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De ruime regio rondom Gent staat voor een uitdaging. Volgens 
het Planbureau zullen er tegen 2050 minstens 100.000 inwoners 
bij komen. ‘Wat betekenen deze 100.000 extra inwoners voor 
ruimtelijke planning en mobiliteit?’ Met die initiële vraag gingen 
wij in opdracht van Regionetwerk Gent op ontdekkingstocht in 
de regio. We trokken eropuit, spraken met lokale ambtenaren en 
experts en lieten ons verbazen door hun kijk. In uitwisseling met 
hen ontstond een verhaal met een nieuwe blik op een regio in 
wording.

NIEUWE WAARNEMINGEN LEIDEN TOT NIEUWE GEDACHTEN

We vertrokken vanuit de verwachting om heel wat versnipperde 
landschappen, eindeloze woonlinten, leeggelopen dorpskernen 
en navenante mobiliteitsproblemen te vinden. Die veronderstel-
lingen bleken niet te kloppen. We werden aangenaam verrast 
en — eens de vooroordelen van ons afgeschud — kwam verwon-
dering in de plaats. We zagen wat het kan betekenen als je de tijd 
neemt om een plek te leren kennen. We zagen vooral kansen om 
deze regio te versterken. 

ZET U… 

“DE REGIO IS NOOIT AF, 
MAAR DOOR DE VERHALEN 
TE VERZAMELEN, MAKEN 
WE EEN ABSTRACT 
REGIOGEVOEL STEEDS 
MEER TASTBAAR.”
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ENTHOUSIASME OM NIEUWE IDEEËN TE LATEN ONTSTAAN

Deze regio heeft niet één centrum. Afhankelijk vanuit welke plek 
of welk perspectief je naar de regio kijkt, wordt je beeld bepaald. 
Daarom willen wij verhalen laten ontstaan vanuit die verschil-
lende hoeken. Onze ontdekkingstocht door de regio maakte ons 
steeds nieuwsgieriger. We ontmoetten interessante mensen 
en luisterden uitvoerig. We verkenden toekomstbeelden tijdens 
speciaal hiervoor georganiseerde workshops. We lieten de idee-
en de vrije loop. Het beeld van een groei met 100.000 inwoners, 
dat in eerste instantie bedreigend overkwam, werd een kans om 
een regionale dynamiek op gang te brengen.

HOE KIJK JIJ NAAR DE REGIO?

Je eigen achtergrond, expertise en terreinkennis kleuren sterk 
het beeld dat je van de regio hebt. Verhalen die voor de ene 
persoon zeer logisch zijn, kunnen voor iemand anders vreemd 
overkomen. Er leven dus verschillende werkelijkheden, die 
bovendien nog weerbarstig blijken te zijn. Door samen over de 
gemeentelijke en organisatorische grenzen heen te kijken én van 
elkaars expertises te leren, kwamen we tot een nieuwe lezing 
van een regio die we dachten reeds goed te kennen. We nodigen 
daarom iedereen uit om bij elkaar langs te gaan en vanuit andere 
oogpunten naar de regio te kijken. Als je samen ziet wat er ge-
beurt, zie je ook meer opportuniteiten om samen te werken. 

Neem de tijd om even door deze bril naar de regio te kijken,
Tim, Bart en Dries

“ZET U… IS HET 
AFTOETSEN VAN JE EIGEN 
WAARNEMINGEN AAN 
JE EIGEN DENKKADERS, 
NIEUWSGIERIG WORDEN 
NAAR DE ZIENSWIJZE VAN 
DE ANDER EN VAN HIERUIT 
GOESTING KRIJGEN OM 
SAMEN TE WERKEN.”

“WE GINGEN DOOR OP DE 
IDEEËN WAARMEE WE 
DENKEN EEN VERSCHIL TE 
KUNNEN MAKEN. OPGAVEN 
DIE DE REGIO STERKER 
MAKEN EN GEKNIPT 
ZIJN OM SAMEN AAN TE 
WERKEN.”





Tijdens de regiotour ontstond een gezamenlijk gevoel voor richting, een rode draad 
voor dit boekje. Dit verhaal kwam tot stand in uitwisseling met onder meer Christoph 
Pyliser, Dieter Somers, Dries Gysels, Elias De Vos, Chris Dewispelaere, Heleen Veys, Dirk 
Waelput, Gilles Van Onacker, Bart Deceunick, Peter Baeyens, Thomas Kindt, Pieterjan 
van Landschoot, Ruth Kennivé, Tim Dobbelaere, Tim Scheirs en Tom Pauwels.

We hopen dat deze nog kleine groep het komende jaar kan uitgroeien tot een netwerk 
van doeners en denkers uit de 28 steden en gemeenten. Een netwerk dat elkaar uit-
nodigt om anders te kijken naar de regio en samen aan de slag gaat rond regionale 
kansen. We willen dit proces een duwtje geven, zonder het te forceren. Net zoals bij elk 
netwerk vormen kennismaking, gezamenlijke verwondering en het groeien van onder-
ling vertrouwen immers de basis voor een duurzame samenwerking. Zo kan het verhaal 
in de ruime Gentse regio verder verdiept en aangescherpt worden.

EEN NETWERK 
DAT VERNIEUWING 
BRENGT
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Wie bij de ruime regio rond Gent denkt aan bruisende steden en 
leeglopende dorpen heeft aan een tocht door de streek genoeg 
om dat beeld te vergeten.

DE CLICHÉS ONTKRACHT

We hebben het privilege gehad om een jaar lang de omgeving 
te mogen verkennen, op zoek naar het  DNA van deze regio. Het 
viel ons vooral op dat we de veelgehoorde clichés uit de Vlaam-
se planningswereld in de praktijk amper konden waarnemen. 
Toegegeven, met een beetje moeite vind je hier en daar wel een 
voorbeeld dat aan die vooringenomenheid voldoet. Er zijn plek-
ken waar je inderdaad een weinig doordachte verkaveling, een 
spuuglelijke steenweg of een leegstaand winkelpand kan vinden. 
Maar structureel aanwezig kunnen we die dingen niet noemen. 

Er waren geen ellenlange wegen vol lintbebouwing, we zijn 
tijdens onze rondreis niet gestrand in doodse dorpskernen, we 
stonden niet vast in uitzichtloze files en we voelden nergens de 
desolaatheid van grote krimpgebieden. Gaandeweg begon het 
ons dus te dagen dat juist het ontbreken van de grote clichés 
het belangrijkste DNA-kenmerk van deze regio zou kunnen zijn. 

DE WEERBARSTIGE 
WERKELIJKHEID

“HET BEGON ONS TE 
DAGEN DAT JUIST HET 
ONTBREKEN VAN DE 
GROTE CLICHÉS HET 
BELANGRIJKSTE DNA-
KENMERK VAN DEZE REGIO 
ZOU KUNNEN ZIJN.” 

“DEZE REGIO IS TE MOOI  
OM ER IN KARIKATUREN 
OVER TE SPREKEN.”
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Het besef dat we in deze regio niet hoeven te 
vertrekken vanuit grote (nog op te lossen) pro-
blemen kreeg gaandeweg de bovenhand. 

VEEL MOGELIJKHEDEN

De regio groeit. Dat is het uitgangspunt van het 
Regionetwerk Gent. Zo’n groei is geen evidentie 
binnen de Vlaamse context. Net over de re-
giogrens liggen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-
west-Vlaanderen, die vandaag de dag eerder een 
krimp kennen.

Zijn er dan geen uitdagingen? Natuurlijk wel. 
Sluipverkeer of onveilige steenwegen zijn iets 
waar vele gemeenten hun tanden op stukbijten 
en vragen dan ook om een regionale aanpak. 
Maar we zagen vooral een sterk verantwoorde-
lijkheidsgevoel bij bestuurders en ambtenaren 
om problemen op te lossen. Gedurende onze 
tocht veranderde ons eigen uitgangspunt: we 
beseften dat we niet zozeer op zoek waren 
naar problemen om op te lossen, maar dat we 
begonnen te kijken vanuit de potenties die deze 
regio typeren. 

DE STAD IS NOOIT VER WEG

We vonden mooie open ruimtes met veel kwali-
teiten. Plekken die het verdienen om te worden 
gekoesterd. Daartussen zagen we dorpskernen 

“GENT ‘KNIPT’ STRATEN, 
ANDERE GEMEENTEN 
‘FILTEREN’ VERKEER. 
MAAR OVERAL ZOEKT 
MEN ANTWOORDEN 
OP HET TOENEMEND 
SLUIPVERKEER.”

“JE VINDT VAST FOTO’S 
VAN LINTBEBOUWING, 
MAAR STRUCTUREEL IS 
DIT NIET AANWEZIG IN 
DEZE REGIO.”

met vaak veel leven en dynamiek. Ze gaven je op 
het eerste gezicht het gevoel ver weg van een 
stedelijke omgeving te zijn, maar schijn bedriegt. 
De stad is anno 2018 nooit ver weg. Dynamieken 
die we voorheen veronderstelden typisch ‘iets 
van de stad’ te zijn (bakfietsen, nieuwe hippe 
ondernemers of tijdelijke invullingen van leeg-
staande panden en pop-up shops) zien we nu in 
bijna elke gemeente in de regio. En omgekeerd 
zien we in de steden heel wat opkomende initia-
tieven die hard op zoek zijn naar naar groen, rust 
en ruimte.
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BOUWSTENEN VAN DE REGIO

We zien voor deze regio een toekomstbeeld van een uniek 
gebied dat het midden vormt tussen een stedelijke metropool en 
een rurale omgeving. Een gebied met talrijke sterke en levendige 
kernen op mensenmaat, met nog veel open en stille ruimte en 
kansen voor duurzame verbindingen. Er is niet één kern, er is niet 
één midden. Maar het is het resultaat van een boeiend samen-
spel tussen een grootstedelijk gebied, kleinstedelijke kernen en 
levendige (dorps)kernen. Dit is voor ons een zogenaamd polycen-
trisch model.

Hoe beter je de regio leert kennen, hoe meer het besef begint 
te groeien dat een polycentrisch model een haalbare ambitie is, 
een wenselijk en evenwichtig beeld van deze regio. Meer zelfs, 
onze ontdekkingstocht leerde ons dat hier reeds een sterke 
basis voor bestaat. We leerden ook dat je ideeën bepaald worden 
door je eigen kijk. Van waaruit kijk jij naar de regio? Elke plek 
heeft haar eigen beeld.

DROMEN VAN EEN 
POLYCENTRISCHE REGIO

“JE KAN VANUIT 
MEERDERE INVALSHOEKEN 
NAAR DE REGIO KIJKEN. 
ER IS NIET ÉÉN CENTRUM. 
DIT ‘POLYCENTRISCH’ 
KIJKEN IS NIET 
ENKEL EEN MANIER 
VAN PLANOLOGISCH 
WEERGEVEN, HET IS 
VOORAL EEN MANIER VAN 
DENKEN.”
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WAT BETEKENT ZO’N POLYCENTRISCHE REGIO IN DE PRAKTIJK? 

Bij een polycentrische regio zien we een complex en gelaagd 
beeld voor ons. Niet het beeld van een centraal gelegen groot-
stad met haar ‘hinterland’ (wat bij steden als Antwerpen en 
Brussel wel het geval is). Wij zien een drieledig verhaal: Als de 
kernen levend zijn, en onderling duurzaam verbonden door de 
steenwegen en als elke ruimte betekenis krijgt, dan (pas) klopt 
het beeld voor deze regio. Lees in de volgende hoofdstukken hoe 
we dit voor ons zien.

←  Als de kernen levend zijn, en 
onderling duurzaam verbon-
den door de steenwegen en 
als elke ruimte betekenis 
krijgt, dan (pas) klopt het 
beeld voor deze regio. 
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De voorbije decennia lag in Vlaanderen de 
klemtoon vaak sterk op stedenbeleid, met als 
gevolg dat de kleine kernen wat uit het blikveld 
van beleidsmakers, planners en ontwerpers 
zijn geraakt. Daar lijkt nu stilaan verandering in 
te komen. Stel je voor dat we de (dorps)kernen 
in de Gentse regio verder kunnen versterken 
vanuit hun huidige potentie. 

Wij vonden in de regio vandaag reeds veel 
krachtige kernen die vertrekken vanuit het 
principe van de nabijheidseconomie. Een 
economie die zo georganiseerd is dat vraag 
en aanbod elkaar qua transport en logistiek 
op een duurzame manier ontmoeten: lokaal, 
kleinschalig en op maat van de klant. Een lokale 
samenwerking die leidt tot een sterk gevoel van 
eigenaarschap bij de ondernemers en vertrekt 
vanuit de goesting iets te betekenen voor de 
buurt en vervolgens de regio. Een beleid dat 
de handelskern levend houdt, combineren we 
bij voorkeur met een beleid om wonen in de 

“WAT GEBEURT ER ALS 
JE JE LAAT LEIDEN DOOR 
HET ONDERNEMERSCHAP 
VAN LOKALE PIONIERS?”

BOUWSTEEN 1: 
LEVENDE KERNEN

kern interessanter te maken dan wonen in een 
verkaveling.

Een regio met vele centra vraagt om het maken 
van afspraken. Je kan niet verwachten dat één 
stad of gemeente alle functies op zich neemt. 
Of dat er een concurrentie ontstaat tussen 
gemeenten en steden. Regionale samenwerking 
zorgt ervoor dat ieder zijn rol ziet en neemt.
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DUURZAME STEENWEGEN

De steenwegen vormen historisch gezien de meest logische 
verbindingen tussen de kernen van de regio. Ze zijn een deel van 
onze regionale identiteit geworden. Stel je voor dat we onze kijk 
op de steenwegen fundamenteel herzien en ze niet meer louter 
beschouwen als een functionele verbinding voor autoverkeer. 
Knooppunten op deze steenwegen bieden de ideale ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. Kunnen we van de steenweg een sociale 
ontmoetingsplek maken met ruimte voor voetgangers, fietsers 
en openbaar vervoer? We zien hier een mogelijkheid voor een 
omslag in het denken over steenwegen en open landschap. Dit 
vraagt om het nemen van keuzes, die we de komende decennia 
consistent zullen moeten toepassen op elke heraanleg.

“DE STEENWEG IS NU 
VOLLEDIG OP DE AUTO 
GERICHT. WAT GEBEURT 
ER WANNEER WINKELS 
EN ZELFS TANKSTATIONS 
ZICH OOK STERK 
OP FIETSERS GAAN 
RICHTEN?”

BOUWSTEEN 2: EEN NIEUWE 
VORM VAN VERBINDEN
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FIETSNETWERKEN 

De fiets is een vervoermiddel dat weinig ruimte in beslag neemt, 
flexibel en laagdrempelig is in gebruik. We hebben binnen deze 
regio al verschillende fietsnetwerken. Het recreatieve netwerk 
leidt je langs mooie en rustige wegen. Voor functionele verplaat-
singen verbindt het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) 
kernen met elkaar en biedt het lokaal fietsnetwerk een oplossing 
voor de korte ritten naar de bakker.

Wat als we als in deze regio de fiets promoten als belangrijkste 
vervoermiddel en op basis van de verschillende netwerken één 
groot fietsnetwerk uitbouwen?

SPOORLIJNEN 

Een (vaak ten onrechte) miskende troef binnen de Gentse regio 
is het spoorwegennet dat nog altijd in gebruik is. Naast de grote 
IC-verbindingen is er de lijn 58 (Eeklo - Ronse), maar ook het der-
de en vierde spoor langsheen de lijn naar Brussel en de toekom-
stige havenspoorlijn maken dat er een goede basis ligt voor de 
uitbouw van een echt voorstadsnet via het spoor. Op dit moment 
zijn er nog te vaak capaciteitsproblemen (tracés op enkelspoor 
en het verzadigde oostelijke ringspoor rond Gent) om dit net ten 
volle te benutten. Maar puur de aanwezigheid ervan is alvast een 
unieke troef voor deze regio! En bovendien koopt de NMBS nu al 
lichter treinstellen aan, die op termijn kunnen worden ingezet op 
lightrail lijnen met frequente stops.

“IN OOST-VLAANDEREN 
WOONT 58% VAN DE 
BEVOLKING IN DE BUURT 
VAN EEN STATION. DAT 
ZIJN PLEKKEN MET VEEL 
KANSEN. HOE ZORGEN 
WE ERVOOR DAT DIT NIET 
ENKEL PLEKKEN ZIJN 
WAAR JE JE DUURZAAM 
KAN VERPLAATSEN, 
MAAR DAT HET OOK ECHT 
MOOIE PLAATSEN WORDEN 
MET TAL VAN NUTTIGE 
VOORZIENINGEN?” 
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De N9 is voor mij de meest logische verbinding tus-
sen Eeklo en Gent. Ik stel me in 2030 een sneltram 
voor, met een eigen bedding op de N9. Zelfrijdende 
elektrische auto’s mogen ook op deze bedding, 
maar volgen de tram, zonder haar te hinderen. Dat 
is voor mij een voorbeeld van technologie die ten 
dienste staat van de maatschappij. Naast de tram-
baan is er ruimte voor brede fietspaden. Zo fiets 
je langs de vele voorzieningen op deze baan. Dat is 
veel leuker, handiger en functioneler dan een fiets-
route door de velden. 

Voor mij hoeft spoorlijn 58 dan ook niet te blijven 
bestaan. Die is dan niet langer meer efficiënt 
en er ontstaat een kans om op het tracé van de 
spoorweg een lange groeninfrastructuur aan te 
leggen als drager voor het omliggende landschap. 
De harde infrastructuur wordt zo gebundeld op 
en langs de N9 en het achterliggende landschap 
wordt hersteld. Een win-win.

(Dirk Waelput is omgevingsambtenaar)

DIRK 
DROOMT OVER 
DE N9
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Binnen het polycentrische samenspel van 
dorpskernen (knooppunten) en steenwegen, ligt 
telkens ‘ruimte’. De betekenis van deze ruimte 
wordt niet zo zeer bepaald door de kenmerken 
van de plek an sich, maar vaak door een gebrek 
aan identiteit of typische kenmerken. Hierdoor 
worden ze bij het maken van plannen vaak over 
het hoofd gezien. Het is ‘restruimte’, of men gaat 
ervan uit dat deze plekken geen specifiek beleid 
behoeven. In het beste geval zijn ze decor voor 
een andere ambitie op het vlak van ruimtelijke 
structuur (bijvoorbeeld als ‘groene vingers’). 
Dat er toevallig mensen wonen en werken in 
dergelijke ruimtes wordt eerder gedoogd dan 
gestimuleerd.

Tijdens onze verkenning leerden we gaandeweg 
de kwaliteiten van deze plekken (er)kennen. We 
vonden vele groene landschappen, waar je wordt 
gewezen op het contrast met de hectiek van het 
dagelijkse leven: stilte, rust, ruimte, weidse na-
tuur en traagheid. De verleiding bestaat om deze 

“WELKE WAARDE HEBBEN 
DEZE STILLE KAMERS 
VOOR U?” 

BOUWSTEEN 3: 
STILLE KAMERS

contrasten toe te schrijven aan het verschil tus-
sen een stedelijke en een landelijke omgeving, 
maar ook binnen de stad zie je de zoektocht naar 
rust binnen dichtbevolkte stedelijke ruimtes. 

De Stille Kamers in deze regio zijn geen zeld-
zaamheid meer. We durven zelfs te beweren dat 
ze net als de netwerken van steenwegen, steden 
en kernen, het DNA van deze regio bepalen. Ze 
staan vandaag wel sterker onder druk dan we op 
het eerste gezicht vermoeden. Sluipverkeer (in 
de hand gewerkt door ‘slimme’ gps-systemen) 
en het vermijden van de kilometerheffing voor 
vrachtwagens leggen veel druk op dergelijke 
gebieden, zowel op het platteland als in stedelij-
ke woonwijken. 
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We zien de Stille Kamers als kamers in een huis 
vol leven. We herkennen ze net als een kamer 
aan de positie en aanwezigheid van muren, ven-
sters en deuren. De muren bieden bescherming, 
geborgenheid. De vensters bieden uitzicht op 
de omgeving en bepalen hoe je naar de buiten-
wereld kijkt. Een deur biedt toegang, maar is 
selectief. Ze kan immers ook gesloten worden, 
ze beslist over wie binnen mag en wie niet. Ook 
een gebied kan open en toegankelijk zijn, voor 
bezoekers, wandelaars of doorgaand verkeer. 
Die openheid vertaalt zich vaak naar de huizen 
die in het gebied staan. Hoe meer verkeer, hoe 
hoger de heg of schutting. Hoe dichter de rollui-
ken, hoe meer de bewoning zich afkeert van of 
inkapselt tegenover haar eigen leefwereld.

ALS EEN KAMER 
IN EEN HUIS 
VOL LEVEN

“ELKE PLEK VERDIENT 
HET OM EEN BETEKENIS 
TE KRIJGEN.” 
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“WELKE STEENWEG ZOU 
JIJ ALS EERSTE ONDER 
HANDEN NEMEN OM 
ER DE DUURZAAMSTE 
STEENWEG VAN DE REGIO 
VAN TE MAKEN?”
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“WELKE PLEKKEN 
IN DE REGIO 
VERDIENEN HET OM 
MEER BETEKENIS 
TE KRIJGEN?”

“GA JE MEE IN GESPREK 
MET ONDERNEMERS IN DE 
KRACHTIGE KERNEN?”
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VIER 
HEFBOMEN 

Welkom in de toekomst. Stel je voor: 
we zijn vijf jaar verder. De regio heeft 
zich op z’n mooist verder ontwikkeld. 
Als we vanuit die toekomst terugkijken 
naar 2018, zien we vier hefbomen die 
de transitie naar een samenwerkende, 
polycentrische regio versneld hebben. 
Vier aspecten waarmee wij het verschil 
kunnen maken.
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HEFBOOM 1: EEN REGIO  
VOL STILLE KAMERS 

We onderscheiden twee manieren waarop beleidsmakers 
omgaan met de ruimtes die wij als Stille Kamers zien. Ofwel stelt 
men zich passief op (‘het is maar restruimte’), ofwel men doet 
aan lokale symptoombestrijding door het oplappen of verbreden 
van stukgereden wegen. In het beste geval worden snelheids-
remmende of circulatie-maatregelen genomen, die in de praktijk 
vaak vooral hinderlijk zijn voor de eigenlijke gebruikers of bewo-
ners van de plek zelf. 

Wat gebeurt er als we het leven in de Stille Kamers, zowel in de 
stad als op het platteland, resoluut gaan benaderen vanuit het 
perspectief van de mens? Hoe ervaart de bewoner de kwali-
teit van zijn of haar leefomgeving? Vanuit deze kijk wordt snel 
duidelijk welke aspecten meer aandacht verdienen binnen het 
openbaar domein. Vaak volstaan enkele goedgekozen subtiele 
maatregelen: het (ver)plaatsen van een zitbank, het inzaaien 
van dorre bermen, het planten van een markante boom of het 
snoeien van een houtkant, zodat je een mooi zicht krijgt op het 
landschap. Investeren in deze ‘restruimte’ maakt ook duidelijk 
waarom we deze plekken moeten beschermen op het vlak van 
openheid en rust.

“WIE BOUWT MEE AAN 
EEN METHODIEK OM 
DE KWALITEITEN VAN 
DE STILLE KAMERS IN 
DE REGIO IN BEELD TE 
BRENGEN?”

“WAT ALS WE OMGEVING 
ERVAREN VANUIT HET 
PERSPECTIEF VAN DE 
ZETEL WAARIN JE ZIT? 
DIT GEEFT VAST EEN 
ANDER BEELD DAN AL 
RIJDEND, FIETSEND OF 
SURFEND OP GOOGLE 
STREETVIEW.”
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Gemeente Nevele schreef in haar mobiliteits-
plan dat tussen de lokale wegen, zogenaamde 
‘Stille Kamers’ moeten worden afgebakend. 
Het bleef echter niet bij het formuleren van de 
ambitie alleen. Met een workshop werd een 
afbakeningsoefening voor het hele grondge-
bied van de gemeente gedaan. Daarnaast werd 
een verkeerskundige toolbox ontwikkeld met 
maatregelen die de doelstelling van de Stille 
Kamer helpen afdwingen. Hiermee werd aan de 
slag gegaan in één welbepaalde Stille Kamer: de 
omgeving van de Boerestraat in Hansbeke.

STILLE
KAMERS 
NEVELE
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Projecten als Curieuzeneuzen en AIRbezen 
tonen de dynamiek die kan ontstaan wanneer 
bewoners betrokken worden bij het beleid. 
Maar ook complexere participatie-projecten 
zijn mogelijk. In Gent experimenteren bewo-
ners met Leefstraten. Wat aanvankelijk als 
een mobiliteitsexperiment begon, evolueerde 
tot een sociaal experiment waarin bewoners 
naar hun eigen leefruimte leerden kijken. Ook 
het onderzoek rond de Luwteplekken (Geert 
Peyman en Pleuntje Jellema, 2017) vertrekt 
vanuit het gebruikersstandpunt en niet vanuit 
de ruimtelijk-morfologische eigenschappen van 
een gebied.

AAN DE SLAG 
MET 
BEWONERS
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EEN SECTOR IN TRANSITIE

Maatschappelijk wordt de transportsector vaak op de korrel 
genomen voor hun aandeel in filevorming, sluipverkeer, slechte 
luchtkwaliteit en geluidshinder. Hierbij denkt men vaak in uiter-
sten. Vervuilende en gevaarlijke vrachtwagens en een overschot 
aan bestelbusjes aan de ene kant en de eenzame fietskoerier 
aan de andere kant. De witte ridder zonder uitstoot, geluidsarm 
en sympathiek. De realiteit is genuanceerder. 

Grote retailers proberen vandaag al intern hun goederenstro-
men te bundelen om hun laadruimte optimaal te benutten. 
Het bewustzijn groeit in de sector en grote spelers met lokale 
verankering hebben de middelen om dit op te nemen. Tegelijker-
tijd merken we dat fietskoerierbedrijven, die vooral in stedelijke 
omgevingen hun nichemarkt vinden, stap voor stap willen door-
groeien maar zichzelf niet als de grote oplossing zien. 

HEFBOOM 2: EEN LOGISTIEK 
SYSTEEM OP MAAT

“COLRUYT EN DELHAIZE 
KUNNEN EEN SYSTEEM 
OPZETTEN OM LOGISTIEK 
TE BUNDELEN, MAAR 
DIT IS LASTIG VOOR EEN 
KLEINE KMO, WAAR HET 
VERVOER NOG VAAK 
GEBEURT DOOR EEN 
FAMILIELID.”

“IK BESTEL REGELMATIG 
ZAKEN VIA INTERNET 
EN LAAT DAT ALLEMAAL 
LEVEREN OP EEN 
AFHAALPUNT TWEE 
STRATEN VAN MIJN 
HUIS. IEDERE DINSDAG 
GA IK DAN DIE PAKJES 
OPHALEN. MAKKELIJK 
TOCH?”
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LOKALE BESTUREN ZOEKEN ANTWOORDEN

Steden en gemeenten hebben steeds meer 
aandacht voor leefbaarheid en luchtkwaliteit. De 
toename van het sluipverkeer door het reke-
ningrijden legt een extra druk op de kernen en 
de Stille Kamers in de stad en op het platteland. 
Steden en gemeenten willen daarom maatre-
gelen nemen. Tonnagebeperkingen, beperkte 
leveringstijden (zogenaamde venstertijden), 
Lage Emissie Zones ... Als we dit niet op elkaar 
afstemmen dan krijgen we een lappendeken van 
maatregelen, die zijn doel zal missen en het voor 
de logistiek eerder moeilijker dan makkelijker zal 
maken om te verduurzamen.

We merkten tijdens onze regiotoer dat er bij 
de transportsector bereidheid bestaat om tot 
goede oplossingen te komen. Logistieke spelers 
investeren bijvoorbeeld in zogenaamde stille 
trucks om nachtleveringen zonder geluidshinder 
mogelijk te maken. Maar als men de truck moet 
afladen op een kasseistrook wordt de ganse 
buurt alsnog wakker. Het zal dus samen zoeken 
zijn naar aangepaste maatregelen en die te 
diversifiëren per marktsegment, per sector. 
 
WERKEN AAN EEN REGIONAAL KADER

In 2013 werd de blauwdruk van een Vlaams 
vrachtroutenetwerk uitgewerkt. Er werden 

logistieke knooppunten vastgelegd, net als 
centrale verkeersassen voor zwaar vervoer en 
logistieke luwtegebieden. De methodiek kan een 
duidelijk kader bieden om zich op te organiseren, 
voor zowel de grote spelers in de vervoersbran-
che als de nichespelers. Grote spelers kunnen 
aan de knooppunten gaan ontkoppelen en met 
kleiner vervoer of tussen bepaalde venstertijden 
de kernen of stille kamers in rijden. Nichespe-
lers kunnen waar mogelijk de laatste trajecten 
overnemen.
 
Lokale besturen kunnen hun maatregelen van 
tonnagebeperkingen, Lage Emissie Zones, ven-
stertijden en dergelijke hieraan koppelen. Ook de 
logistieke sector is zelf vragende partij om een 
duidelijk regionaal kader te ontwikkelen.

TECHNOLOGIE TEN DIENSTE VAN DE REGIONALE 
SPELERS

Goed ontsloten data opent vele deuren. Zowel 
als het gaat over het bundelen van goede-
renstromen, lokale afhaalpunten en over het 
tegengaan van regionaal sluipverkeer. Op al deze 
punten kan technologie ons ontzettend veel bie-
den. Vaak is het voor de regionale KMO’s of een 
lokaal bestuur een nét te hoge drempel om dit 
zelf op te nemen. Laten we dit als regio samen 
aanpakken, en de techniek ten dienste stellen 
van de regionale actoren en doelstellingen.
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HEFBOOM 3: ELKE 
STEENWEG CATEGORIE III 

DRIE SOORTEN REGIONALE STEENWEGEN EN STERKE HOOFDWEGEN

Verschillende overheden gingen al aan de slag met hun steen-
wegen en er verschenen inspirerende toekomstvisies op de 
functies langs deze wegen (bv. ‘baanbrekend winkelen’ in 2018). 
Al sinds de eeuwwisseling wordt er werk gemaakt van categori-
sering van de wegen, met de bedoeling hun gebruik en inrichting 
te sturen. Zo vallen de meeste van de steenwegen binnen onze 
regio onder de ‘secundaire categorie’, waardoor ze een regionale 
rol moeten vervullen. Hierbij werd nog een onderverdeling ge-
maakt tussen secundair type I (regionaal verbinden), secundair 
type II (regionaal ontsluiten) en secundair type III (prioriteit fiets 
en openbaar vervoer).

Het sterk uitgebouwde hoofdwegennet (E40 en E17) aangevuld 
met het primaire wegennet (R4, de N60 en de N49) vangen 
grotendeels alle doorgaande regionale bewegingen op, zodat de 
secundaire wegen minder de regionaal verbindende rol moeten 
opnemen. Hierdoor is het aantal secundaire wegen van het type I 
eerder beperkt in de regio.

“STEENWEGEN 
BEPALEN STERK ONS 
GEMEENSCHAPPELIJK 
BEELD VAN DE REGIO.”



44

Het gros van de steenwegen valt bijgevolg onder 
categorie type II, die tot doel hebben de regio te 
ontsluiten naar het sterk uitgebouwde hoofd-
wegennet. Daarnaast hebben we toch heel wat 
segmenten steenweg die onder categorie type 
III vallen en dus in principe prioriteit moeten 
geven aan fietsverkeer en hoogwaardig open-
baar vervoer. Het resultaat is een versnipperd 
regionaal plaatje van secundaire wegen dat 
weinig consistentie vertoont.

DE CATEGORIE VAN DE WEG BEPAALT WAT ER LANGS 
DE WEG GEBEURT

De hiërarchie van wegen bepaalt ook sterk de 
ruimtelijke taakstelling langs de wegen en in de 
gebieden die ze willen ontsluiten. Daar waar de 
beleidsdomeinen Ruimte en Mobiliteit steeds 
meer vervlochten raken binnen de plannings-
wereld, wringt de schoen nog vaak als het over 
visievorming rond (secundaire) steenwegen gaat. 
Immers, de haat-liefdeverhouding die mensen 
ervaren terwijl ze op deze wegen staan aan te 
schuiven, voltrekt zich ook bij het ontwikkelen van 
toekomstvisies. De steenwegen leggen de span-
ning tussen ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid 
in de praktijk bloot. Denk aan het spanningsveld 
tussen een vlotte doorstroming en de bereikbaar-
heid van de aangelanden. En denk aan de keuze 
‘het te vrijwaren zicht op open landschap’ versus 
‘het ontwikkelen van functies langs de weg’. 

DE STEENWEGEN, JE VERLEGT ZE ZOMAAR NIET

Steenwegen zijn rigide. Je verlegt ze niet zo 
maar even naar links of naar rechts. Door de 
eeuwen heen zijn kernen en functies morfo-
logisch vergroeid geraakt met de steenweg. 
Daardoor bepalen de steenwegen sterk ons ge-
meenschappelijk beeld van de regio, met al zijn 
diversiteit maar ook soms lelijkheid. Ze zijn de 
kortste afstanden tussen kernen, wat ze tot een 
aantrekkelijke route voor fietsers maakt. Ook 
voor openbaar vervoer vormen steenwegen een 
sterk netwerk dat grote aantallen passagiers op 
tracés met zo weinig mogelijk bochten kan ver-
voeren. Dit is geen pleidooi voor een terugkeer 
naar de goeie ouwe tijd met charmante buurt-
trams. Dit is een pleidooi voor de steenweg van 
de toekomst met hoogwaardig openbaar vervoer 
en veel ruimte voor de fiets. Als nieuwe golf in de 
geschiedenis van de regionale steenwegen. 

DE STEENWEG VAN DE TOEKOMST

Zet u… Hoe kijk jij naar de steenweg van morgen? 
Wat als we verder bouwen op de vaststelling dat 
steenwegen op dezelfde plek blijven liggen maar 
telkens flexibel genoeg zijn om van gedaante 
te wisselen. Ze wisselen naarmate er zich een 
nieuwe maatschappelijke uitdaging aandient of 
nieuwe vervoersmiddelen hun opgang maken. 
Dus waarom zouden we in de regio niet resoluut 
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“WAAROM NIET RESOLUUT 
KIEZEN OM ALLE SECUNDAIRE 
WEGEN BINNEN DE RUIME 
GENTSE REGIO DE FACTO 
SECUNDAIR TYPE III TE 
MAKEN EN ZE OOK ZO IN TE 
RICHTEN BIJ HERAANLEG?”

voor de keuze gaan om alle secundaire wegen tot secundair type 
III te benoemen en ze ook zo in te richten bij heraanleg? 

Op het terrein deden we interessante vaststellingen. Bijvoor-
beeld: op de klassieke steenweg is er tussen de rooilijnen stee-
vast 26,40 meter breedte ter beschikking, maar de daadwerke-
lijke gebruikte breedte is vaak veel minder. Dat maakt dat er nog 
heel wat mogelijkheden zijn voor een ander type dwarsprofiel. 
En ook binnen de krappe ruimte van elk dwarsprofiel is heel wat 
breedte onnodig verhard (‘weg’ gemarkeerde stukken asfalt in 
middenberm) en vaak zijn de veiligheidszones breder dan de (te) 
smalle fietspaden. Op de minder fraaie plekken worden verhar-
de of half verharde zijstroken gebruikt voor (lang-)parkerende 
trucks en opleggers of geïmproviseerd reclamemateriaal op 
wielen. Dit schept nog veel kansen.
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↑ →  Wie ziet vandaag het verschil tussen een secun-
daire weg type II en type III? Welke fundamente-
le verschillen zien we tussen deze steenweg in 
de jaren 50 en nu, op een paar witte lijnen en het 
verdwijnen van de buurttram na? Het indelen 
van de secundaire wegen in drie subcategorieën 
heeft in deze regio alvast niet voor de verhoopte 
trendbreuk gezorgd.
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DE DUURZAAMSTE 
STEENWEG? 
METEN EN PUZZELEN

←  De steenwegen herinrichten: het kan. We 
hadden onze rolmeter mee en hebben de 
breedte gemeten van bijvoorbeeld de N9 en 
de N70. Deze bleken beide 26,4 meter. Dat 
is ruimte die je kan invullen met tram, bus, 
fietspad, groenstrook ... Je kan zelf beginnen 
puzzelen.

↓  De randstroken zijn van iedereen en nie-
mand, waardoor ze erg rommelig overko-
men. Jammer, want uitgerekend die randen 
zouden kwalitatieve overgangszones kun-
nen zijn tussen de weg en zijn functie. Wat 
een transferium kan worden, is momenteel 
een ‘gat in de haag’.
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Dankzij de opkomst van de e-bike en speed 
pedelec is de fiets voor velen hét ideale trans-
portmiddel geworden, zowel voor korte als 
middellange afstanden. Door plaats te maken 
op de bestaande verbindingswegen, die al sinds 
jaar en dag logische verbindingen vormen, kun 
je korte en snelle verbindingen tussen kernen 
creëren. Op korte termijn kan dit nog conflict 
geven met de vervuilende wagens op hetzelfde 
traject, maar op langere termijn zorgen het 
gestegen fietsgebruik, elektrische auto’s en 
collectief vervoer ervoor dat de routes aange-
namer worden.

(Peter Baeyens is mobiliteitsambtenaar) 

PETER DROOMT 
OVER DE TOEKOMST 
VAN DE FIETS 
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HEFBOOM 4: DE FIETSREGIO 
OP DE KAART ZETTEN

HET POTENTIEEL IS ER

We zien steden als Gent en Deinze die volop kiezen voor de fiets. 
We zien kleinere gemeenten die hun centra in toenemede mate 
autoluw willen maken en die fietsstraten aanleggen. We rijden 
over nieuwe fietssnelwegen en merken dat met de nieuwe speed 
pedelecs heel de regio op een uur met elkaar verbonden is. Op 
onze ontdekkingstocht merken we ook dat in heel kleine kernen 
de vaak oudere medemens het fietsen nooit verleerd heeft voor 
zijn dagelijkse verplaatsingen.

Deze regio heeft het potentieel om een fietsregio te worden met 
dezelfde uitstraling en op dezelfde schaalgrootte als Kopenhagen. 
Een regio waar de fiets de meest logische optie wordt om zich te 
verplaatsen. Vanuit dat oogpunt zien we veel mogelijkheden.

ELKE STRAAT ‘FIETSVEILIG’

De uitbouw van fietsnetwerken maakt dat de straat voor je deur 
niet altijd gezien wordt als een onderdeel van het netwerk. Stel je 
voor dat we er voluit voor kiezen elke straat fietsveilig te maken? 
Afhankelijk van tal van zaken zoals het snelheidsregime, de druk-

“ZORG DAT JE EEN 
GRABBELTON AAN IDEEËN 
HEBT KLAARSTAAN, 
WAARIN VOOR ELK TYPE 
WEG EEN FIETSPLAN 
KLAARLIGT OP HET 
MOMENT DAT ER ZICH 
RIOLERINGSWERKEN, 
WEGENWERKEN 
AANBIEDEN.”
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te van het autoverkeer en het wegprofiel bereiken we dit doel via 
een vrijliggend fietspad of een fietsstraat. 

ELKE KERN VLOT BEREIKBAAR 

We hebben de fietssnelwegen als ruggengraat, het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk (BFF), het recreatief netwerk en 
lokale fietsnetwerken. Voor de dagelijkse fietser is dit één sys-
teem. Hij neemt een stuk fietssnelweg, daarna een stuk steen-
weg, een stukje recreatief netwerk en misschien nog een trage 
weg. Laten we ook vanuit beleidsoogpunt deze netwerken als 
een geheel te bekijken. Eén systeem dat de fietser snelle, trage, 
aangename, efficiënte verbindingen geeft. Want de ene fietser is 
de andere niet en de ene fietsrit is de ander niet. 

EEN DIGITAAL FIETSROUTENETWERK

Momenteel heeft elk netwerk zijn bewegwijzering. Gericht op 
de recreatieve fietser, de lokale fietser en de pendelaar. Echter, 
geen enkele bewegwijzering biedt voldoende houvast om als 
fietser overal vlot de weg te vinden. Laten we over administraties 
en grenzen heen samen zitten en toewerken naar meer afstem-
ming. 

Auto’s rijden allen vlot op gps. Er bestaan ook routeplanners voor 
de fietsende mens (Route You, Google Maps enzovoort), maar in 
tegenstelling tot die voor de auto lopen ze vaak achter op de re-
aliteit: kaarten kloppen niet meer en (geplande) werkzaamheden 
staan niet tijdig aangegeven. De ontwikkeling van een functi-
onele fietsrouteplanner voor de regio kan hier een antwoord 
op bieden. Een digitaal fietsroutenetwerk zou hierbij als basis 
kunnen dienen. 

“VOOR DE DAGELIJKSE 
FIETSER IS DIT ÉÉN 
SYSTEEM. HIJ NEEMT EEN 
STUK FIETSSNELWEG, 
DAARNA EEN STUK 
STEENWEG, EEN STUKJE 
RECREATIEF NETWERK 
EN MISSCHIEN NOG EEN 
TRAGE WEG.”

“ALS IK NAAR MIJN WERK 
RIJD, DAN RIJD IK NAAR 
DE FIETSSNELWEG EN 
DAN TIEN KILOMETER 
RECHTDOOR. MAAR ALS IK 
NAAR DE BAKKER GA, DAN 
RIJD IK GEWOON VIA DE 
KORTSTE WEG.”
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Als ik met mijn rug naar het centrum van 
Lochristi sta, zie ik in het verlengde van de 
N70 de drie torens van Gent in één rechte lijn. 
Als fietser voelt het onnatuurlijk aan om via 
een omweg een parallelle, alternatieve route 
te moeten nemen. Ik droom van een steenweg 
waarbij (het comfort van) de fietser voorop-
staat.

(Chris Dewispelaere is mobiliteitsambtenaar  
en fietser)

CHRIS DROOMT 
VAN FIETSEN 
IN ÉÉN RECHTE LIJN
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REGIONALE
KANSEN

De regio is in transitie. Wij zien alvast een 
hele reeks kansen om de komende jaren 
naar elkaar toe te groeien. Vul gerust aan 
met de ideeën die bij jou opkomen na het 
lezen van dit boekje. 



58

1. DE STILLE KAMER ALS EEN METHODIEK

Wie ontwikkelt er mee aan een aanpak die de kwaliteit van een 
plek vanuit een mensgerichte benadering in beeld brengt. We 
bouwen zo een regionaal netwerk van Stille Kamers en zorgen 
voor kennisuitwisseling over de gemeenten heen. 

2. EEN REGIONAAL MOBILITEITSPLAN,  
MÉT EEN LOGISTIEK LUIK

Bouw je mee verder op het werk van het vrachtroutenetwerk? 
Via een regionaal kader kunnen we afspraken maken rond bv. 
venstertijden, emissiezones, tonnagebeperkingen. Een kader 
waarbij we logistieke knooppunten kunnen vastleggen op ver-
schillende schaalniveaus. 

3. GEEN MOBILITEITSSYSTEEM ZONDER ONZE  
EIGEN REGIONALE ‘ONDERLEGGER’

Het klinkt logisch om eerst voorzieningen zoals scholen of open-
baar vervoer aan te leggen en dan (pas) te starten met het bou-
wen van woningen. Maar hoe bepaal je de beste en duurzaamste 
plekken om nog te bouwen? Hoe ziet zo’n polycentrische regio 
er als beleidsinstrument uit? Hoe maken we een regionale 
‘onderlegger’ die we kunnen gebruiken om ruimtelijke plannen 
en mobiliteitsnetwerken op af te stemmen? Wat zijn zinvolle ty-
pologieën en schaalgroottes van knooppunten en dorpskernen? 
Help je mee?
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4. EEN REGIONAAL FIETSPLAN 

Een echte fietsregio kan alleen maar ontstaan als alle steden 
en gemeenten hieraan meewerken. Wij dromen van een veilige 
fietsinfrastructuur in iedere straat, een goede leesbaarheid van 
het netwerk voor de fietser en een fijnmazig routenet waarbij 
elke fietser aan zijn trekken komt. Wie steekt mee de handen uit 
de mouwen om dit te realiseren?

5. TECHNOLOGIE TEN DIENSTE  
VAN DE FIETSREGIO

Om inzicht te verwerven in een fietsnetwerk heb je data nodig. 
In Nederland zorgt de community van dagelijkse fietsers reeds 
voor een schat aan informatie voor onderhoud en planning van 
de fietsinfrastructuur. Dergelijke data kan een waardevolle bron 
zijn voor een functionele fietsplanner. Laten we samen een di-
gitaal fietsroutenetwerk opbouwen en al deze data open source 
beschikbaar stellen. 

 
6. REGIONALE SAMENWERKING  
ROND E-COMMERCE

E-commerce is er en zal nog groeien. Laten we de handen in 
elkaar slaan, consumenten, lokale handelaars en overheden 
om deze nieuwe ontwikkeling in goede banen te leiden, met 
doordachte afhaalpunten en het stimuleren van een bewuster 
consumentengedrag.
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7. TECHNOLOGIE TEN DIENSTE  
VAN DE LOGISTIEK IN DEZE REGIO

Zet de digitale mogelijkheden in om sluipverkeer 
aan te pakken, goederenstromen te bundelen 
en de last mile te optimaliseren. Kunnen we dit 
bereiken door regionaal onze krachten en mid-
delen te bundelen?

8. INBURGERING VAN  
DE NABIJHEIDSECONOMIE

Wanneer we op ‘nabijheidseconomie’ googelen, 
krijgen we 133 zoekresultaten. Dat is bitter wei-
nig. Het idee verdient extra aandacht van onder-
zoekers en beleidsmakers. Ga jij mee in gesprek 
met ervaren en jonge ondernemers, om verhalen 
te delen over businessmodellen die werken in de 
krachtige kernen van onze regio?

9. ELKE STEENWEG IN DE REGIO  
‘SECUNDAIR TYPE III’

De regio is ontsloten door een goed uitgebouwd 
hoofd- en primair wegennet (E40-E17, E34, R4, 
N60). Deze structuur vangt reeds heel wat door-
gaand regionaal verkeer op. Deze troef laat toe 
om resoluut te kiezen voor functioneel fietsen 
en hoogfrequent openbaar vervoer op de secun-
daire wegen. In verkeersplanologische termen 
betekent dit alle secundaire wegen categorise-
ren als ‘secundair type III’. Dit biedt ook de kans 
om de rommelige randen langs deze wegen mooi 
in te richten als overgang naar de langs gelegen 
functies. 
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“ALS JE SAMEN 
ZIET WAT ER 
GEBEURT, 
ZIE JE OOK MEER 
OPPORTUNITEITEN 
OM SAMEN TE 
WERKEN.”
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Dit verhaal is het resultaat van een samenwerking gedurende 
enkele maanden, over de (gemeentelijke) grenzen heen en met 
mensen van verschillende besturen en organisaties. Expertises 
en persoonlijkheden kwamen samen en de vele raakvlakken tus-
sen diverse werkdomeinen werden tastbaar binnen onze regio.

Dit boekje is alvast een bewijs dat het mogelijk is om samen 
een verhaal te maken.Dit verhaal is echter verre van klaar en wij 
hebben goesting om hiermee verder aan de slag te gaan binnen 
deze regio.

Wil je samen met bewoners en ondernemers opnieuw kijken naar 
de regio? Welke Stille Kamers zijn voor jou het koesteren waard? 
Welke steenweg biedt de meeste mobiliteitskansen? Hoe leven-
dig zijn de dorpskernen bij jou? Welke hefbomen zie jij om kernen 
vitaal te maken en houden? Welk soort collectief vervoer heb je 
in gedachten voor de steenweg?

Kortom, voel je je aangesproken na het lezen van dit verhaal 
om op hetzelfde elan verder te werken binnen een interessant 
netwerk?

SAMENWERKEN 
WERKT 
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SAMEN 
ANDERS 
KIJKEN
Verschillende inzichten verbreden het beeld. We zoe-
ken mensen met een open vizier en met goesting om 
samen verwonderd te raken. Wil jij wel eens door de 
bril kijken van een collega uit een andere gemeente, 
of wil je zelf een bijzondere plek tonen om van daaruit 
anders naar de regio te kijken?

Contacteer ons. Wij brengen jullie samen,  
want samen kijken we anders.

Bart en Tim

bart.deceuninck@oost-vlaanderen.be
tim.scheirs@veneco.be
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NOTITIES 









d

ZET U… 
DE REGIO IS IN 
VERANDERING. 
Op onverwachte locaties zoals dorpen ontstaan 
creatieve initiatieven die stedelijk geïnspireerd 
lijken. Omgekeerd zie je dat er in steden initia-
tieven opborrelen waarbij de focus erg lokaal is. 
De stad in het dorp, het dorp in de stad.

Wie de omgeving van de ander beter begrijpt, 
wordt ontvankelijker voor samenwerking. Wij 
nodigen je uit om samen met ons de regio te 
(her)ontdekken. 

Zet u… en koester nieuwe waarnemingen. Nieu-
we waarnemingen kunnen leiden tot nieuwe 
gedachten. Koester ook die nieuwe gedachten, 
want die kunnen op hun beurt weer leiden tot 
nieuwe waarnemingen. 

Samen vanuit kansen naar de regio kijken werkt 
verfrissend. Samen aan de slag gaan motiveert 
en geeft energie. 
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