,4 27,9 153,6 109,7 115,1 37,2 106,7
Anzeqem 5 1 ,8 7 ,9 3 3 ,7 6 ,6 3 7 ,7 9 ,3 31 ,1 2 1 ,9 1 4 9 ,2 9 2 ,0 1 1 7 ,7 33,1 1 1 0 ,9
Avelqem 4 3 ,5 9 ,5 3 9 ,5 7 ,5 3 0 ,2 1 0 ,5 3 5 ,7 2 3 ,6 1 5 3 ,7 9 7 ,6 118,1 3 4 ,0 1 0 8 ,7
Deerliik 5 1 ,8 8,1 3 4 ,1 6,1 3 9 ,4 11,1 3 2 ,4 1 7 ,2 1 4 1 ,5 7 8 ,5 1 1 3 ,4 3 7 ,9 1 0 9 ,7
Harelbeke 4 7 ,4 9 ,6 3 7 ,3 5 ,7 3 6 ,6 9 ,9 3 6 ,3 1 7 ,2 1 3 6 ,6 1 0 2 ,4 1 0 8 ,4 35,1 1 0 8,1
Kortriik 4 8 ,4 1 2 ,7 3 3 ,1 5 ,8 3 8 ,2 1 3 ,5 3 2 ,2 16,1 1 2 8 ,4 9 5 ,6 1 0 4 ,3 3 6 ,3 1 0 3 ,7
Kuurne 5 2 ,0 1 0 ,2 3 3 ,0 4 ,7 3 9 ,0 1 2 ,3 3 4 ,3 1 4 ,3 1 4 2 ,4 8 8 ,6 1 0 2 ,9 3 5 ,3 1 0 8,1
Lendelede 5 0 ,2 1 0 ,3 3 2 ,5 7 ,0 3 8 ,9 9 ,2 2 9 ,8 2 2 ,0 1 3 8 ,7 1 2 0 ,5 1 1 6 ,9 3 4 ,1 1 0 9 ,4
Menen 4 0 ,5 1 0 ,4 4 1 ,0 8 ,2 2 8 ,0 8 ,7 4 0 ,1 2 3 ,2 1 4 5 ,6 1 1 9 ,7 1 0 2 ,9 3 5 ,6 1 0 3 ,6
Spiere—Helkijn 4 1 ,5 1 0 ,0 3 7 ,7 1 0 ,8 2 6 ,5 9 ,7 3 7 ,0 2 6 ,8 1 6 8 ,3 1 1 0 ,6 1 0 9 ,6 4 3 ,4 1 1 0 ,4
Wareqem 5 5 ,0 1 0 ,3 2 9 ,5 5 ,2 4 4 ,1 1 1 ,3 3 0 ,2 1 4 ,4 1 3 5 ,5 9 8 ,3 106,1 3 9 ,0 1 1 0 ,7
Wevelqem 5 0 ,4 9 ,0 3 4 ,5 6,1 37 ,1 1 0 ,9 34,1 1 7 ,9 1 4 7 ,2 8 9 ,7 1 0 9 ,7 3 6 ,7 1 1 0 ,3
Zweveqem 5 0 ,7 8 ,7 3 4 ,8 5 ,8 3 8 ,8 9 ,5 33,1 1 8 ,6 1 4 0 ,0 9 7 ,7 1 1 2 ,6 3 3 ,3 1 0 9 ,2
Arrondissement Kortriik 48,9 10,4 34,6 6,1 37,2 11.1 33,8 17,9 138,0 97,7 107,5 35,9 107,2
Bredene 4 8 ,3 1 3 ,9 3 4 ,1 3 ,7 4 0 ,6 1 7 ,3 3 0 ,9 1 1 .2 1 4 4 ,3 9 7 ,5 1 3 3 ,6 4 0 ,2 1 2 3 ,8
De Haan 5 1 ,2 16,1 2 8 ,5 4 ,2 4 2 ,0 2 1 ,5 2 5 ,9 1 0 ,6 1 4 5 ,9 8 9 ,4 1 3 1 ,7 4 6 ,9 1 2 1 ,9
Gistel 5 1 ,3 1 0 ,7 3 0 ,4 7 ,5 3 8 ,0 1 1 ,9 3 0 ,9 1 9 ,3 1 5 5 ,2 1 0 3 ,8 1 1 2 ,9 4 4 ,7 1 1 6 ,6
Ichteqem 4 9 ,3 1 0 ,0 3 2 ,2 8 ,6 3 6 ,7 9 ,6 2 9 ,3 2 4 ,4 1 4 5 ,4 1 1 1 ,9 1 1 9 ,0 3 8 ,1 1 1 0 ,3
Middelkerke 4 2 ,2 1 5 ,8 3 6 ,8 5 ,2 3 0 ,9 1 9 ,5 3 4 ,5 15,1 1 6 3 ,2 9 6 ,8 1 2 7 ,3 4 1 ,2 1 2 2 ,6
Oostende 3 8 ,2 2 5 ,5 3 0 ,7 5 ,5 3 1 ,9 2 7 ,5 2 7 ,6 13,1 1 2 4 ,2 9 6 ,4 1 1 5 ,6 4 3 ,9 1 0 6 ,2
Oudenburq 5 1 ,8 9 ,3 3 1 ,0 8 ,0 3 8 ,7 1 1 ,0 2 9 ,2 2 1 ,0 1 5 2 ,0 9 5 ,9 1 2 0 ,5 4 3 ,3 1 1 4 ,8
Arrondissement Oostende 43,1 19,4 31,7 5,7 34,4 22,0 28,9 14,7 137.6 96.8 120,1 42.8 112,0
Hooglede 53,1 7 ,2 3 3 ,0 6 ,6 3 6 ,0 7 ,4 3 4 ,5 2 2 ,1 166,1 1 1 0 ,2 1 0 7 ,7 3 3 ,8 1 1 4 ,6
Inqeimunster 4 6 ,6 7 ,7 3 7 ,3 8 ,4 3 4 ,9 7 ,2 3 5 ,2 2 2 ,7 1 4 4 ,2 1 1 5 ,6 1 1 4 ,6 3 9 ,8 1 1 0 ,6
Izeqem 4 9 ,3 1 0 ,9 3 2 ,1 7 ,7 3 7 ,2 9 ,9 3 0 ,1 2 2 ,8 1 3 9 ,3 1 1 5 ,9 1 1 2 ,3 3 5 ,7 1 0 7 ,7
Ledeqem 4 9 ,3 7 ,9 3 4 ,7 8,1 3 2 ,8 9 ,8 3 4 ,7 2 2 ,6 1 5 8 ,8 8 5 ,1 1 0 5 ,9 3 8 ,0 1 0 8 ,0
Lichtervelde 4 8 ,6 8 ,4 3 5 ,9 7,1 3 6 ,3 8 ,7 3 5 ,0 1 9 ,9 1 4 6 ,8 1 0 4 ,9 1 1 2 ,2 3 9 ,2 1 1 2 ,0
Moorslede 4 6 ,7 8 ,6 3 6 ,7 8 ,0 3 3 ,6 6 ,9 3 7 ,3 2 2 ,2 1 4 7 ,6 1 3 2 ,4 1 0 4 ,2 3 8 ,2 1 0 8 ,6
Roeselare 4 8 ,8 1 1 ,2 3 2 ,9 7,1 3 6 ,1 1 0 ,9 3 2 ,5 2 0 ,6 1 4 8 ,9 1 1 3 ,2 1 1 1 ,6 38,1 1 1 2 ,3
Staden 5 1 ,8 7 ,7 3 2 ,5 8 ,0 3 7 ,8 7 ,9 3 0 ,8 2 3 ,6 1 4 6 ,2 1 0 3 ,5 1 1 2 ,3 3 6 ,3 1 0 9,1
Arrondissement Roeselare 49,1 9,8 33,6 7,5 36,0 9,5 32,9 21,7 147,8 111,9 110,8 37,4 110,6
Ardooie 51,1 8 ,8 3 2 ,4 7 ,8 3 8 ,5 9 ,3 2 9 ,6 2 2 ,5 1 3 6 ,0 9 6 ,4 1 1 1 ,9 3 5 ,4 1 0 5 ,0
Denterqem 5 3 ,2 8 ,6 ....3 1 ,6 6 ,6 3 8 ,0 1 0 ,2 3 1 ,2 2 0 ,6 1 5 4 ,7 9 3 ,4 1 1 2 ,2 3 5 ,2 1 1 3 ,7
Meulebeke 4 5 ,8 7,1 3 8 ,8 8 ,3 3 1 ,6 8,1 3 7 ,0 2 3 ,3 1 4 8 ,9 8 9 ,0 1 0 7 ,7 3 6 ,7 1 0 4 ,5
Oostrozebeke 5 0 ,5 7 ,8 3 6 ,2 5 ,5 3 8 ,0 8 ,6 3 5 ,4 1 8 ,0 1 4 7 ,6 1 0 1 ,0 1 1 3 ,7 3 3 ,8 113,1
Pittem 5 1 ,7 8 ,0 3 3 ,0 7 ,2 3 7 ,7 7 ,5 3 4 ,1 2 0 ,7 1 4 7 ,4 1 1 4,1 1 0 4,1 3 7 ,6 1 1 0 ,4
Ruiselede 4 6 ,1 8,1 3 8 ,4 7 ,4 3 2 ,0 6 ,9 3 6 ,5 2 4 ,6 1 5 1 ,3 1 2 2 ,9 1 1 0 ,4 3 1 ,6 1 0 7 ,7
Tielt 4 9 ,7 9 ,7 3 2 ,8 7 ,8 3 7 ,9 9 ,8 3 1 ,5 2 0 ,7 1 3 9 ,2 1 0 4 ,8 1 1 0 ,5 3 9 ,9 1 0 7 ,6
Wielsbeke 5 2 ,5 9,1 _ 3 2 ,3 6,1 3 7 ,2 10,1 3 5 ,1 1 7 ,6 1 5 7 ,9 1 0 1 ,0 1 0 2 ,8 3 8 ,6 1 1 4 ,2
Winqene 4 8 ,5 8 ,3 3 5 ,6 7 ,6 3 4 ,6 7 ,9 3 5 ,6 2 2 ,0 1 5 5 ,2 1 1 6 ,7 1 1 0 ,6 38,1 1 1 3 ,0
Arrondissement Tielt 49,8 8,5 34,4 7.3 36,3 8,9 33.7 _ 21,1 147,2 103,0 109,4 37,0 109,5
Alverinqem 4 3 ,2 6 ,5 3 6 ,0 1 4 ,2 23,1 5 ,4 3 4 ,8 3 6 ,7 1 9 1 ,0 1 2 2 ,3 1 0 5 ,3 3 9 ,5 1 0 2 ,0
De Panne 3 9 ,8 2 0 ,9 3 2 ,6 6 ,8 2 8 ,4 2 0 ,0 3 5 ,6 1 5 ,9 1 4 9,1 1 1 1 ,0 9 7 ,5 4 5 ,3 1 0 9 ,6
Koksiide 5 2 ,9 1 6 ,0 2 7 ,1 3 ,9 4 1 ,2 20 ,1 2 9 ,1 9 ,6 1 5 6 ,3 9 6 ,9 113,1 50,1 1 2 4 ,2
Nieuwpoort 4 2 ,1 1 5 ,6 3 7 ,3 _ 5 ,0 3 0 ,8 1 6 ,9 39,1 1 3 ,2 1 6 4 ,7 1 1 1 ,3 1 1 5 ,4 4 5 ,5 1 2 2 ,9
Veurne 5 0 ,2 1 1 ,4 3 1 ,7 6 ,7 3 5 ,2 1 0 ,8 3 5 ,3 1 8 ,6 1 5 8 ,0 1 1 6 ,2 9 9 ,5 3 9 ,7 1 1 2 ,7
Arrondissement Veurne 47,2 15,3 31,6 5,9 34,1 16,5 33,9 15,5 158,8 106,1 106,9 43,9 116,9
Provincie West-Vlaanderen 48,4 12,6 32,3 6,6 36,3 13,4 31,7 18,6 143,5 101,5 109,7 38,4 109,9
Vlaams Gewest 56,0 14,0 25,0 4,9 42,4 16,6 27,1 13,9 142,0 90,8 99,0 38,0 109,6
België 52,7 16,1 24,7 6,5 39,6 18,2 27,9 14,3 141,3 94,3 93,7 48,6 109,0

BRON: NIS, Algemene socio-economische enquête. Verwerking: WES
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REGIOSCAN

Ook inzake de relatieve afname in aantal woningen zonder 
klein comfort scoort West-Vlaanderen (-61,6% over de pe
riode 1991-2001) beter dan het Rijk (-51,4%) en bijna even 
goed als het Vlaams Gewest (-62%): zie tabel 1 en kaart 2.

De gemeenten Wervik, Ruiselede en Anzegem vertonen 
de laagste groei-indexen in West-Vlaanderen. Dit betekent 
dat de relatieve afname in aantal woningen zonder klein 
comfort in die gemeenten het grootst is: respectievelijk 
-68 ,7% , -68,4% en -66 ,9% . 28 op 64 West-Vlaamse 
gemeenten vertonen een groei gelijk aan of beter dan het 
Vlaams gemiddelde. Koksijde (-49,9%) en Knokke-Heist

(-47,1%) zijn de enige gemeenten in West-Vlaanderen met 
een afname beneden zowel het Vlaamse als het nationale 
gemiddelde, maar het aantal woningen met klein comfort 
lag er 10 jaar geleden dan ook al laag.

1 Het Nationaal Instituut voor de Statistiek organiseert om  de tien jaar 
een socio-economische enquête (voorheen 'de Volkstelling').
De meest recente gegevens dateren van oktober 2001.

2 De omschrijving van de com fortn iveaus als com binatie van gerief
lijkheden bij de socio-economische enquête in ok tober 2001 w ijk t 
lichtjes a f van de omschrijving die w erd gebru ik t bij de Volkstel
ling in m aart 1991. In 2001 kom t GSM er bij in het g roo t com fort, 
te rw ijl stromend w ater vervalt in het klein com fort.

Met deze nieuwe rubriek REGIOSCAN bespreken we in elk nummer van 'West-Vlaanderen Werkt' recente regionale 
sociaal-economische statistieken. Deze analyse gebeurt vanuit een West-Vlaamse invalshoek en zoveel als mogelijk

tot op gemeentelijk niveau.

Naast het weergeven van cijfermatige gegevens, worden de statistieken ook in beeld gebracht via grafieken of kaarten en 
krijgt de lezer de nodige duiding aangereikt. Met deze rubriek richten we ons tot alle sociaal-economische actoren die op 

provinciaal, subregionaal of gemeentelijk niveau actief zijn en de nieuwe statistieken vertaald wensen te zien in een
West-Vlaamse context.

meer rendement zonder risico
Met een gewaarborgde intrestvoet + eindejaarsbonus biedt de FIRST verzekeringsrekening u maxi
male zekerheid. Bovendien blijft uw geld altijd beschikbaar en betaalt u noch in- noch uitstapkosten 
(voor opvragingen boven 750€). En tenslotte is er geen minimum startbedrag vereist om een FIRST 
Rekening te openen en zijn de beheerskosten beperkt tot maximum 12,39€ per jaar.

* Intrestvoet 2003. Minimum intrestvoet 2004 van de verzekeringsrekening FIRST: 3 % gewaarborgd + bonus. 
De rendementen van het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. L •

0800 32 335 www.ethias.be
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Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen

Tot voor enkele jaren waren bedrijfsgebouwen vaak niet 
meer dan uitvergrote reclameborden met daarachter
betonnen dozen, lukraak neergepoot in het landschap, 
zonder enige relatie met de omgeving of aandacht voor de 
medemens. Meer en meer raken bedrijfsleiders in West- 
Vlaanderen echter overtuigd van de waarde van kwali
teitsvolle gebouwen voor handel, diensten, ambachten 
of industrie. Ze beseffen dat architectuur en omgevings
kwaliteit hun imago versterken en aldus concurrentievoo'- 
delen kunnen bieden.

In de oublicatie "Kwaliteitsvolle Bedrijfsgebouwen in 
West-Vlaanderen 2002-2003" worden enkele geslaagde 
voorbeelden van vooruitstrevende bedrijfsarchitectuur in 
West-Vlaanderen in de schijnwerpers geplaatst. De brochure 
werd vorig jaar samengesteld en uitgegeven in opdracht 
van de Provincie en toont 12 kwaliteitsvolle bedrijfsge
bouwen gebouwd tussen 1995 en 2002 die opvallen door 
hun duurzame, intelligente en voorbeeldig in de omgeving 
geïntegreerde architectuur.

Bij de evaluatie van de ingediende projecten werden niet 
enkel 'mooie vormen' en 'goede concepten' beoordee d, 
maar hield het selectiecomité ook terdege rekening met 
economische en stedenbouwkundige aspecten.

Eén van de bedrijfsgebouwen die bij deze selectie werden 
weerhouden, is dat van Sea-Ro Terminal voor de 
StoraEnso Baseport in Zeebrugge, van de hand van 
architecten Piet en Philippe Viérin uit Brugge.

Een totaal nieuw logistiek concept deed de Zweedse 
papierreus StoraEnso voor Zeebrugge kiezen als distribu

tiepunt. De ongewone locatie -  aan het Wielingendok, 
verscheidene kilometers in zee -  en de omvang van de 
opdracht plaatsten de ontwerpers van de nieuwe terminal 
voor een bijzondere uitdaging.
Het resultaat mag gezien worden. Integratie in de omge
ving, eenvoud en aanpasbaarheid zijn de troeven van deze 
architectuur.

Theo Milliau, projectmanager en forest products manager 
van Sea-Ro Terminal (eigenaar van het gebouw) licht toe: 
"Sea-Ro Terminal voert zowel de administratieve als 
operationele activiteiten uit voor rekening van StoraEnso.
In het kantoorgebouw werken verschillende ondernemin
gen samen: Sea-Ro Terminal, StoraEnso, Cobelfret,
Finnlines, ... Het gebouw moest zodanig ontworpen 
worden dat vlot contact tussen de verschillende firma's 
mogelijk is terwijl toch de nodige privacy kan worden 
gewaarborgd. Daarenboven is het gebouw gelegen aan het 
drukste kruispunt van de terminal tussen treinverkeer ener
zijds en vrachtvervoer en de ingang/het vertrekpunt van de 
terminal anderzijds. De ontwerpers zijn er in geslaagd om 
in deze hectische omgeving aangename en comfortabele 
kantoorruimtes te creëren

Dat architectuur en omgevingskwaliteit imagoversterkend 
werken, kan Theo Milliau bevestigen: " Een mooi ogend en 
netjes georganiseerd bedrijfsgebouw beantwoordt aan en 
versterkt ons beeld van een high-tech bedrijf met oog voor 
orde en procedures. De eerste indruk is belangrijk. 
Bezoekers en klanten moeten dit beeld onthouden."

Inmiddels stelt de Provincie West-Vlaanderen een tweede 
editie van het kijkboek "Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen 
in West-Vlaanderen" samen. Door op die manier aan 
interessante realisaties meer bekendheid te geven, hoopt 
de Provincie bedrijven te stimuleren om bij de planning en 
uitvoering van (ver)nieuwbouwprojecten naast puur econo
mische overwegingen ook oog te hebben voor de (visuele) 
kwaliteit van de leefomgeving.

De eerste editie van het kijkboek "Kwaliteitsvolle 
Bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen 2002-2003" kan gratis 
afgehaald o f besteld worden bij het Provinciaal Informatiecentrum 
Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge, tel: 050/40.74.74, e-mail: 
provincle@west-vlaanderen.be.
U vindt de brochure ook on-line op http://www.west- 
vlaanderen.beleconomie&onderwijslbedrijfsgebouwenlindex.htm.

H /E S
26

Wesr- Vlaanderen Werkt 3, 2004

mailto:provincle@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.beleconomie&onderwijslbedrijfsgebouwenlindex.htm
http://www.west-vlaanderen.beleconomie&onderwijslbedrijfsgebouwenlindex.htm


SPECTRUM

Regiomarketing Provincie West-Vlaanderen

Op 29 januari 2003 jaar lanceerde het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen een grootscheepse communicatie
campagne om de troeven van de West-Vlaamse regio 
sterker te promoten. Drie speerpunten werden geselecteerd 
om West-Vlaanderen in de kijker te plaatsen en te positio
neren tegenover andere regio's en steden:

• West-Vlaanderen als recreatieve topregio:
"Genieten. Het zit in ons.

• West-Vlaanderen als ondernemende topregio: 
"Ondernemen. Het zit in ons."; en

• West-Vlaanderen als kwaliteitsvolle regio:
"Kwaliteit. Het zit in ons.".

Via affiches, radio en tv, kranten, tijdschriften en folders 
kreeg de campagne gestalte.

Om de effectiviteit van de campagne na te gaan, heeft 
Yield Solutions in opdracht van de Provincie in juli 2004 een 
meting uitgevoerd bij 414 West-Vlamingen naar de percep
tie van karakteristieken en promotie van de provincie.

Uit de meting blijkt dat de West-Vlaamse bevolking zich 
wel degelijk terugvindt in de drie speerpunten:

• de Provincie West-Vlaanderen wordt door meer dan 87% 
van de respondenten gepercipieerd als een regio die 
aantrekkelijk is op recreatief vlak;

• iets meer dan 82% van de West-Vlamingen is van oor
deel dat West-Vlaanderen een ondernemende regio is;

• 80,4% van de ondervraagden is van mening dat de 
Provincie West-Vlaanderen een regio is die een hoge 
levenskwaliteit biedt.

Ongeveer 60% van de West-Vlamingen vindt het trouwens 
belangrijk dat het provinciebestuur inspanningen doet om 
West-Vlaanderen beter bekend te maken. Ook wanneer het 
gaat om de initiatieven die het provinciebestuur neemt om 
West-Vlaanderen verder te ontwikkelen als een provincie 
waar het goed is om te leven, te ondernemen en te ontspan
nen, blijkt dat meer dan 70% van de respondenten waarde 
hecht aan het belang ervan. Er is dus duidelijk een draagvlak 
voor de Provincie om verder initiatieven te nemen en hier 
verder rond te werken. Ook in 2005-2006 worden regio- 
marketingacties door de Provincie West-Vlaanderen gepland.
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Barco centraal in het Belgische paviljoen op de 
Wereldexpo 2005 in Japan

IKMO behaalt ISO 9001:2000-certificaat twee jaar 
voor wettelijke verplichting

Volgend jaar vindt van 25 maart tot 25 september in Aichi, 
Japan, de Wereldexpo plaats. Meer dan 125 landen, waar
onder België, zullen deelnemen.

Net zoals op de vorige Wereldexpo's in Lissabon en Han- 
nover, zullen veel paviljoenen opnieuw een beroep doen op 
Barco visualisatiesystemen. Ook in het Belgische paviljoen in 
Aichi zullen Barco visualisatiesystemen gebruikt worden 
om de bezoeker onder te dompelen in een virtuele wereld 
vol entertainment en verrassingen:

• de SLM R12+ Performer die schilderijen van bekende 
Belgische kunstenaars zoals Van Eyck, Magritte en 
Delvaux zal laten zien;

• de Magic-Y projectietafel die een interactieve ervaring 
aanbiedt;

• de BarcoReality SIM6 projectoren die met een scherm van 
270° een levensechte ervaring zullen creëren en

• de iQ Pro projector die gebruikt zal worden in de zaken
lobby.

Japan is één van Barco's belangrijkste markten.
Barco heeft er vestigingen in Tokyo, Osaka en Nagoya.
Op Barco's referentielijst in Japan staan onder meer:

• LED schermen voor het autosalon van Tokyo;
• projectieoplossingen voor de Maya tentoonstelling;
• een theater voor Virtuele Realiteit in het Nationaal 

Museum;
• heel grote controlekamers voor digitale broadcast- 

oplossingen;
• LED-oplossingen voor Fuji TV;
• CAD muren voor de Japanse automobielmarkt; en
• medische beeldvormingsystemen voor grote hospitalen.

Aan deze indrukwekkende lijst van referenties in Japan die 
snel aangroeit, kan binnenkort dus ook de Wereldexpo 
2005 worden toegevoegd.

Begin augustus 2004 haalde IKMO als één van de eerste 
externe diensten voor welzijn op het werk - en twee jaar 
vóór het als een verplichting wordt opgelegd in de sector 
- het ISO 9001:2000-certificaat.

IKMO, met hoofdzetel te Brugge, is de externe dienst voor 
preventie en bescherming op het werk van de diensten- 
groep ADMB. Naast de klassieke dienstverlening rond 
arbeidsgeneeskunde en veiligheid wil IKMO de komende 
jaren via participatieve opleiding bedrijfsleiders verder 
helpen in het adequaat aanpakken van recente noden in 
het bedrijfsleven en de maatschappij.

Dat IKMO kwaliteit en klantentevredenheid hoog in het 
vaandel voert, werd recent nogmaals bevestigd door de 
resultaten van een klantentevredenheidsenquête die
IKMO in maart 2004 liet uitvoeren bij 1.500 van haar 
aangesloten leden. In deze bevraging spraken 94% van 
de ondervraagden zich zeer tevreden uit over de kwaliteit 
van IKMO's adviezen rond welzijn op het werk. Volgens 
93% van de respondenten van de middelgrote en grote 
bedrijven stelt IKMO zich op als een proactieve partner, wat 
aanzien wordt als een bijzondere toegevoegde waarde.

Dr. Geert De Cooman, 
algemeen directeur en geneesheer- 
directeur IKMO: "De komende jaren 
willen we onze deskundigheid maximaal 
inzetten als partner van onze aangesloten 
bedrijven rond thema's als conflictbeheer
sing, stressreductie, probleemdrinkers en 
rookverslaving. Deze zijn immers, naast 
ergonomische problemen, de meest 

voorkomende achterliggende redenen van ziekteverzuim in 
de laatste jaren."
Met dergelijke initiatieven wil IKMO het ziekteverzuim ver
minderen en de arbeidsproductiviteit verhogen.

De Wereldexpo van 2005 in het industriële centrum van Aichi, (Japan) geeft Barco de unieke kans haar technologie aan het publiek te laten zien 
en Barco's imago van vooraanstaande leverancier van geavanceerde visualisatieoplossingen te versterken. Op de foto: Maya exhibition in Tokyo, 
Japan (Photo: courtesy of Toppan).
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Startpremie in het bedrijvencentrum van leper of Veurne

Starters die huren in het bedrijvencentrum van leper (links) o f Veurne (rechts) kunnen onder bepaalde voorwaarden een startpremie krijgen.

West-Vlaanderen telt zeven bedrijvencentra: regio Brugge, 
Kortrijk, Roeselare, Waregem, Oostende en regio Westhoek 
(Veurne en leper).

Sinds 1 juli 2004 kunnen starters die huren in het bedrijven
centrum van leper of Veurne onder bepaalde voorwaarden 
een startpremie verkrijgen. Deze premie dekt een deel van 
de kosten van het verblijf in het bedrijvencentrum.
Om recht te hebben op de startpremie moet de onder
neming (1) jonger dan drie jaar zijn; (2) behoren tot de 
sectoren productie, industriële dienstverlening of zakelijke 
dienstverlening en (3) voldoen aan de definitie van KMO 
(minder dan 250 werknemers, omzet maximum 40 miljoen 
euro of balanstotaal maximum 27 miljoen euro en minder 
dan 25%  van kapitaal of stemrechten in handen van een 
grote onderneming).

Daarnaast moet de startende onderneming een business
plan opmaken dat vervolgens moet goedgekeu'd worden 
door de GOM West-Vlaanderen en het bedrijvencentrum. 
Elke onderneming die de startpremie verkrijgt, wordt bege
leid door de GOM -  West-Vlaanderen voor een periode van 
twee jaar.

De startpremie bedraagt 25% van de kosten (huur, secre- 
tariaatsondersteuning en adviesverlening) van het verblijf in 
het bedrijvencentrum van leper of Veurne. De startpremie 
kan maximaal gedurende twee jaar ontvangen worden 
waarbij de laatste uitbetalingen gebeuren in juni 2007.

Voor meer informatie over deze startpremie:

• Guido Hoste, directeur bedrijvencentrum van leper en 
Veurne
Bedrijvencentrum leper, Industrielaan 31, 8900 leper, 
tel: 057/22.81.81, e-mail: bcieper@skynet.be 
Bedrijvencentrum Veurne, Ondernemingenstraat 3,
8630 Veurne, tel: 058/31.06.31, info.bcveurne@yucom.be

• Sofie Wildemeersch, medewerker GOM -  West-Vlaande
ren, Baron Ruzettelaan 33, 8310 Assebroek (Brugge), tel: 
050/36.71.14, e-mail: sofie.wildemeersch@gomwvl.be

Dit project is een initiatief van de bedrijvencentra van leper 
en Veurne en van de GOM -  West-Vlaanderen. Het project 
geniet Europese steun binnen het 5b Phasing Out-program- 
ma voor de Westhoek.

Brusselle Enterprises nv
Westendelaan 1, 8620 Nieuwpoort 
Tel. 058/23.25.13 
Fax 058/23.05.76

Aanneming van draa frees-, slijp- en kotterwerk, 
zowel conventioneel als op CNC-machines 
Vol- en halfautomatisch lassen
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Begeleiding en advies met Syntra Consult vzw
Totaalaanpak
Problemen en verbeteringen in organisaties staan nooit op 
zichzelf, maar zijn verbonden met het geheel van de 
bedrijfsvoering. Oplossingen hebben dan ook een dubbel 
effect indien ze gezien worden in het kader van de totale 
organisatie. Daarom werkt Syntra Consult vzw met een net
werk van geassocieerde begeleiders, zodat alle invalshoe
ken en disciplines van het management kunnen worden 
benaderd.

Netwerk van kennis
Door haar prominente aanwezigheid op de markt van 
managementopleidingen beschikt Syntra Consult vzw over 
een netwerk van meer dan 200 specialisten met actuele 
wetenschappelijke, economische, juridische en sectorale 
kennis. Bovendien maakt Syntra Consult vzw deel uit van 
het Syntra-netwerk, waardoor we flexibel kunnen werken in 
heel Vlaanderen. Projectcoördinatoren zien toe op de voort
durende ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van dit netwerk 
in relatie tot de behoeften van de klant.

Ervaren Senior Consultants
De vaste geassocieerde begeleiders van Syntra Consult 
vzw hebben allen senior ervaring in bedrijven en als consul
tant. Ze worden in het begeleidingsproces ingezet waar ze 
voor de klant effectief toegevoegde waarde hebben en dit 
op een heel flexibele manier: als mentor, coach, adviseur, 
projectmanager, begeleider, auditor, opleider,... Met onze 
ondersteuning kan de klant immers heel veel zelf realise
ren. Waar nodig worden freelance experten in het project 
ingeschakeld.

Financial engineering
De link met het Syntra-netwerk betekent rechtstreekse toe
gang tot subsidieknow-how i.v.m. opleiding en begeleiding. 
Hierdoor kan Syntra Consult vzw haar klant heel vaak 
begeleiden doorheen de wirwar van subsidies waardoor de 
opleidings- en begeleidingskost aanzienlijk kan worden 
gereduceerd.

Projectcoördinatie
In alle fasen van het project zorgt de projectcoördinator van 
Syntra Consult vzw voor een optimaal verloop. De coördi
nator staat in permanente dialoog met de klant bij de 
behoeftenanalyse, de voorbereiding, de start, de evaluatie 
tijdens en na het project en de ondersteunende nazorg. 
Zijn/haar knowhow zorgt voor een continue monitoring van 
de kwaliteit en een feilloze logistieke organisatie. De coördi
nator vergelijkt de bereikte resultaten met de vooropgezette 
doelstellingen en legt het multidisciplinaire verband dat de 
kennis van één begeleider overstijgt.

Syntra Consult vzw

Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 
Tel.: 050/40 30 90 
Fax: 050/39 06 65

Syntra Consult vzw werkt samen 
met Syntra West vzw

SYN1TRA
WEST vzw

Vormingsinstituut voor KMO 
www.syntrawest.be

l/VES
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WES-NIEUWS

In de rubriek WES-NIEUWS belichten we enkele recente projecten van de verschillende afdelingen van WES.

Voor meer informatie over deze onderwerpen kan u contact opnemen met de redactieverantwoordelijke, 
Sabine Simoens, tel. (050)36 67 78 of e-mail sabine.simoens@wes.be

Strategische beleidsplannen voor het toerisme 
in Brugge en Mechelen

WES beëindigde onlangs de opmaak van het strategisch 
beleidsplan voor het toerisme in zowel Brugge als Meche
len. Op basis van een uitgebreide analyse van de behaalde 
marktresultaten, het huidig toeristisch aanbod, beleid en 
organisatie, identificeerden we vooreerst de belangrijkste 
kritische succesfactoren voor de verdere ontwikkeling van 
het toerisme in beide steden.

Gekoppeld aan een duidelijke visie op lange termijn voor de 
verdere uitbouw van het toerisme te Brugge en Mechelen, 
bepaalden we vervolgens de strategische beleidslijnen voor 
de komende periode tot 2 0 1 0 . In de laatste stap zijn deze 
beleidslijnen uitgewerkt in concrete acties op terreinen 
zoals marktbenadering en commercialisatie, product
ontwikkeling, uitbouw van de interne organisatie en een 
informatie- en monitoringsysteem.

Het beleidsplan reikt voor beide steden aanbevelingen aan 
om de marktpositie te versterken, niet enkel op het vlak 
van het recreatief toerisme maar ook van het potentieel 
belangrijke zakentoerisme. Daarbij ging de aandacht vooral 
naar het segment van de meetings en conferenties.

■ Na eerder ook al het strategisch beleidsplan voor de stad Gent te 
hebben opgesteld, heeft WES nu dus de toeristische beleidslijnen 
uitgetekend voor drie grote kunststeden in Vlaanderen.

WES organiseert voor de vijfde keer 
opleidingsprogramma ‘TOURISM DESTINATION 
MANAGEMENT"

Op 6  september 2004 startte bij WES de vijfde editie van 
het opleidingsprogramma "Tourism Destination Manage
ment". Aan deze opleiding nemen 13 professionelen, 
werkzaam in de toeristische sector in 11  verschillende 
ontwikkelingslanden, deel: Burundi, Kameroen, Ecuador, 
Ethiopië, Ghana, Maleisië, Mauritius, Filippijnen, Thailand, 
Oeganda en Zimbabwe. Het opleidingsprogramma wordt 
gefinancierd door het Directoraat-Generaal voor Ontwikke
lingssamenwerking (DGOS) en richt zich specifiek tot men
sen actief op het vlak van toeristische productontwikkeling.

Het programma, dat over drie maanden loopt, behan
delt de diverse aspecten die bij het management van een 
bestemming aan bod komen zoals strategische planning, 
beheer en ontwikkeling van duurzame producten en 
tendensen in de genererende markten. Verder beoogt dit 
programma vooral zeer praktijk- en ervaringsgericht te zijn 
en maakt in belangrijke mate gebruik van de ervarings
wereld van de deelnemers.

WES is onder meer gespecialiseerd in toeristisch onderzoek 
en advies en organiseert reeds voor de vijfde keer een op
leidingsprogramma rond Tourism Destination Management. 
WES verzorgt eveneens opleidingen rond andere onder
werpen. Hiertoe beschikt WES over aangepaste leslokalen 
en een eigen residentie met 27 kamers gelegen op het 
domein.

m De 13 deelnemers aan het opleidingsprogramma hebben allen een 
verantwoordelijke functie in een nationale o f regionale overheidsdienst 
voor toerisme of in een inkomende touroperator en staan in voor de 
ontwikkeling van duurzame toeristische producten.
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WES stelt waterhuishoudingsplannen op voor 
de gehele kustzone

Het eerste waterhuishoudingsplan aan de kust startte WES 
reeds in augustus 2003. Sedert juli 2004 stelt WES water
huishoudingsplannen op voor alle deelbekkens aan de 
Vlaamse Kust.

Doel van de waterhuishoudingsplannen is het waterbeheer 
dat gevoerd wordt door de individuele polderbesturen te 
onderbouwen en te sturen richting integraal waterbeheer. 
Integraal waterbeheer houdt in gelijke mate rekening 
met zowel economische en sociale als ecologische aspec
ten. Een groot aantal sectoren (zoals waterbeheersing en 
veiligheid, land- en tuinbouw en natuur, bos en landschap) 
worden betrokken bij de opmaak van de waterhuishou
dingsplannen, onder meer door middel van een intersecto- 
riële workshop. Op die manier komt een maatschappelijk 
gedragen actieplan voor het waterbeheer in de kustpolders 
tot stand.

De waterhuishoudingsplannen worden opgesteld in op
dracht van de polderbesturen. Deze krijgen hiervoor een 
toelage van het Vlaamse Gewest. Polderbesturen die geen 
waterhuishoudingsplan opmaken, zullen in de toekomst 
geen aanspraak meer kunnen maken op subsidies.

• Invoeren van milieuzorgsysteem volgens ISO 14001, 
eventueel geïntegreerd met kwaliteit (ISO 9001) en/of 
veiligheid (OHSAS 18001);

• Begeleiding van de milieucoördinator of uitoefening van 
de functie;

• Opstellen milieuvergunningsaanvragen en opnemen van 
alle administratieve verplichtingen;

• Het uitvoeren van verschillende types audits: interne, 
decretale of compliance audits;

• Milieusoftware: WES Vlarem Checklist®;
• Advies en begeleiding met betrekking tot ADR-reglemen- 

tering (veiligheidsadviseur);
• Begeleiding en ondersteuning van de preventieadviseur.

Wenst u een bezoek te brengen aan Ifest?
Vraag dan een gratis toegangskaart aan bij
de afdeling milieumanagement van WES
(info@wes.be of tel. 050-36 71 36)

Beursinfo:

Ifest 2004, van dinsdag 19 oktober t.e.m. 
vrijdag 2 2  oktober.
Openingsuren: 10.00u -  18.00u 

S I  (vrijdag tot 17.00u)

Eén van de doelstellingen van de waterhuishoudingsplannen die 
WES opstelt voor de kustzone is het op een onderbouwde manier 
aanpakken van wateroverlast (Foto: Zwinnevaart te Knokke-Heist)

Bezoek WES op Ifest, de vakbeurs voor 
milieu, energie en arbeidsveiligheid

Van 19 t.e.m. 22 oktober 2004 vindt in Flanders Expo in 
Gent de negende editie plaats van Ifest, de meest toonaan
gevende tweejaarlijkse vakbeurs rond milieutechnologie. 
Ifest is een niet te missen trefpunt voor alle professionals 
die met milieuzorg, energie en veiligheid op de arbeids
plaats te maken hebben.

WES zal er vertegenwoordigd worden door de afdeling 
milieumanagement. Op de WES-stand kan u terecht voor 
informatie over volgende diensten:

In opdracht van vzw Zeegra, de beroepsfederatie van 
invoerders en producenten van gebaggerde zeegranulaten, 
werkt de afdeling sociaal-economisch beleid van WES aan 
een onderzoek dat tot doel heeft op een objectieve wijze 
de economische impact in België van de zandwinning op 
zee duidelijk in kaart te brengen. De analyse moet niet 
alleen de directe impact meten - uitgedrukt in termen van 
omzet, bezoldigde tewerkstelling, toegevoegde waarde en 
investeringen - maar tevens de indirecte impact op bijvoor
beeld de havenactiviteiten, de Belgische bouwnijverheid, 
het wegtransport, toelevering, ... In het najaar van 2004 
zal het onderzoek worden afgerond.

Een samenvatting van deze studie zal als artikel - onder de 
rubriek "Sector in de kijker" - worden opgenomen in een 
volgend nummer van dit tijdschrift.

Onderzoek naar het economisch belang van 
zandwinning op zee

l/VES
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Eindelijk een praktische handleiding voor 
duurzaam beheer bedrijventerreinen

Het voeren van een goed beheer van bedrijventerreinen 
wordt met de dag belangrijken In de marge van een 
duurzame aanleg van terreinen komt ook meer en meer de 
nadruk te liggen op allerlei aspecten die moeten helpen dit 
karakter in stand te houden zoals zorgvuldig ruimtegebruik, 
bewaking van de bestemming, mobiliteit, onderhoud, enz.

Ontelbare studies zijn reeds verschenen die deze aspecten 
of onderdelen ervan bespreken en mogelijke pistes van 
oplossingen suggereren maar die geen concrete bijdragen 
leveren tot een pragmatisch beheerplan.

Om deze redenen vroeg de Afdeling economisch onder
steuningsbeleid (Administratie Economie - Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap) aan WES een praktische hand
leiding te ontwerpen voor het beheer van bedrijventerreinen. 
De afdeling ruimtelijke planning van WES heeft deze op
dracht uitgevoerd in samenwerking met de wvi en Leiedal.

De handleiding is opgevat als een draaiboek waarbij stap 
voor stap alle punten aan bod komen die belangrijk zijn 
voor het beheren van een bedrijventerrein. Hieruit kan de 
ontwikkelaar putten om het beheerplan van zijn terrein 
uit te werken. Dit wordt aangevuld met vele sprekende 
referentievoorbeelden.

De handleiding reikt de hand naar private en publieke 
ontwikkelaars die in aanmerking wensen te komen voor de 
subsidiëring van bedrijventerreinen (Besluit van de Vlaamse 
regering van 5 september 2003 houdende subsidiëring 
van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsge
bouwen). Deze begunstigden dienen onder meer een 
beheerplan in te dienen. Dit plan bestaat uit twee gedeelten: 
een uitgifte- en een terreinbeheerplan. De handleiding 
besteedt ook veel aandacht aan het inrichtingsplan dat 
vooraf gaat aan het uitgifte- en beheerplan.

Ter info:
• De handleiding kan u bekomen bij de Afdeling economisch 

ondersteuningsbeleid -  Administratie Economie van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
(Iut.slabbinck@ewbl.vlaanderen.be)

• U kan de handleiding ook raadplegen op het virtueel 
kennis- en leerforum rond regionale economie in 
West-Vlaanderen (via www.regionale-economie.be).

• In 'West-Vlaanderen Werkt' nr. 1-2005 verschijnt een nog 
uitgebreider artikel rond het beheer van bedrijventerreinen.

■ WinCim

Unieke milieusoftware
De WES VLAREM CHECKLIST© biedt uw 
bedrijf een up-to-date register van de 
relevante regelgeving met de 
mogelijkheid tot blijvende actualisatie. 
Koppeling wordt voorzien tussen de 
VLAREM l-rubrieken en de toepasselijke 
VLAREM ll-voorwaarden.
Ruime mogelijkheid tot invoeren van eigen 
bedrijfsgegevens. Standaard uitgebreide 
rapporten in de software.

WES vzw
Baron Ruzettelaan 33 

B-8310 A s s e b r o e k - B r u g g e  

Tel. + 32 50 36 71 36 
Fax + 32 50 36 31 86 

www.wes.be 
milieu@wes.be

Betaal uw opdrachten met adviescheques en geniet van 
50% korting voor deskundig advies bij WES

Wij stimuleren 
ondernemen
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FISCALE FOCUS

Meerwaarden op 
aandelen zijn 
vrijgesteld... soms

Stephan Janssens
Ernst & Young Tax Consultants

U bent een natuurlijk persoon en u heeft aandelen. 
Als belegging of van uw eigen onderneming.
U wil die aandelen verkopen. Hoeveel belasting 
betaalt u op de meerwaarde?

Diverse inkomsten

Meerwaarden op aandelen zijn in principe vrij van belasting, 
tenminste als het niet gaat om aandelen die u om profes
sionele redenen in uw bezit hebt. De belastingwetgeving 
voorziet hierop twee grote uitzonderingen. In eerste instantie 
zijn er de zogenaamde speculatieve meerwaarden. In tweede 
instantie zijn er de meerwaarden op Belgische aandelen die 
verkocht worden aan buitenlandse ondernemingen.
Beiden worden gecatalogeerd als diverse inkomsten.

De eerste soort meerwaarden worden belast aan 33%, 
de tweede aan 16,5%. Over deze speculatieve meerwaar
den hebben we het hier verder niet meer. Het is een verhaal 
op zich waar we de volgende keer zullen op terugkomen.
In wat hierna volgt hebben we het enkel over de meer
waarden op aandelen in geval van verkoop aan buitenland
se ondernemingen. Draai de bladzijde nog niet te snel 
om. Wat volgt is goed nieuws ...

Familievennootschappen

Om te beletten dat Belgische familiale vennootschappen 
door buitenlandse ondernemingen zou worden over
genomen, voerde de Belgische wetgever een hele tijd ge
leden een belasting in op meerwaarden op de verkoop van 
aandelen.

De Belgische inwoner die zelf of in familieverband 25% 
of meer van de aandelen van een Belgische vennootschap 
bezit (een zogenaamde "belangrijke deelneming"), moet 
16,5% belasting betalen op de meerwaarden als hij die 
aandelen verkoopt aan een buitenlandse vennootschap 
(dus niet als hij/zij verkoopt aan een Belgische vennoot
schap of aan een andere natuurlijk persoon).

Familieverband is ruim: echtgenoot/echtgenote, kinderen, 
kleinkinderen, ouders, zussen en broers tellen allemaal mee 
om te bepalen of er 25% is of niet. Verder wordt de 25% 
berekend, niet op het ogenblik van de verkoop, maar wel 
op enig ogenblik in de loop van de 5 jaar voorafgaand aan 
de verkoop.

U denk Belgisch? U wil er een natuurlijk persoon tussenschui- 
ven die eerst van u koopt en vervolgens zelf verkoopt aan 
de buitenlandse koper? Helaas een truuk die té eenvoudig is 
want de meerwaardebelasting is ook verschuldigd indien die 
tussenpersoon op zijn beurt verkoopt binnen het jaar.

Wie maakt hier eigenlijk de wet ?

Deze vraag zal u misschien wat verbazen, maar het antwoord 
is niet zo evident. Voorwaar, ik zeg u ... onze wetgeving 
wordt niet meer gemaakt in het Parlement in Brussel, 
maar wel in het Arbitragehof én in het Europees Hof 
van Justitie. De Belgische wetgeving wordt door deze beide 
rechtsinstanties getoetst aan onze grondwet (door het Arbitra
gehof) en aan het Europees Verdrag (door het Hof van Justi
tie). Wat niet in overeenstemming is met deze grondbeginse
len wordt door deze Hoven naar de prullenmand verwezen.

Het Europees Hof van Justitie kijkt in het bijzonder toe op 
de toepassing van principes zoals "vrij verkeer van perso
nen" en "vrij verkeer van kapitaal".

Zo vroeg de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen op 
23 juni 2003 aan het Hof van Justitie of de meerwaarde
belasting in geval van verkoop van aandelen aan een 
buitenlandse onderneming, wel verenigbaar was met 
die Europese wetgeving inzake vrij verkeer van kapitaal. 
Immers, de belasting is enkel maar van toepassing indien 
verkocht wordt aan een buitenlandse vennootschap en niet 
als er verkocht wordt aan een Belgische onderneming.

Het Europees Hof van Justitie bevestigde een jaartje later 
(8 juni 2004) dat er inderdaad een probleem is. Het betrok
ken wetsartikel schendt het Europees Verdrag en de Belgische 
rechter mag de belasting dus niet laten toepassen.

Wat is de volgende stap?

Er blijft een wetgevend initiatief nodig om de belasting af 
te schaffen. Veel keuze heeft de Belgische wetgever niet 
omdat eenieder die zich in een gelijkaardige situatie bevindt 
naar de rechtbank zal stappen. De rechtbanken zullen wel 
gedwongen zijn om in dezelfde zin te antwoorden als wat 
het Hof van Justitie hen heeft voorgeschreven.

Maar in welke richting dat initiatief zal gaan is natuurlijk een 
ander paar mouwen. U verwacht misschien een afschaffing 
van de belasting, want dan is er uiteraard weer gelijkheid 
tussen niet-inwoners en inwoners. Maar de gelijkheid kan 
ook in de andere richting gerealiseerd worden, namelijk door 
de invoering van een belasting op meerwaarden op aandelen 
(al dan niet belangrijke deelnemingen) verkocht aan zowel 
buitenlandse als binnenlandse vennootschappen.

Wat het ook wordt, verkocht u recent, een belangrijke deel
neming aan een buitenlandse onderneming en betaalde u 
de belasting? Dan kan u best eens contact opnemen met 
een belastingspecialist om te kijken wat er te redden valt.
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te l .051- 68  75 00
fax 051 - 6 8  78 20
e-mail: germain.billiet@bamo.be

Oplage:
4.120 exemplaren

Lid van de Unie van de Uitgevers 
van de Periodieke Pers

West-Vlaanderen Werkt wordt gedrukt 
op houtvrij en milieuvriendelijk ge
bleekt papier.
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West- Vlaanderen Werkt 3 ,2 0 0 4

mailto:sabine.simoens@wes.be
mailto:sabine.simoens@wes.be
http://www.wes.be
http://www.wes.be
http://www.wes.be
mailto:germain.billiet@bamo.be


Meer en beter ondernemen

Hijs de zeilen
S Y N 'JR A

WEST vzw

Vormingsinstituut voor KMO

Ondernemen is als zeilen.
U bepaalt de juiste koers en zet alle zeilen 
bij om snel vooruit te gaan. U vertrouwt op 
navigatie-instrumenten en u rekent op de 
ervaring en inzet van uw hele team.
Maar het water is soms onstuimig en de 
wind kan draaien. En dan moet u uw beste 
stuurmanschap laten zien.

Meer en beter ondernemen met 
Syntra West:
• Opleiding
• Opleidingsplanning en 

competentiemanagement
• Begeleiding
• Subsidieadvies

Uit welke hoek de wind ook komt, u staat 
er als ondernemer nooit alleen voor. U kunt 
rekenen op Syntra West als uw partner in 
grote uitdagingen. Ons engagement is: u, 
uw medewerkers en heel uw organisatie 
optimaal laten functioneren. Via opleiding, 
opleidingsplanning, begeleiding en subsidie
advies.

Professionele oplossingen op korte termijn 
en een dynamische visie op de toekomst. 
Geef uw bedrijf de wind in de zeilen samen 
met Syntra West.

Voor inlichtingen in verband met onze 
dienstverlening aan bedrijven kunt u terecht 
op 050/70 28 07 of via e-mail: 
info@syntrawest.be

Met de steun van wStVlaanderen^
Door mensen gedreven

Syntra West vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap

www.syntrawest. be

Hijs de zeilen
O pleid ing

O pleid ingsplanning en com petentiem anagem ent
Begeleiding

Subsidieadvies

mailto:info@syntrawest.be
http://www.syntrawest


een netwerk op europa

?ee
ITlet een $root aanbod aan 
roro- en container diensten 

en frequente hinterland- 
aerbindin^en lan$s de uue$, 

het spoor of lan$s de 
binnenaaart, toont 

2eebru$$e u de 
^emakkelijkste u/e$ om 
uuu klanten te bereiken.

13,6 miljoen ton roroverkeer
12 miljoen ton containerverkeer
1 miljoen vrachtwagens
1,4 miljoen nieuwe wagens
10.000 aanlopen per jaar
25 dagelijkse verbindingen 
naar het VK, Scandinavië, 
Spanje, Portugal en Turkije
excellente distributie
mogelijkheden

■ . .
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Isabe lla laan 1 - 8380 Z eebrugge , Belgium  
Tel. + /32 /50 /54  32 11 - Fax + /32 /50 /54  32 24 
w w w .po rto fzeeb rugge .be  
e-m ail: m bz@ zeebruggeport.be

P O R T  A U T H O R I T Y  Z E E B R U I

http://www.portofzeebrugge.be
mailto:mbz@zeebruggeport.be

