Geacht provincieraadslid,
DURF, INVESTEER IN DE TOEKOMST : VERBIND WATER, NATUUR & MENSEN
U kreeg van de West-Vlaming het mandaat om deze unieke provincie te besturen voor de komende 6 jaar. Ook de WestVlaamse Milieufederatie, koepel van meer dan 85 West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen, wenst u hiermee van harte
proficiat.
6 jaar die cruciaal zijn voor het versterken van het integraal waterbeleid, het verbinden van natuur en het verbinden van
mensen. Een sterk ecosysteem ligt immers aan de basis van een gezonde economie en het welzijn van de mens. Symbool
hiervan is de vlierstruik. Die groeit op rijke en vochtige bodems en tal van ecosysteemdiensten levert aan de mens. Dankzij
het rijke landschap is West-Vlaanderen al eeuwen lang een ondernemende provincie. Het water vormde de basis voor de
landbouw en de landbouw voor het ondernemen. De bosrijke heuvels, de grachten vol riet en de poelen overal te lande,
vormden de voeding van deze economie. Getuigen hiervan zijn nu onze toeristische topplaatsen: de historische kustpolders,
de West-Vlaamse heuvels, de meersen en de natuurparels aan bijvoorbeeld de Leie en IJzer,… In elk van deze
landschappen staat water binnen het ecosysteem centraal.
De effecten van de klimaatverandering (droogte, hitte, wateroverlast, zeespiegelstijging) tonen aan dat het landschap haar
robuustheid verloren is. Een hevige regenbui op de ene plaats, zorgt voor wateroverlast op de andere. Maar ook de
watervoorraad wordt niet meer gevoed in ons gedraineerd West-Vlaanderen. En onze productie drinkt te veel.
De Provincie reageerde snel en grondig om droge voeten te garanderen. Grotere maatregelen als bufferbekkens, maar ook
kleinere als knijpen en bermen om water op te houden in het landschap, zorgen voor een betere nachtrust. De combinatie
met natuurlijke inrichting is goed meegenomen. Maar nu moeten de robuuste maatregelen komen. Waterbeleid begint waar
de eerste regendruppel valt en eindigt in de zee: een absorberende bodem die water druppelsgewijs terug vrij geeft, kleine
poelen en grachten die het water even ophouden en oneffen graslanden waar het water kan rusten, als het zeeniveau even
te hoog staat voor afwatering. En een rijk landschap zorgt voor leven: akkervogels (die insecten bestrijden), bodemleven (dat
de bodem vruchtbaar maakt), insecten (die gewassen bestuiven), enz. Zonder water geen leven. En geen leven in vuil water.
De Provincie heeft een aantal cruciale sleutels in handen om de komende jaren het verschil te maken : de Provincie beheert
1637 kilometer onbevaarbare waterlopen categorie 2 en daarbovenop ook nog eens 1845 kilometer onbevaarbare
waterlopen categorie 3. Ze is verantwoordelijk (nu nog) voor de natuurverbinding én kan met haar vergunningenbeleid sturen
op water -en dus minder verharding en versnippering- en kwalitatieve groene linten. De Regionale Landschappen (en
Stadlandschappen) zijn hiervoor een ideaal instrument. Ze kunnen de mogelijke ecosysteemdiensten detecteren en met de
verschillende sectoren zoeken naar het meest geschikte model, met het ecosysteem als basis. Maar ook op Vlaams niveau
waait de wind gunstig: start van een koolstofbeleid voor bodems, strengere regels voor teeltvrije zones aan de waterlopen,
mogelijkheid tot opstellen van specifieke RUP’s ikv open ruimte, of waterbeleid. De Provincie kan er de komende 6 jaar mee
voor zorgen dat het landschap weer robuust wordt. Zo, dat water niet linea recta naar de zee stroomt in de winter en de
laatste druppels in de beek kunnen blijven ’s zomers. En met een robuust landschap, kunnen planten en dieren terug op
zoek gaan naar een partner, sluipend langs de groene corridors, op zoek naar een lief uit een ander dorp. Zo kunnen ook zij
zich weren tegen de klimaatverandering. Dit alles zal ons geld sparen en ons klaar maken voor wat komt.
U als provincieraadslid, kan hier een sleutelrol in spelen. U kan West-Vlaanderen terug op weg zetten naar een
klimaatbestendige provincie. Het finaal doel moet een klimaatbestendig landschap zijn, waarbij economie en wonen op het
ecosysteem worden geënt.
Meer informatie en aanbevelingen voor het provinciaal beleid op vlak van natuur, klimaat en leefmilieu vindt u ook in het
memorandum van de West-Vlaamse Milieufederatie hier bijgevoegd op papier of op de website. Aarzel ook niet om contact
op te nemen:
West-Vlaamse Milieufederatie
Beenhouwersstraat 7/2. 8000 Brugge Tel : 050.70.71.07
secretariaat@westvlaamsemilieufederatie.be.
www.westvlaamsemilieufederatie.be

