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De eerste officiële zitting van de nieuwe provincieraad werd op donderdag 20 december al 

direct opgeluisterd door een actie van de West-Vlaamse Milieufederatie. Elk van de 36 

nieuwe provincieraadsleden, kreeg een vlierstruik, namens de milieu- en natuurorganisaties 

van West-Vlaanderen. Hiermee wil de federatie de Provincie oproepen om het landschap 

niet op te delen in sectoren zoals landbouw, industrie, natuur of wonen, maar wel water en 

echte natuur als basis te nemen bij de invulling door de mens. Daar winnen, volgens de 

West-Vlaamse Milieufederatie, alle West-Vlamingen bij.  

 

‘De vlierstruik is een gemakkelijke plant.’, geeft Eric Vandorpe, voorzitter van de West-

Vlaamse Milieufederatie aan.  ‘Hij groeit op rijke bodems, in de tuin en aan waterlopen en 

geeft voeding aan mens en dier.’ De West-Vlaamse Milieufederatie herinnert de 

provincieraadsleden aan de gevolgen van de klimaatverandering. Deze waren afgelopen 

jaren niet alleen te voelen in de droogte, of de wateroverlast van 2017, maar ook in de 

achteruitgang van verschillende planten- en dierensoorten.  

 

‘Met de aanleg van de bufferbekkens, heeft de Provincie de eerste horde genomen. Deze 

noodmaatregelen moesten worden genomen.’, gaat Vandorpe verder. ‘Nu komt het erop aan 

om het landschap in zijn geheel klaar te maken voor de klimaatverandering. Water moet 

terug in de bodem kunnen dringen, door het landschap vastgehouden worden in grachtjes en 

poeltjes en voor mens én natuur ter beschikking staan.’. De West-Vlaamse Milieufederatie 

ijvert dan ook voor een klimaatrobuust landschap. Dat is een landschap waar niet alleen 

water een plaats krijgt, maar ook koelte geleverd wordt door bomen en planten en dieren ook 

buiten natuurreservaten kunnen bewegen. ‘Het is ook voor de mens niet goed om generaties 

lang binnen één zelfde dorp te trouwen.’  

 

Of de provincieraadsleden nu massaal vliersiroop gaan maken? ‘Dat durf ik nog niet te 

zeggen, maar ze gaan misschien al minder kuchen, als we met mooie voorstellen afkomen’ 

lacht Eric Vandorpe nog.  

 

Meer info over de West-Vlaamse Milieufederatie? www.westvlaamsemilieufederatie.be        
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