Strategisch project – ONVERGETELIJK!
Aanvrager: provincie Vlaams-Brabant
Subsidiebedrag: 300.000 euro

De gebiedscoalitie in de Getestreek wenst een krachtig antwoord te geven op de
transitieopgaven die zij voor de streek stelt. Met het gebiedsprogramma
OnverGETElijk!, het resultaat van het eerder strategisch project, engageren de
partners zich voor meerdere uitdagingen. De Vlaamse overheid ondersteunt de
gebiedscoalitie bestaande uit de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal landschap ZuidHageland vzw, gemeente Linter, stad Landen, gemeente Geetbets, stad Tienen, stad
Zoutleeuw en gemeente Hoegaarden. Vanuit het gebiedsprogramma zetten de
partners nu samen hun schouders onder twee bovenlokale projecten die als hefboom
voor de streek kunnen fungeren en maken deze opgaven voor de Getestreek concreet.
Het project Groene Spoor wordt de multifunctionele groenblauwe ruggengraat van de
Getestreek. Het omvat ook het optimaliseren van bestaande fietsinfrastructuur
IJzerenweg en Ravel met een versterking van omgeving, nabijgelegen dorpskernen,
natuur en landschap. Het strategisch project zorgt voor een sector- en
gemeentegrensoverschrijdend traject en een aanpak op maat die visies rond
duurzame mobiliteit, biodiversiteit, landbouw en landschap op elkaar afstemt en leidt
tot samenwerking en resultaten op het terrein.
Het project Robuuste Natuurlijke Dormaalbeekvallei van bron tot monding wordt een
voorbeeldproject van een beleefbaar en multifunctioneel groenblauw netwerk met
ruimte voor water, natuur en landbouw tot in de dorpskernen. Het strategisch project
coördineert bestaande initiatieven, initieert nieuwe acties en zet ruimte voor water
voorop binnen een samenhangende ecologische valleistructuur.
Deze projecten zijn hefbomen voor de streek: ze zijn complementair wat betreft hun
ligging in de streek en de transitieopgaven die aangepakt worden. De realisaties binnen
de hefboomprojecten versterken de basis voor een mogelijke opstap naar een
landschapspark ‘Getevallei’. Bijzondere aandacht gaat uit naar de onthardingsopgave
en naar ruimte voor water. De hefboomprojecten worden versterkt vanuit drie
thematische invalshoeken: het ‘waterlandschap’ met maatregelen voor waterkwaliteit
en –kwantiteit, het ‘dorpenlandschap’ met acties rond dorpskwaliteit en
dorpskernverdichting, en het ‘voedsellandschap’, dat lokale productieve duurzame
landbouw en korte keteninitiatieven verder uitbouwt, verankert en tot in de dorpen
brengt.
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