Strategisch project – MÉÉR VEERKRACHT IN DE VALLEI VAN DE KLEINE NETE
Aanvrager: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Subsidiebedrag: 300.000 euro

In 2015 keurden alle actoren in de vallei een intentieverklaring Kleine Nete goed.
Samen spraken ze de ambitie uit om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten
en te beheren dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan
opvangen. Tegelijkertijd kan dit project instaan voor voedsel-, water- en
energievoorziening, waterberging én behoud van biodiversiteit, erfgoed en
landschappelijke kwaliteit.
In de afgelopen jaren bleek het strategisch project al een belangrijke hefboom
te zijn met heel wat extra dynamiek, investeringen en concrete realisaties als
resultaat. Niettemin, de uitdagingen in de vallei blijven groot. Lang niet alle
doelen zijn gerealiseerd. Meer nog, er komen ook uitdagingen bij: de structurele
verdroging die in de afgelopen zomers zicht- en tastbaar werd. Inspanningen uit
het verleden dreigen verloren te gaan als we niet ingrijpen. Daar ligt dan ook
meteen de ambitie: ook de komende jaren samen verder werken in de vallei en
samen de nieuwe uitdagingen het hoofd bieden. Dit moet de vallei van de Kleine
Nete en de regio meer veerkrachtig maken voor de toekomst.
Met de voortzetting van het strategisch project willen de partners van de
gebiedscoalitie een versnelling hoger schakelen. De ervaringen en lessen uit de
zes hefboomprojecten worden opgeschaald naar vier ambitieuze
klimaatprogramma’s voor de vallei die een concreet antwoord moeten bieden
op de uitdagingen. De programma’s zetten in op de aanpak rond verdroging en
ontharding, het herstellen van bodemsystemen, bebossen en groenblauwe
dooradering, en het recreatief netwerk. Het werkingsgebied van het strategisch
project wordt uitgebreid met de gemeenten Dessel en Retie. Dit project schuift
drie focusgebieden naar voor waar verschillende klimaatuitdagingen op
geïntegreerde manier aangepakt moeten worden: de Bollaak, het Olens Broek
en de bovenlopen.
Met een verruimd partnerschap en de gouverneur als trekker wenst de Vlaamse
overheid dit partnerschap verder te ondersteunen. Het project zorgt mee voor
een volgende stap in een geïntegreerde gebiedsontwikkeling waarbij de
partners samen de maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken vanuit een
bovenlokale dimensie aanpakken. De subsidie maakt een professionele
gebiedsgerichte coördinatie verder mogelijk in de komende drie jaar.

