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Van waar je inzet en hoe begon het?
Als kind al trokken bos, duinen, tuinen en alles 
wat groen was me aan. Mijn grootvaders’ boer-
derij was een paradijs. Ik woonde aan zee en 
zag daar de haven duinen en land inpalmen. Op 
reis met jeugdvrienden zag ik ook veel natuur 
teloorgaan. Toen ik in Brugge ging wonen, kreeg 
ik de kans een samentuin ‘avant la lettre’ te be-
werken. Zo kwam ik in contact met enthousiaste 
Velters, werd lid, zelfs bestuurslid, lesgever en 
volgde ook de opleiding natuurgids en boswach-
ter. Na jaren coachen, lesgeven, bijscholingen 
volgen, veel lezen en ervaring opdoen in eigen 
tuin, werd ik geprikkeld door de cursus ‘min-
der fijn stof door beter houtverbranden’ van de 
West-Vlaamse Milieufederatie en de LOGO’s. 
Als bezitter van een houtkachel werd ik verrast 
door de impact van een slechte verbranding op 
het leefmilieu.

Welke rol speelt de West-Vlaamse 
Milieufederatie daarin? 

Door de cursus houtverbranden te volgen kreeg 
ik voeling met deze belangrijke organisatie. Fijn 
stofmetingen zoals Curieuzeneuzen wekten 
mijn interesse. Ik zocht objectieve info en vond 
deze bij de West-Vlaamse Milieufederatie. Door 
met vele houtstokers te praten werd het duide-
lijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Door 
goeie vormingen komt er bewustzijn.

Waar gaat het volgens jou de goeie 
kant op in West-Vlaanderen?

Er komt meer info over degelijke kachels, de 
verkoop van de slechtste kachels werd verbo-
den en er zijn al gemeenten die een stookver-
bod op “smog-dagen” invoeren. Het (her)aan-
planten van bossen en beschermen van groene 
zones zou zeker een meerwaarde betekenen 
voor de gezondheid van de West-Vlaming. En-
kele jaren geleden ging in de Westhoek de actie 
‘behaag het landschap’ van start. Nu, enkele 
jaren later, ziet men al het verschil.

Waar moet in onze provincie  
dringend de hand aan de ploeg? 

Meer inspanningen leveren voor sensibilisering 
en niet bang zijn om soms sanctionerend op te 
treden. Het sluikstoken van hopen afvalhout zie 
ik regelmatig tijdens mijn fietstochten. In tijden 
waarin landbouwgronden koolstofarmer worden, 
verdient compost van o.a. verhakseld hout meer 
aandacht. Info naar belangengroepen vanuit 
objectieve basis kan ook helpen. 

Welke ‘groene’ droom hoop je  
ooit verwezenlijkt te zien? 

Ik heb al veel mensen geïnspireerd naar een 
milieuvriendelijkere levensstijl en wil dat blijven 
doen. Zoiets geeft veel voldoening. Het zou 
mooi zijn als de openbare besturen de kennis 
van natuurgroepen meer zouden implementeren 
in het beleid. Groenvoorzieningen zonder grote 
investeringen kunnen bijdragen aan een beter 
leven voor hun bwoners

Op welk plekje in de provincie 
kom je tot rust? 

In mijn eigen natuurlijke tuin, aan de zee, in 
bossen en eigenlijk in alle groene hoekjes, ook 
in een natuurlijk aangelegd park in de stad. 

www.westvlaamsemilieufederatie.be/brochures 

infosessie ‘beter houtverbranden’ aanvragen : 
bart.vanwildemeersch@westvlaamsemilieufede-
ratie.be

 HET VERHAAL VAN DE DOENER

Johan Deblaere, 
enthousiaste Velter, natuurgids en 
lesgever ‘beter houtverbranden’.
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