
 

JAARVERSLAG 2018 WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE : 

TERUGBLIK IN 15 ACTIES & RESULTATEN. 

De West-Vlaamse Milieufederatie overkoepelde in 2018 87 lokale, regionale, gewestelijke en 
thematische natuur- en milieuverenigingen met een werking in West-Vlaanderen. De West-
Vlaamse Milieufederatie wil van de Provincie West-Vlaanderen een voorbeeldregio maken waar 
ecosystemen de drager zijn van een duurzame sociaal-rechtvaardige samenleving. Dit 
jaarverslag 2018 zoomt in op 10 initiatieven, acties en resultaten van de West-Vlaamse 
Milieufederatie voor het  jaar 2018 : 
 
1. INSPIRATIEBEURS DUURZAAM LEVEN TE KORTRIJK 

In samenwerking met Stad Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen en Vorming Plus organiseerde de 
West-Vlaamse Milieufederatie in op 2 juni 2018 een eerste inspiratiebeurs over slim en duurzaam 
leven te Kortrijk. Een heleboel lokale initiatieven die ruilen, delen, hergebruiken en duurzamer leven 
met minder materie willen stimuleren werden in de kijker gezet in een beursformule.  

Daarnaast waren er ook diverse workshops binnen en buiten en een heleboel ‘storytellers’, 
ervaringsdeskundigen die vertelden over o.a. hun leven zonder auto, wonen in een cohousingproject, 
spullen delen i.p.v. te kopen,... Tine Hens leidde de beurs in met een pittig kritische 
keynotespreekbeurt.  Er werden meer dan 500 bezoekers geteld. 
 

    
 

2. BETER HOUTVERBRANDEN VOOR MINDER FIJN STOF: BROCHURE & VORMING 

In 2018 ontwikkelde de West-Vlaamse Milieufederatie een brochure over minder fijn stof door beter 
hout verbranden voor de burger. Deze brochure werd uitgebreid nagelezen door diverse deskundige 
instanties zoals de LoGo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg); Departement Omgeving & Agoria. De 
brochure wordt verspreid vanaf najaar 2018 via bijbehorende vormingen en overheden. 

De West-Vlaamse Milieufederatie zette in 2018 tevens de vormingen over het verminderen van fijn 
stof door beter hout verbranden op huishoudelijk niveau verder. Deze vorming wordt gegeven door 
vrijwillige lesgevers, die in 2017 werden opgeleid i.s.m. de West-Vlaamse LOGO’s.  Deze vorming kan 
geboekt worden door groepen binnen en buiten de natuur- en milieubeweging. 

In 2018 gingen er 7 vormingsavonden door voor een gezamenlijk publiek van 158 aanwezigen. 
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3. START PLAN REGENTUIN 

De algemene Vergadering van de West-Vlaamse Milieufederatie gaf in maart 2018 goedkeuring om te 
starten met een nieuwe campagne, genaamd Plan regentuin. Plan regentuin wil mensen meekrijgen 
om privétuinen en buurtgroen klimaatbestendiger te maken, binnen de context van een publiek en 
privaat tuinencomplex in een blauwgroene dooradering van de provincie. In 2018 werd voornamelijk 
bekeken hoe we dit zo goed mogelijk zouden kunnen bereiken.  

Op 22 november werd het startschot gegeven in Roeselare met de info-avond ‘Tuinen inzetten binnen 
groen- en klimaatactieplan: 10% extra ruimte voor ambitie’. Deze avond werd georganiseerd in 
samenwerking met Stad Roeselare, Erasmus Hogeschool, Tuin+, Velt, Natuurpunt en WVI. Er 
kwamen 50 belangstellenden luisteren, waaronder diverse lokale overheden en 2 gedeputeerden. In 
2019 werkt de West-Vlaamse Milieufederatie verder aan Plan Regentuin. In de eerste plaats zullen we 
ijveren voor een Green deal tuinen met een brede coalitie. 
 

 
 

4. RAPPORT VEETEELT & GEZONDHEID: HET VERVOLG 
 
Begin 2018 kwam ILVO in opdracht van Provincie West-Vlaanderen met een eigen rapport Veeteelt 
en gezondheid. Dit rapport had als doel de conclusies van het rapport van de West-Vlaamse 
Milieufederatie, namelijk dat er voldoende aanwijzingen zijn die dringend meer onderzoek naar de 
gezondheidseffecten van intensieve veeteelt op omwonenden noodzakelijk maken, anders te kaderen. 
Het ILVO stelde haar rapport voor in Provinciehuis Boeverbos, maar kreeg daarbij heel wat tegenwind 
van actiegroepen van omwonenden van veestallen. 

Provincie West-Vlaanderen nam initiatief om een werkgroep op te richten voor verdere afstemming 
van onderzoeksmogelijkheden in dit kader. De West-Vlaamse Milieufederatie werd gevraagd voor 
deze commissie en op ons aandringen werd de commissie met voornamelijk leden uit landbouwhoek 
uitgebreid met enkele wetenschappers en mensen uit de medische wereld. Minister Schauvliege 
beloofde middelen vrij te maken voor onderzoek. De werkgroep landde met een conceptnota, waarbij 
in eerste instantie een pragmatische afweging werd gemaakt voor een aantal onderzoeken. In 
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afwachting van de resultaten van deze eerste onderzoeken, staat de werkgroep tijdelijk on hold. 
Intussen nam ILVO het initiatief van de Provincie over.  

 
5. WEST-VLAAMSE NATUURSTUDIEDAG 2018 

In 2018 ging voor de 16e keer de West-Vlaamse Natuurstudiedag door. Deze dag wordt 
gecoördineerd door de West-Vlaamse Milieufederatie en is een gezamenlijke organisatie van West-
Vlaamse Milieufederatie, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, Provincie West-Vlaanderen en 
KULeuven Kortrijk.  

Het thema van deze editie was ‘Vele kleintjes maken een groot’ met lezingen over o.a. over spinnen, 
wilde bijen en tuinvogels.  175 deelnemers volgden enthousiast de dag mee.  

Er werd in 2018 ook al een 17e editie voorbereid met als thema ‘ bossen van West-Vlaanderen’. 

 

  
 
6. OPVOLGING DOSSIERS : MAP 6 , WATERKWALITEIT, LUCHTKWALITEIT, UITBREIDING 

VEESTALLEN & MESTVERWERKING, HOUTVERBRANDING, KUSTBESCHERMING,… 
 

Green deal houtverbranding: De West-Vlaamse Milieufederatie volgde samen Bond Beter 
Leefmilieu, BOS+ en Natuurpunt de Green deal houtverbranding op. We beslisten uiteindelijk dit niet 
actief te onderschrijven maar wel vanaf de zijlijn op te volgen omdat de inhoud van de green deal niet 
gelijk loopt met onze standpunten. 
 

Luchtkwaliteitsplan: De West-Vlaamse Milieufederatie vulde de standpunten en bezwaren van Bond 
Beter Leefmilieu en Natuurpunt aan m.b.t. het luchtkwaliteitsplan. Vooral voor het onderdeel impact 
van uitstoot door veestallen en houtverbranding leverden we een bijdrage. 
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Droogte en wateroverlast in West-Vlaanderen: De zomer van 2018 bracht ons een uitzonderlijke 
droogte periode, al het 2de jaar op rij. Dit zorgde voor een periode met verhoogde aandacht voor de 
oorzaken van de lage stand van watervoorraad. Het was dus een goeie gelegenheid voor de West-
Vlaamse Milieufederatie om de voordelen en noodzaak van een ecosysteemgericht waterbeleid te 
onderstrepen. We deden dit via ons vernieuwde tijdschrift, pers, netwerking en overleg met bevoegde 
gedeputeerde en administraties. Het orgelpunt was de rede van de gouverneur die de nieuwe legis-
latuur inleidde met een pleidooi voor een echt integraal waterbeleid gebaseerd op het ecosysteem. In 
dit kader werkte de West-Vlaamse Milieufederatie ook samen met Natuurpunt voor het adviseren van 
de captatieregeling op Vlaams niveau.  
 

Waterkwaliteit: De cijfers waterkwaliteit die traditioneel in het najaar worden gepubliceerd bleken 
zeker voor West-Vlaanderen ronduit slecht te zijn. Voornamelijk het IJzerbekken scoorde slecht. 
West-Vlaamse Milieufederatie kaart jaar op jaar de oorzaken van de slechte waterkwaliteit aan en 
deed dit ook dit jaar opnieuw. We kregen daarbij ruime persaandacht (zie ook perswerking). 
 

MestActiePlan (MAP) 6: In 2018 werd begin gemaakt aan Mestactieplan 6. We evalueerden daarom 
eerst Mestactieplan 5. De maatregelen die dit plan trof om de waterkwaliteit te verbeteren bleken sterk 
onvoldoende. Het kan dus volgens West-Vlaamse Milieufederatie geenszins dat voor MAP 6 uit het 
zelfde vat wordt getapt. Er dienen deze keer meer drastische maatregelen genomen. 
 

Uitbreiding veestallen en mestverwerking: De West-Vlaamse Milieufederatie volgt samen met haar 
lidverenigingen de omgevingsvergunningaanvragen voor uitbreiding van veestallen en mestverwer-
king op. We ondersteunen hun bezwaarschriften inhoudelijk, maar ook door er zelf supplementair in te 
dienen. Eind 2018 werden ook voor het eerst 2 vergunningen aangevraagd voor mestverwerking 
boven de capaciteit van 60.000 ton. Dit is de volgens omzendbrief (RO2006/01) maximaal toegelaten 
capaciteit in landbouwgebied. De West-Vlaamse Milieufederatie werkte samen met Animal Rights 
België aan politieke bewustmaking i.k.v. de brandveiligheid van de veestallen, wat resulteerde in een 
parlementaire vraag op 26 juni 2018.  
 

Mestbewerking: in kader van de energietransitie, nam de West-Vlaamse Milieufederatie initiatief tot 
gesprekken met Febega en Biogas-e (ism BBL) om na te gaan in welke mate milieu- en natuurdoelen 
te combineren vallen met de mestbewerking door vergisters. Dit resulteerde in verdere gesprekken en 
zou in 2019 onderdeel moeten vormen van een Vlaamse visie door Bond Beter Leefmilieu. 
  

Future Grid: In kader van de toekomstige aanlanding en distributie van de kabels voor het Elia- 
elektriciteitsnetwerk van vanuit het derde windmolenpark op zee, werd de West-Vlaamse 
Milieufederatie gevraagd om een gemeenschappelijk standpunt voor te bereiden met de achterban. 
De voorbereidingen voor de afstemming in 2019 werden in 2018 aangevat. 
  

Betonstop: Aan de hand van het betonrapport van Natuurpunt, dat in september 2018 uitkwam, 
maakte de West-Vlaamse Milieufederatie een analyse van de West-Vlaamse tendensen. Deze werd 
gebruikt door de lokale en regionale afdelingen van Natuurpunt om, naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen, de idee van betonstop ingang te doen vinden binnen het gemeentelijk 
beleid.  
 

Agro-ecologie: De West-Vlaamse Milieufederatie maakt deel uit van het platform ‘Voedsel Anders’. In 
die hoedanigheid werden goede voorbeelden in West-Vlaanderen belicht, maar ook inbreng gedaan 
over visies op verschillende deelaspecten van agro-ecologie. 
  

Kustbescherming: in navolging van de startnota Complex Project Kustvisie, waarbij een natuurlijke 
kustbescherming naar voren wordt geschoven als een duurzaam antwoord op de zeespiegelstijging, 
nam de West-Vlaamse Milieufederatie het voortouw om de doelen van natuurlijke kustbescherming en 
deze van het initiatief Blue Flag, op elkaar af te stemmen. Eerste connecties werden ook met de 
Proper Strandlopers gezocht. Daarnaast werden ook connecties gezocht met het toerisme (zie 
Westtoer).  
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7. OPVOLGING ADVIESRADEN PROCORO, WESTTOER, PDPO, RESOC NOORD,…. 

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, 
Stakeholdersplatform Kustvisie 2020, Klankbordgroep Waterbalans kustpolders zijn de belangrijkste.  

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 gebeurtenissen in deze 
raden die West-Vlaamse Milieufederatie, samen met haar lidverenigingen opvolgde en probeerde te 
beïnvloeden ten gunste van meer natuur en beter leefmilieu in West-Vlaanderen :  

Procoro West-Vlaanderen : In deze adviesraad heeft de West-Vlaamse Milieufederatie in naam van 
Bond Beter Leefmilieu 2 effectieve en 1 plaatsvervangende vertegenwoordigers. Daarnaast heeft ook 
Natuurpunt ook nog een effectieve en 2 plaatsvervangende vertegenwoordigers in deze adviesraad. 
In de Procoro worden voornamelijk Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP’s) geadviseerd. 
Maar ook planologische attesten en gemeentelijke en provinciale ruimtelijke structuurplannen komen 
aan bod. In 2018 kwamen opnieuw heel wat PRUP’s met een belangrijke impact op de nog resterende 
open ruimte op de agenda, zoals deelPRUP regionaal bedrijventerrein Blauwpoort Waregem, PRUP 
regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik, planologisch attest Galloo Menen, PRUP Sol Blankenberge, 
PRUP Rechterover Nieuwpoort… Er werd ook toelichting gegeven bij behoeftenstudies 
bedrijventerreinen en wonen die in opdracht van Provincie West-Vlaanderen weden uitgevoerd. Het 
spreekt voor zich dat de West-Vlaamse Milieufederatie in de Procoro dikwijls veel bedenkingen 
opperde over het kwistig om gaan met de nog resterende open ruimte. We adviseerden dan ook heel 
wat PRUP’s ongunstig. Soms met enkele medestanders, maar ook soms als enkelingen.  

Complex project Kustvisie 2020 (Vroeger ‘Vlaamse Baaien’). Het beleidsproces voor Kustvisie 
2020 liep verder in 2018, in samenwerking met Natuurpunt en Kustwerkgroep.  

Klankbordgroep waterbalans kustpolders. Als gevolg van de extreme droogteperiodes afgelopen 2 
jaar werd een klankbordgroep waterbalans kustpolders opgericht. In deze klankbordgroep wordt de 
West-Vlaamse Milieufederatie vertegenwoordigd door Michel Vanbreusegem voor het westen van de 
kustpolders en door Robrecht Pillen voor het oosten van de kustpolders. Het West-Vlaamse 
Milieufederatie-secretariaat coördineerde en zorgde voor de inhoudelijke inbreng.  

Hervorming Provinciale Minaraad. Het proces voor de hervorming liep heel 2017 en landde in het 
najaar van 2018. De West-Vlaamse Milieufederatie was partner in de hervorming. De provinciale 
Minaraad bestaat voortaan uit een klassieke raad die de typische natuur- en milieugerelateerde zaken 
adviseert en een uitgebreidere raad die discussieert over visies 

Adviescomité Openluchtrecreatie Westtoer. Dit adviescomité adviseert de Raad van Bestuur van 
Westtoer voor wat betreft openluchtrecreatie en komt 2 keer per jaar samen. In 2018 bracht de West-
Vlaamse Milieufederatie in samenwerking met Natuurpunt enkel voorstellen aan om toerisme in West-
Vlaanderen te koppelen aan een versterking of bescherming van ecosystemen. De voorstellen werden 
positief onthaald en zullen verder worden bekeken in 2019. 

Resoc Noord. Het Regionaal Sociaal-economisch Comité Noord buigt zich over allerlei dossiers die 
te maken hebben met sociaal economische streekontwikkeling. Naast de vakbonden en de 
economische belangenorganisaties heeft ook de West-Vlaamse Milieufederatie er een plaats 
gekregen als levende kracht.  Als levende kracht hebben we geen stemrecht, maar kunnen wel een 
stem voor natuur en milieu laten klinken bij dossiers als havenuitbreiding en uitbreiding 
bedijventerreinen enz.. 
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8. ACTIE VOOR ROBUUST PROVINCIAAL WATER- EN NATUURBELEID 

2018 was ook een verkiezingsjaar: er werden nieuwe lokale en provinciale besturen verkozen. Op 21 
december kwam de nieuw verkozen provincieraad van West-Vlaanderen voor een eerste keer samen. 
Deze gelegenheid greep de West-Vlaamse Milieufederatie aan om actie te voeren voor een robuuster 
provinciaal water- en natuurbeleid. Alle provincieraadsleden en gedeputeerden kregen een 
pamflettekst, het provinciaal verkiezingsmemorandum, het vernieuwde tijdschrift en een vlierstruikje 
overhandigd. Het provinciaal memorandum werd uitgebreid voorbereid met de lid- en 
partnerorganisaties van de West-Vlaamse Milieufederatie.  
 

 

9. OVERLEG MET DE REGIONALE LANDSCHAPPEN 

Momenteel telt West-Vlaanderen 2 klassieke regionale landschappen : Regionaal landschap 
Westhoek (ontstaan uit de fusie tussen regionale landschappen West-Vlaamse heuvels en Ijzer & 
Polder) en Regionaal Landschap Houtland. Daarnaast zijn er door de Provincie ook 2 
stadslandschappen opgericht: Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart en Stadslandschap Leievallei.  

Deze regionale landschappen werken goed samen met de lidverenigingen van de West-Vlaamse 
Milieufederatie wanneer het gaat over samen uitvoering geven aan de doelstellingen, maar het loopt 
minder vlot op vlak van participatie aan het uit uitzetten van de beleidslijnen en doelen. Om een begin 
te maken aan een optimalere samenwerking ook op dat vlak nam West-Vlaamse Milieufederatie 
initiatief om een overleg hieromtrent op te zetten. Beide bevoegde gedeputeerden, alle regionale 
landschappen, de West-Vlaamse Milieufederatie en 4 van de 6 regionale natuurverenigingen namen 
deel aan dit overleg. Afspraken werden  vastgelegd in een verslag dat ook werd goedgekeurd door de 
beide bevoegde gedeputeerden.  
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10. START KURKENPROJECT 

In 2018 ging de West-Vlaamse Milieufederatie een samenwerking aan met Beweging.net en Provincie 
West-Vlaanderen om kurken in te zamelen om te recycleren tot isolatiemateriaal. De injzameling 
gebeurd voortaan in alle West-Vlaamse recyclageparken en via inzamelingbakken die worden 
opgevolgd door vrijwillige kurkambassadeurs uit de West-Vlaamse natuur- en milieuverenigingen en 
afdelingen van beweging.net. De Provincie financierde de inzamelingsbakken en opdruk van 
broodzakken. De start van de actie ging door eind 2018 met een gezamenlijk persmoment, dat goed 
werd opgenomen in de pers. (foto ® Provincie West-Vlaanderen)  
 

 
 

11. INFOSESSIES OMGEVINGSVERGUNNING & HANDHAVING NATUUR 
 

De West-Vlaamse Milieufederatie organiseerde in 2018 2 infosessies voor lidverenigingen. Begin 
2018 werd een infosessie over de omgevingsvergunning gekoppeld aan het WMF-overleg in Brugge.. 
Er waren 20 aanwezigen van 13 lidverenigingen bij aanwezig. 
 

In het najaar, op 29 november ging een infosessie door over handhaving en natuur samen met 
Natuurpunt Midden West-Vlaanderen in Torhout. Sven Vrielynck, hoofd van de natuurinspectie Oost- 
en West-Vlaanderen kwam toelichting geven. Bij deze infosessie 34 leden van 21 lidverenigingen 

 

12. VORMING VOOR LIDVERENIGINGEN: MAILCHIMP 

In 2018 organiseerde de West-Vlaamse Milieufederatie een gratis cursus mailchimp voor haar 
lidverenigingen. Mailchimp is een programma waarmee men op eenvoudige wijze een digitale 
nieuwsbrief kan aanmaken. 15 mensen van diverse lidorganisaties volgden de cursus mee met de 
bedoeling de opgedane vaardigheden in te kunnen zetten voor de communicatie van hun lokale 
natuur- of milieuvereniging. 
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13. BESTUURSVERNIEUWING 

In het najaar 2018 diende volgens de statuten een nieuw bestuur aangesteld door de Algemene 
Vergadering. Om nieuwe bestuursleden aan te trekken werd 2 jaar eerder beslist dat er hier 
voorafgaand een traject voor bestuursvernieuwing zou opgezet worden. In de loop van 2018 kwam dit 
in een stroomversnelling terecht en er werden inspanningen gedaan om naast een algemene oproep 
ook actief nieuwe kandidaat bestuursleden aan te spreken. Dit resulteerde in 5 nieuwe bestuursleden 
voor de Raad van Bestuur voor de periode 2018-2020. 4 bestuursleden hernieuwden hun 
engagement en 3 bestuursleden namen ontslag. Hiermee bestaat de Raad van Bestuur momenteel uit 
9 bestuursleden: Eric Vandorpe, Martine Langen, Marcel Heintjens, Aäron Fabrice, Robrecht Pillen, 
Kristina Naeyaert, Leopold De Wulf en René De Molder. 

 
14. NIEUWE HUISSTIJL. NIEUWE WEBSITE. VERNIEUWD TIJDSCHRIFT 

De West-Vlaamse Milieufederatie werkte in 2017 een communicatiestrategie uit om haar doelgroepen 
beter en effectiever te kunnen bereiken. Hieraan was ook de uitwerking van een nieuwe huisstijl, een 
nieuwe website en een vernieuwde layout voor het tijdschrift gekoppeld.  

Voor de website werd gekozen om naast een publieke voorkant, ook een achterkant voor gebruik door 
de lidverenigingen te voorzien.  

In het najaar van 2018 kwam het eerste nummer uit van het vernieuwde tijdschrift van de West-
Vlaamse Milieufederatie. Voortaan verschijnt het tijdschrift naast digitaal ook op papier in kleur en 
wordt het naast aan de lidorganisaties ook verspreid aan bezoekerscentra, beleidsmakers, 
administraties, bibliotheken,…. Dit met als doel met de inhoud van het tijdschrift een zo groot mogelijk 
deel van het doelpubliek van de West-Vlaamse Milieufederatie te bereiken.  
 
15. WEST-VLAAMSE MILIEUFEDERATIE IN DE PERS 

In 2018 slaagde de West-Vlaamse Milieufederatie er in heel wat in de pers te komen: 

 Waterkwaliteit. Het Laatste Nieuws. 28 november en op Focus WTV. 29 november 2018. 

 Betonstop, lucht-en waterkwaliteit, biodiversiteit en waterbeheer. De Wereld Morgen.11 oktober 
2018. 

 Intensieve veeteelt: Geen Vlaams geld voor onderzoek naar gezondheidseffecten intensieve 
veeteelt. Apache.be. 22 november 2018. 

 Droogte: Pompen of boeren verzuipen. Opinie in De Standaard. 26 juli 2018. 
 Kurkenactie: Het Laatste Nieuws en op Focus WTV.10 december 2018. 

 Luchtbeleidsplan : wat minder mist, alstublieft. Bond Beter Leefmilieu. 5 oktober 2018 

 Green deal houtverbranding mist het bredere plaatje. Bond Beter Leefmilieu. 26 oktober 2018. 

 Inspiratiebeurs duurzaam leven Kortrijk:  
- ‘Nieuwe beurs in Kortrijk vestigt aandacht op ecologisch en duurzaam leven’ Knack. 25 mei 
- ‘Tine Hens spreekt over Het Klein Verzet op duurzame beurs’. Het laatste Nieuws. 1 juni 2018. 

 Actie provinciaal water- en natuurbeleid bij 1ste provincieraad : Focus WTV. 21 december 

 Nav tegenrapport ‘veeteelt en gezondheid omwonenden’ van ILVO :  
- Luchtwassers op stallen houden omgevingslucht schoner. Vilt 25 januari ;  
- ILVO:’geen bewijs dat wonen nabij stal ongezond is’ Vilt 16 januari;  
- Effecten van emissies intensieve veeteelt weinig onrustwekkend. Landbouwleven 20 januari. 

 Natuurbeweging in ongelijk gesteld over poldergrasland. 24 januari 2018 
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ADDENDUM  wie is en wat doet de West-Vlaamse Milieufederatie  vzw 
 
De West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw is de koepelorganisatie van meer dan 85 natuur- en 
milieuverenigingen, die werken in West-Vlaanderen.  De aangesloten leden in 2018 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 Midden West-Vlaanderen   (Houtland) 
Natuurwerkgroep De Kerkuil (Westhoek en Westkust) 

Lokale natuur- en milieuverenigingen 

De Verrekijker (Lichtervelde )  
Horizon Educatief (Oostende)  
Groen vzw (Brugge) 
’t Groot Gedelf (Damme) 

 

Huismuswerkgroep Koksijde  
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  
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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 West-Vlaamse Milieufederatie 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 informatie-
doorstroming, 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 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. Ze 
heeft als doel statutaire verplichtingen nakomen en inhoudelijke wisselwerking tussen de West-
Vlaamse Milieufederatie en haar 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 2 maal per jaar samengeroepen. Elk lid heeft 1 stem. Eind 2018 
telde de West-Vlaamse Milieufederatie vzw 71 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. In 2018 werd een nieuwe Raad van Bestuur 
verkozen. De Raad van Bestuur bestaat uit volgende 9 leden: Eric Vandorpe, Martine Langen, Marcel 
Heintjens, Peter Hantson, René De Molder, Aäron Fabrice, Kristina Naeyaert, Leopold De Wulf en 
Robrecht Pillen. 

Medewerkers 

In 2018 werd de dagelijks werking uitgevoerd door 2 medewerkers, samen goed voor 1,74 VTE : 
Katty De Wilde (coördinator) en Bart Vanwildemeersch (beleidsmedewerker).  

Missie en doelstellingen 

De West-Vlaamse Milieufederatie 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 West-Vlaamse Milieufederatie 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. 
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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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