
JAARVERSLAG WMF 2017 : TERUGBLIK IN 10 OPMERKELIJKE PUNTEN. 

De West-Vlaamse Milieufederatie overkoepelde in 2017 85 lokale, regionale, gewestelijke en thematische 

natuur- en milieuverenigingen met een werking in West-Vlaanderen. De West-Vlaamse Milieufederatie vzw 

wil de kwaliteit van het leefmilieu in de Provincie West-Vlaanderen beschermen en verbeteren. Dit 

jaarverslag 2017 zoomt in op de opmerkelijkste 10 initiatieven, acties en resultaten van de West-Vlaamse 

Milieufederatie voor het  jaar 2017 : 

1. RAPPORT VEETEELT & GEZONDHEID 
 

In 2017 finaliseerde de West-Vlaamse Milieufederatie een literatuuronderzoek over de gezondheids-

effecten voor omwonenden van veestallen. Het onderzoek bundelt een 100-tal wetenschappelijke 

publicaties over mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden van intensieve veeteelt en concludeert 

op basis daarvan dat ook in Vlaanderen dringend veel meer onderzoek hieromtrent nodig is. Vlaanderen en 

dan vooral West-Vlaanderen kent bij de hoogste veeteeltconcentraties van Europa.  
 

Het onderzoek van de West-Vlaamse Milieufederatie vindt u hier : 

http://www.wmfkoepel.be/Dossierveeteelt/20170425_Beleidsdossier_intensieve_veeteelt_en_gezondhei

d.pdf  
 

Tijdens een matinée bij Bond Beter Leefmilieu op 25 april 2017 stelde WMF het literatuuronderzoek 

‘Veeteelt en gezondheid omwonenden’ voor aan de Vlaamse politieke fracties, Europese parlementsleden, 

politieke studiebureaus, Vlaamse administraties en pers. Deze voorstelling gebeurde samen met de 

Brabantse Milieufederatie (Nl), die op ongeveer hetzelfde tijdstip een soortgelijk rapport met gelijklopende 

conclusies publiceerde en de Duitse organisatie Gülle stopp. Bij de voorstelling werden een aantal 

onderzoeksresultaten verduidelijkt door professor en fijn stof specialist Tim Nawrot en de Nederlandse 

kankerspecialist Ignace van Beber. Er waren 39 aanwezigen.  

 

 
 

http://www.wmfkoepel.be/Dossierveeteelt/20170425_Beleidsdossier_intensieve_veeteelt_en_gezondheid.pdf
http://www.wmfkoepel.be/Dossierveeteelt/20170425_Beleidsdossier_intensieve_veeteelt_en_gezondheid.pdf
http://www.wmfkoepel.be/Dossierveeteelt/20170425_Beleidsdossier_intensieve_veeteelt_en_gezondheid.pdf
http://www.wmfkoepel.be/Dossierveeteelt/20170425_Beleidsdossier_intensieve_veeteelt_en_gezondheid.pdf
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Volgende dag verscheen een artikel van Inge Ghijs over het rapport in de digitale Standaard “1 miljoen 

kippen in 1 dorp, dat is niet gezond” Het artikel stond die dag geruime tijd als meest gelezen aangestipt. 

Het artikel leest u hier :  http://www.standaard.be/cnt/dmf20170426_02852449 . 
 

Ook werd er een korte reportage over gemaakt voor het Focus-WTV- journaal : http://www.focus-

wtv.be/nieuws/onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-veeteelt-nodig  

 

De opname in de media heeft dan weer voor een reeks aan artikels gezorgd in verschillende andere media 

(Vilt, Boer&Tuinder, BBL-nieuwsbrief, …).  
 

Na de publicatie van het rapport werd WMF uitgenodigd door diverse politici van diverse partijen om het 

onderzoek toe te lichten. WMF werd bovendien ook uitgenodigd om dit te doen bij het Kabinet 

Schauvliege. Op 29 mei lichtte WMF daar de onderzoeksresultaten toe. Het was echter duidelijk dat 

kabinet Schauvliege en ILVO sceptisch stonden t.o.v. de conclusie van het rapport. Provincie West-

Vlaanderen gaf dan ook de opdracht aan ILVO om het literatuuronderzoek van WMF over te doen. De 

resultaten van hun onderzoek werden begin januari 2018 publiek gemaakt. Hoewel dit onderzoek de 

ongerustheid uit het rapport van de West-Vlaamse Milieufederatie enigszins temperde, kon men toch de 

mogelijkheid van bepaalde risico’s en noodzaak naar meer onderzoek ernaar niet langer ontkennen. In 

2018 zal een speciaal daartoe opgerichte onderzoekscommissie, waar op vraag van WMF ook dokters en 

medisch/epidemiologisch wetenschappers aan zijn toegevoegd, zich buigen over welk onderzoek er op 

korte termijn moet gevoerd worden. 
 

Het rapport krijgt ook nog een vervolg in een Europese studiedag, georganiseerd door de Nederlandse 

Brabantse Milieufederatie, met input van de West-Vlaamse Milieufederatie. Deze dag ging normaalgezien 

doorgaan in november 2017, maar werd uitgesteld en gaat nu door op 28 maart 2018. 
 

In 2017 kon WMF ook nog een paar keer aan het woord in de nationale pers omtrent intensieve veeteelt. 

Bart Vanwildemeersch, beleidsmedewerker WMF, schreef een goed gesmaakt en veel gelezen opiniestuk 

voor De Standaard : “tijd om eens ‘hoed te klappen’”. Eind december verscheen er in Apache -en hierop 

volgend ook in heel wat andere media- een waarschuwing ikv HEV, die voorbereid werd door de WMF.  

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171107_03175438 

https://www.apache.be/2018/01/16/marc-van-ranst-hepatitis-e-is-een-epidemie-in-slowmotion/  .  

 

Uiteindelijk heeft de werking naar en na het rapport gezorgd voor een goede positie van de WMF in het 

debat rond veeteelt en –ruimer- landbouw in Vlaanderen. Niet alleen leidt de WMF nu mee het debat 

binnen de milieubeweging, nieuwe initiatieven van andere organisaties worden mee door de WMF 

ondersteund. WMF stapte ook in het overleg Voedsel Anders, voor een agro-ecologische landbouw en 

vertegenwoordigde de sector in de klankbordgroep ‘Statistische data-analyse waterkwaliteit Vlaanderen’.  
 

2. VORM DE VORMERS CURSUS BETER HOUTVERBRANDEN VOOR MINDER FIJN STOF 
 

De West-Vlaamse Milieufederatie maakte in 2017 i.s.m. de West-Vlaamse LOGO’s een PowerPoint en 

begeleidende handleiding op voor een vorming over het verminderen van fijn stof-uitstoot door 

houtverbranding op huishoudelijk niveau. Vervolgens werden een eerste aantal vrijwillige lesgevers 

opgeleid om aan de hand van de PowerPoint en syllabus de vorming te kunnen geven aan groepen van 

binnen en buiten de natuur- en milieubeweging. 
 

De eerste vormingen werden gegeven in het najaar van 2017. Er ging een eerste vormingsavond, gegeven 

door lesgever Marcel Heintjens; door bij de milieuraad van Jabbeke op 17 oktober 2017 met 41 

aanwezigen. Ook bij Natuurpunt Midden-West-Vlaanderen, milieuraad Roeselare en Velt West-Vlaanderen 

ging er al een vorming door in 2017. Deze avonden hadden respectievelijk 11, …. en 24 aanwezigen.  
 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170426_02852449
http://www.focus-wtv.be/nieuws/onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-veeteelt-nodig
http://www.focus-wtv.be/nieuws/onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-veeteelt-nodig
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171107_03175438
https://www.apache.be/2018/01/16/marc-van-ranst-hepatitis-e-is-een-epidemie-in-slowmotion/
http://www.standaard.be/cnt/dmf20170426_02852449
http://www.focus-wtv.be/nieuws/onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-veeteelt-nodig
http://www.focus-wtv.be/nieuws/onderzoek-naar-gezondheidsrisicos-veeteelt-nodig
http://www.standaard.be/cnt/dmf20171107_03175438
https://www.apache.be/2018/01/16/marc-van-ranst-hepatitis-e-is-een-epidemie-in-slowmotion/
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Ook in 2018 kunnen er verder vormingen houtverbranding aangevraagd worden bij WMF. Ook in 2018 zal 

de WMF een bijbehorende brochure over beter houtverbranden voor de burger publiceren. 
 

3.  COMMUNICATIESTRATEGIE 
 

In 2017 begon WMF aan een communicatieplan om daarmee een nieuwe effectiever communicatie-

strategie uit te werken. Voor 1 jaar werd een halftijdse communicatiemedewerkster/grafische ontwerpster 

aangeworven om mee te helpen aan het uitwerken van de strategie en de hieraan gekoppelde 

communicatiemiddelen. Er werd beslist de huisstijl, website, tijdschrift en nieuwsbrieven te vernieuwen. In 

het najaar van 2018 zal dit alles helemaal klaar zijn en worden geïmplementeerd in de werking van WMF. 
 

4. KUSTSYMPOSIUM ‘SANT IN EIGEN LAND’ 
 

WMF volgt ook samen met de kustwerkgroep van Natuurpunt heel wat beleidsprocessen die zich afspelen 

aan de kust of de Noordzee op. Zo zijn er de ruimtelijke processen als TOP-zone Kust, de afbakening van de 

mariene reservaten, Kustvisie 2020, e.a. 
 

Te weinig mensen en beleidsmakers zijn er zich van bewust dat de voorraad zand aan onze kust eindig is. 

Vandaar dat besloten werd om er samen met Natuurpunt en het VLIZ een symposium aan te wijten met als 

titel ‘sant in eigen land’. Natuurlijk werd op dit symposium ook de koppeling gemaakt met natuurlijke 

kustverdediging. Het kustsymposium ging door op 23 oktober 2017 bij het VLIZ in Oostende. Er kwamen 

131 mensen, waaronder lokale en provinciale beleidsmakers, ambtenaren, baggerbedrijven, en 

wetenschappers  naar deze boeiende avond.  
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5. WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG 2017 
 

In 2017 ging voor de 15e keer de West-Vlaamse Natuurstudiedag door. Deze dag wordt gecoördineerd 

door de West-Vlaamse Milieufederatie en is een gezamenlijke organisatie van WMF, Natuurpunt, 

Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie West-Vlaanderen en KULeuven Kortrijk.  
 

Het thema van de jubileumeditie was ‘natuur met een geschiedenis’ met lezingen over o.a. de gevolgen 

van de natuur van WOI in de westhoek, de natuur in West-Vlaanderen in de prehistorie. Een record aantal 

van 250 deelnemers volgden enthousiast de dag mee.  

 

        
 

6. INFO- & DEBATAVOND KLIMAATADAPTATIE  
 

In kader van de samenwerkingsovereenkomst die de West-Vlaamse Milieufederatie heeft met Provincie 

West-Vlaanderen, verzorgde WMF de inhoudelijke voorbereiding van een provinciale info- en debatavond 

over klimaatadaptatie. De avond ging door Op 5 oktober 2017 in De Grote Post te Oostende. Het werd een 

interessante avond, niet in het minst voor de talrijk aanwezige lokale beleidsmakers, ambtenaren en 

milieuraadsleden. Professor Patrick Meire en Prof. Georges Allaert gaven er allebei een gedurfde 

presentatie over de nood aan klimaatadaptatie en de noodzakelijke rol van meer natuur daarin. Verder 

werden ook voorbeeldprojecten als tuinen van Stene en het Franse project Le Grande-Synthe voorgesteld 

aan de aanwezige beleidsmakers.  Er waren 93 aanwezigen.  
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7. OPVOLGING RUIMTELIJKE & ANDERE DOSSIERS VIA ADVIESRADEN PROCORO, 

WESTTOER, PDPO, RESOC NOORD, W&Z,…. 
 

De West-Vlaamse Milieufederatie maakt ook deel uit van heel wat bovenlokale adviesraden : Provinciale 

MiNaraad, Procoro, Managementcomité Plattelandsontwikkeling (PDPO), Resoc Noord, Adviescomité 

Openluchtrecreatie Westtoer, Proclam Inagro, Bekkenraad Bovenschelde-Leie, Klankbordgroep Kortrijk-

Bossuit & Roeselare-Leie, Overleg met De Vlaamse waterweg nv, Kustvisie 2020, Klankbordgroep 

Waterbalans kustpolders,... 
 

Het spreekt voor zich dat de opvolging van al deze adviesraden en beleidsprocessen heel wat tijd in beslag 

neemt. We geven hier een beknopte oplijsting van de belangrijkste dossiers die WMF in 2017, samen met 

haar lidverenigingen in deze raden opvolgde en probeerde te beïnvloeden ten gunste van meer natuur en 

beter leefmilieu in West-Vlaanderen :  
 

- Blauwpoort Waregem. WMF volgde dit dossier samen met Natuur.Koepel Zuid West-Vlaanderen, 

Natuurpunt Waregem en het actiecomité Blauwpoort op. Blauwpoort is een stuk landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied te Waregem dat dreigt ingenomen te worden door het PRUP afbakening 

Stedelijk gebied Waregem een bijkomend regionaal bedrijventerrein d.m.v.. De Raad van State 

vernietigde een eerder DeelRUP voor inname van dit gebied omdat er niet genoeg alternatieven 

werden onderzocht. De Provincie hernam echter het PRUP met onderzoek van alternatieven, maar 

zonder dat er al een duidelijke behoefte voor extra bedrijventerrein was aangetoond. Dit werd echter 

verholpen door de behoeftenstudie bedrijventerreinen West-Vlaanderen. Nadat de eerste cijfers van 

REBEL geen bijkomende behoefte aantoonden, liet de Provincie de studie hernemen en aanpassen 

door studiebureau Antea Belgium nv. En als bij wonder werd er een behoefte voor bedrijventerrein 

aangetoond ter grootte van het gebied Blauwpoort.  
 

- Behoeftestudie bedrijventerreinen West-Vlaanderen. Via de Procoro volgde WMF deze 

behoeftenstudie op, die de Provincie liet uitvoeren om te berekenen hoeveel extra ha bedrijventerrein 

men uit de reserve van het RSV zou aanvragen bij de minister. De eerste studie van REBEL had als 

resultaat dat er maar weinig behoefte meer was aan extra ha bedrijventerrein. De provincie liet de 

studie echter verbeteren door studiebureau Antea Belgium die uitkwam op bijkomende behoefte aan 

bedrijventerreinen van 430 ha, voornamelijk te Brugge, Waregem en Kortrijk. Ondanks kritisch noten 

van WMF bij de gebruikte parameters in de Procoro en Resoc werd de studie goedgekeurd door de 

deputatie en kende de minister in december 130 ha extra bedrijventerrein uit de reserve van het RSV 

toe aan Provincie West-Vlaanderen. WMF zal echter blijven ijveren voor zuinig ruimtegebruik voor 

bedrijventerreinen. O.a. via een nieuwe werkgroep zuinig ruimtegebruik in oprichting.  
 

- GRUP Brugge. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan regionaal stedelijk gebied Brugge werd door 

WMF niet opgevolgd via een adviesraad, maar op vraag van lidverenigingen Natuurpunt Brugs 

Ommeland en Natuurpunt Brugge werd er inhoudelijke ondersteuning gegeven bij het opstellen van 

een bezwaarschrift en persactie m.b.t. de ruimteverslindende plannen voor een nieuw voetbalstadion 

en bedrijventerreinen die in dit GRUP zijn opgenomen. Het GRUP werd goedgekeurd door de Vlaamse 

regering, maar wordt gerechtelijk aangevochten. 
 

- Uitbreiding Greenyard Foods : Dit dossier kwam aan bod op de Procoro van 4 mei 2017. Natuurpunt 

Staden had bezwaar ingediend omdat de uitbreiding een poel met heel wat natuurwaarden zou doen 

verdwijnen. De poel was echter nergens op de plannen van het ontwerp PRUP of de MER-screening te 

bekennen. Door tussenkomst van WMF hierover in de Procoro initieerde Provincie West-Vlaanderen 

een bemiddeling tussen Greenyard Foods en Natuurpunt Staden om een oplossing te vinden voor de 

aanwezige amfibieën in de poel. WMF plaatst, naast intensieve veeteelt, ook milieuvraagtekens bij de 

steeds intensiever wordende groententeelt. Greenyard Foods is als één van de grootste 
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diepvriesgroentenbedrijven van Vlaanderen op dit vlak een belangrijke speler, net als 

aardappelverwerker Claerebout  
 

- PRUP uitbreiding Slachthuis Tielt. Dit dossier volgde WMF op via de Procoro. Tijdens de procedure 

voor een nieuw PRUP voor uitbreiding van het slachthuis van een slachtcapaciteit van 1,5 naar 2,5 

miljoen varkens per jaar, kwam het slachthuis in opspraak wegens ernstige inbreuken op 

dierenwelzijn. Het slachthuis werd enige tijd gesloten. Maar dit verhinderde niet dat ondanks 

tegenstem van WMF in de Procoro en veel heisa in de pers de uitbreiding werd goedgekeurd door de 

Provincieraad van 27 september 2017. Katty De Wilde, coördinator WMF, kreeg hierover samen met 

Stijn Bruers, coördinator van Bite back, een opiniestuk in De Morgen : “Van 10 naar 17 dode varkens 

per minuut” :https://www.demorgen.be/opinie/ondertussen-in-het-slachthuis-van-tielt-van-10-

naar-17-dode-varkens-per-minuut-bff5ed32/  
 

- Reconversie militair domein Koksijde. Ook dit dossier wordt opgevolgd via Procoro West-Vlaanderen. 

Het militair domein te Koksijde is een gebied van 365 ha. Defensie wenst dit domein echter integraal 

te verkopen. Het is momenteel nog onduidelijk of de militairen nog op een klein deel ervan 

vliegactiviteiten zullen behouden. Echter is er nu al voor de startnota een masterplan uitgewerkt door 

Provincie West-Vlaanderen en gemeente Koksijde die de nadruk legt op vliegrecreatie. Een spijtige 

zaak voor een locatie die de potentie heeft aan heel wat dringende maatschappelijke noden voor de 

Provincie, zoals natuurontwikkeling, duurzame energie, duurzaam bouwen,… tegemoet te komen. 

WMF ondersteunde dan ook de plaatselijke verenigingen Natuurpunt Westkust waar het kan om een 

andere wending te geven aan de plannen en zal dit blijven doen in 2018. 
 

- Complex project Kustvisie 2020 (Vroeger ‘Vlaamse Baaien’). WMF slaagde er in samen met 

Natuurpunt en WWF om ecosysteemdiensten en kustbescherming integraal als uitgangspunten van de 

basisnota te maken, daar waar het uitgangspunt initieel ‘zeewering’ was. Het beleidsproces voor 

Kustvisie 2020 loopt verder in 2018. 
 

- Klankbordgroep waterbalans kustpolders. Als gevolg van de extreme droogte in het voorjaar en begin 

zomer van 2017 werd in het najaar 2017 een klankbordgroep waterbalans kustpolders opgericht. 

WMF werd gevraagd in deze klankbordgroep haar lidverenigingen te vertegenwoordigen met 

maximum 2 vertegenwoordigers. Dit werden Michel Vanbreusegem voor het westen van de 

kustpolders en door Robrecht Pillen voor het oosten van de kustpolders. Het WMF-secretariaat 

coördineerde en zorgde voor de inhoudelijke inbreng. Deze klanbordgroep blijft ook actief in 2018. 
 

8. HERVORMING PROVINCIALE MINARAAD 
 

Er werd al sinds 2016 gezocht naar een oplossing om het alternerend voorzitterschap tussen WMF en 

Boerenbond van de Provinciale Minaraad te vervangen door een onafhankelijke voorzitter. Tegelijk was 

het ook een frustratie van WMF dat de provinciale Minaraad heel wat tijd en inzet van de 5 WMF-

vertegenwoordigers vroeg, maar slechts weinig effectieve impact op het beleid bewerkstelligde. Daarom 

werd in 2017 om niet alleen het voorzitterschap, maar ook de hele werking van de provinciale Minaraad te 

hervormen. Het dagelijks bestuur van de Provinciale Minaraad, bestaande uit Provincie, WMF en 

Boerenbond is hierbij de trekkende kracht. Het proces voor de hervorming liep heel 2017 en zal landen 

voor de zomer van 2018. 
 

9. RECHTZAAK KUSTPOLDERGRASLANDEN  

In 2016 nam de Vlaamse regering, na 25 jaar hierop aarzelen, eindelijk een beslissing voor 

beschermingsmaatregelen voor de kustpoldergraslanden. Jammer genoeg waren de besliste maatregelen 

te zwak en teleurstellend vanuit oogpunt natuurbescherming. Daarom besliste Natuurpunt, 

https://www.demorgen.be/opinie/ondertussen-in-het-slachthuis-van-tielt-van-10-naar-17-dode-varkens-per-minuut-bff5ed32/
https://www.demorgen.be/opinie/ondertussen-in-het-slachthuis-van-tielt-van-10-naar-17-dode-varkens-per-minuut-bff5ed32/
https://www.demorgen.be/opinie/ondertussen-in-het-slachthuis-van-tielt-van-10-naar-17-dode-varkens-per-minuut-bff5ed32/
https://www.demorgen.be/opinie/ondertussen-in-het-slachthuis-van-tielt-van-10-naar-17-dode-varkens-per-minuut-bff5ed32/
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Vogelbescherming en West-Vlaamse Milieufederatie om gezamenlijk naar de rechter te stappen om een 

betere bescherming te proberen af dwingen voor die kustpolders, die onder landbouwregeling vallen.  

De pleidooien voor deze rechtszaak liepen eind december 2017. Begin januari 2018 viel de uitspraak. 

Jammer genoeg niet in het voordeel van het Polderfront en een betere bescherming van de 

kustpoldergraslanden, die nu onder landbouwregelgeving vallen. Er werd ook beslist niet verder in beroep 

te gaan 

Ondertussen is de West-Vlaamse Milieufederatie wel gestart om op een andere manier het unieke 

landschap van de kustpoldergraslanden zo goed mogelijk te beschermen via een win-win-win situatie, 

gebaseerd op ecosysteemdiensten naar analogie van de aanpak van Commonland voor bepaalde gebieden 

in het buitenland.  De coalitievorming van voorstanders voor een dergelijke aanpak ook voor de 

kustpoldergraslanden startte in 2017 en zal verder lopen in 2018. Meer info over de aanpak van 

commonland vindt u hier : http://www.commonland.com/en  
 

10. MEMORANDUM PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN  
 

Ter voorbereiding van de provincieraadsverkiezingen van 18 oktober 2018 stelde WMF in 2017 samen met 

haar lidverenigingen een provincieraadsmemorandum samen. Om tot dit memorandum te komen was er 

overleg met Natuurpunt en de West-Vlaamse regionale natuurverenigingen op 23 maart en vervolgens 

werd er een WMF-overleg i.s.m. Natuur.koepel, Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu aan gewijd.  
 

Dit resulteerde in een memorandum van 28 bladzijden dat in het begin van zomer aan alle West-Vlaamse 

politieke fracties, provincieraadsleden, provinciale ambtenaren en andere belangrijke stakeholders voor 

provincie West-Vlaanderen verstuurd. In het najaar stelden we alle West-Vlaamse politieke fracties voor 

om over het memorandum in overleg te gaan. Dit gebeurde met fractie CD&V en Groen. De andere fracties 

volgen in voorjaar 2018. Het memorandum werd ook besproken met de provinciale dienst MiNaWa en met 

gedeputeerde van milieu Decorte. Je kunt het memorandum provincieraadsverkiezingen van WMF 

terugvinden hier : http://www.wmfkoepel.be/memorandum2018.html  

ADDENDUM  wie is en wat doet de West-Vlaamse Milieufederatie  vzw 
 
De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw  is de koepelorganisatie van meer dan 80 natuur- en 
milieuverenigingen, die werken in West-Vlaanderen.  De aangesloten leden in 2017 waren : 
 

Gewestelijke natuur- en milieuverenigingen met provinciale vertegenwoordiging 

Bond Beter Leefmilieu (BBL) 
CVN-Natuurpunt West-Vlaanderen  
VELT West-Vlaanderen 
JNM West-Vlaanderen 
BOS+ 
Vogelbescherming Vlaanderen 
Good Planet West-Vlaanderen 

Regionale natuur- en milieuverenigingen  

Natuurpunt De Bron  (West-Vlaamse heuvels en Westhoek) 
Natuurpunt De Torenvalk (Tielt en omstreken) 
Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen (arrondissement Kortrijk) 
Natuurpunt Brugs Ommeland (Brugge en omstreken) 
Natuurpunt Houtland  (Houtland) 
Natuurwerkgroep De Kerkuil (Westhoek en Westkust) 

Lokale natuur- en milieuverenigingen 

De Verrekijker (Lichtervelde )  
Horizon Educatief (Oostende)  

http://www.commonland.com/en
http://www.wmfkoepel.be/memorandum2018.html
http://www.commonland.com/en
http://www.wmfkoepel.be/memorandum2018.html
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Groen vzw (Brugge) 
’t Groot Gedelf (Damme) 

 

Klimaatpodium Brugge 
Leefmilieu Roeselare  

 

Natuurwerkgroep De Gavers (Harelbeke) 
Marien Ecologisch Centrum (Oostende) 
Mobiel (Kortrijk) 
Poëziebosnetwerk (Brugge) 
Stichting Marguerite Yourcenar (Heuvelland) 
VOC Bulskampveld (Beernem) 
VOC Oostende  
Wiloo (Oostende) 
De Witte Pion (Brugge) 
 

Lokale afdelingen van gewestelijke natuur- en milieuverenigingen 

Natuurpunt –afdelingen :  Velt - afdelingen JNM-afdelingen 
Natuurpunt W-Vla Scheldemeersen Velt Beernem JNM Brugge 
Natuurpunt Beernem Velt Beitem JNM Kortrijk 
Natuurpunt Blankenberge Velt Blankenberge JNM Leievallei 
Natuurpunt Brugge Velt Brugge JNM Middenkust 
Natuurpunt Damme 
Natuurpunt De Buizerd  
Natuurpunt De Haan 
Natuurpunt De Ruidenberg 
Natuurpunt De Vlasbek 

Velt Diksmuide-Ijzervallei 
Velt Harelbeke-Kuurne 
Velt Izegem  
Velt Jabbeke 
Velt Kortrijk-Zwevegem 

JNM Oostkust 
JNM Roeselare 
JNM Westkust 
JNM Westland 

Natuurpunt Gaverstreke 
Natuurpunt Gistel-Oudenburg 

Velt Ledegem 
Velt Oostende 

 

Natuurpunt Grensleie  Velt Oostkamp  
Natuurpunt IJzervallei Velt Oostkust  
Natuurpunt Jabbeke Velt Roeselare  
Natuurpunt Knokke-Heist Velt Staden  
Natuurpunt Kortrijk Velt Tielt  
Natuurpunt Krekel Anzegem Velt Torhout-Lichtervelde  
Natuurpunt Mandelstreke Velt Westkust-Veurne  
Natuurpunt Middenkust Velt Westland  
Natuurpunt Oostkamp Velt Wevelgem-Menen  
Natuurpunt Poperinge/Vleteren/De Vlonder Velt Zedelgem  
Natuurpunt Torhout 
Natuurpunt Waregem Zulte 

  

Natuurpunt Westkust   
Natuurpunt Westland   
Natuurpunt Wevelgem Menen   
Natuurpunt Zedelgem 
Natuurpunt Zwevegem 

  

 

De werking van de WMF is tweeledig :  

- Koepelwerking : dit is de interne werking, die zich richt op het versterken van het netwerk van West-
Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. De WMF is zodoende het provinciaal steunpunt voor het 
West-Vlaamse natuur- en milieumiddenveld en gewestelijke koepels Bond Beter Leefmilieu en 
Natuurpunt. Provincie West-Vlaanderen erkent de West-Vlaamse Milieufederatie ook als 
coördinerend aanspreekpunt voor de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen via een 
samenwerkingsovereenkomst. De koepelwerking focust zich hoofdzakelijk op informatiedoorstroming, 
beleidscoördinerende werking, standpuntbepaling, opvolgen van tendensen en verzamelen van 
achtergrondinformatie,  door overleg en dagelijkse contacten met de aangesloten verenigingen en 
gewestelijke partners.  

- Beleids- en campagnewerking : dit is de extern gerichte werking, die zich richt op het beïnvloeden van 
het bovenregionaal beleid van overheden en maatschappelijke organisaties, ten voordele van meer 
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natuur en een beter leefmilieu in West-Vlaanderen. Dit gebeurt door middel van gecoördineerd 
overleg, het opvolgen van adviesraden, lobby- en perswerking, maar ook door het organiseren van 
activiteiten voor doelgroepen, meestal in samenwerking met partners.  
 

De bestuursorganen van de West-Vlaamse Milieufederatie zijn :  

Algemene vergadering : De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging.  Statutaire 
verplichtingen nakomen en inhoudelijke wisselwerking tussen de WMF en de lidverenigingen. De Algemene 
Vergadering biedt de lidverenigingen ook de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en te netwerken. Ze 
bestaat uit alle werkende leden van de vereniging en wordt minstens 2 maal per jaar samengeroepen.  Men is 
werkend lid, wanneer men het jaarlijks lidgeld betaalt. Elk lid heeft 1 stem. Eind 2017 telde de WMF vzw 72 
stemgerechtigde lidverenigingen.   

Raad van Bestuur : De Raad van Bestuur neemt de dagelijkse werking van de vereniging waar.  Zij neemt 
beslissingen omtrent alle aspecten van de vereniging : financiën, organisatieontwikkeling, beleidswerking, 
communicatie en al wat zich voordoet. De Raad van Bestuur is evenwichtig samengesteld uit personen, actief 
in natuur- en milieuverenigingen, die op hun beurt actief zijn in de diverse regio’s van de Provincie. Elke 
bestuurder kan punten op de agenda zetten.   

De Raad van Bestuur wordt om de 2 jaar herkozen. De Raad van Bestuur bestaat sindsdien uit volgende 8 
leden: Eric Vandorpe : voorzitter ; Paul De Graeve : ondervoorzitter ; Martine Langen : secretaris ; Marcel 
Heintjens : penningmeester en Peter Hantson, Ann Top, Georges Pollentier en Bavo De Clercq : bestuursleden. 

Medewerkers 

In 2017 werd de dagelijks werking uitgevoerd door 3 medewerkers, samen goed voor 2,24 VTE : 
Katty De Wilde (coördinator); Bart Vanwildemeersch (beleidsmedewerker) en Elise Verstraete 
(communicatiemedewerker en grafische vormgever).  
 

Missie en doelstellingen 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw (WMF) versnelt samen met haar lidverenigingen de omslag naar een 

ecologische duurzame samenleving in West-Vlaanderen. Ze richt haar aandacht hierbij prioritair op 

klimaatadaptatie, bescherming en herstel van de open ruimte, duurzame landbouw en visserij, 

milieugerelateerde gezondheidsproblemen en sociale-ecologisch transitiethema’s.  

De WMF werkt samen met haar lidverenigingen en doelgroepen aan West-Vlaanderen als voorbeeldregio waar 

een gezond leefmilieu en ecosystemen drager zijn van een welvarende ecologisch duurzame samenleving.  

Zodoende komt de West-Vlaamse Milieufederatie op voor algemeen belang van huidige en toekomstige 

bewoners van West-Vlaanderen. 

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw doet dit door :  

 Expertise op te bouwen over actuele beleidsthema’s m.b.t. natuur en leefmilieu in brede zin via eigen 
onderzoek en kennis van partners. 

 De kennis en werking van de West-Vlaamse natuur en milieuverenigingen kwalitatief te verhogen door 
vrijwilligers en medewerkers van de lidverenigingen te ondersteunen.  Dit gebeurt op zowel 
organisatorisch als inhoudelijk vlak in de vorm van een aanbod van actuele informatie, vorming en 
kansen tot uitwisseling en netwerking.  

 Een gecoördineerde stem te geven aan verenigingen, die zich in West-Vlaanderen belangeloos inzetten 
voor meer natuur en een beter leefmilieu. De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw bundelt en 
ondersteunt hun voorstellen, noden en bezorgdheden en neemt ze, wanneer nodig, mee naar overleg 
met en advies aan bevoegde beleidsmakers, politieke partijen, overheden en organisaties. 

 Het centraal aanspreekpunt te zijn van het West-Vlaamse natuur en leefmilieumiddenveld voor zowel 
het provinciebestuur, andere overheden, de gewestelijke natuur- en milieuverenigingen, andere 
middenveldorganisaties en de pers. 

 Bovenlokale beleidsmakers en organisaties te inspireren, adviseren en ondersteunen voor meer natuur 
en beter leefmilieu in West-Vlaanderen. 
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Secretariaat en maatschappelijke zetel : 
Beenhouwersstraat 7, 2de verdieping 
8000 Brugge 
Tel./fax (050) 707 107 
secretariaat@wmfkoepel.be  
www.wmfkoepel.be

mailto:secretariaat@wmfkoepel.be
http://www.wmfkoepel.be/
mailto:secretariaat@wmfkoepel.be
http://www.wmfkoepel.be/
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