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We zijn pas maart en lijken weer vertrokken 
voor een periode met veel te weinig neer-
slag. De natuur- en milieubeweging houdt 
haar hart vast: zullen beken en grachten 
weer droog staan in mei? De gevolgen voor 
het kwetsbare waterleven, dat nu al met 
moeite overleeft zijn zwaar. 

Maar de gevolgen, gaan nog veel verder. 
Door regentekort in de zomer daalt de laatste 
jaren de watertoevoer naar grotere rivieren. 
Tegelijk zorgen hogere temperaturen voor 
meer verdamping. Het laagwaterdebiet in de 
Leie daalde de laatste 4 jaar hierdoor tot 70% 
in de zomer. En met de aanleg van het nieu-
we Canal du Nord is het onduidelijk hoeveel 
water er vanuit Frankrijk zal blijven komen. 
De Vlaamse Waterweg ziet nu al de gevol-
gen: met minder water mogen schepen min-
der diepgang hebben en dat met toekomst-
plannen voor nog grotere boten. De kosten/
batenverhouding van de Leieverdieping 
komt daardoor nog meer onder druk. De Leie 
voert ook zoet water aan voor de kanalen in 
het noorden van onze provincie en het ka-
naal Gent-Terneuzen waardoor verdere ver-
zilting van het landbouwgebied dreigt. 

De droogte zorgt ook voor een groeiend 
probleem met blauwalgen. Te weinig vers 
doorstromend water, een hogere watertem-
peratuur en teveel fosfaatgehalte door wa-
terzuiveringsinstallaties en landbouw, geven 
een cocktail waarin toxische blauwalgen zich 
ontwikkelen. Problematisch voor drinkwater-
productie, beregening van groenteteelten en 
de waterrecreatie.

Redenen genoeg om ons zo goed mogelijk 
aan te passen zou je denken. In kader van 
o.a. integraal waterbeheer en klimaatadap-
tieve landbouw zijn veel acties mogelijk die 
deze toestand kunnen verbeteren.

INTRO

Kristina Naeyaert

‘Een echt integraal 
watersparend beleid 
op alle beleidsniveau’s 
is meer dan urgent!’

De veranderingen gaan snel. En dan sta je paf 
als je ziet hoe groot de inertie van het beleid 
is. De waterbeleidsplannen die nu worden 
voorbereid voor de komende jaren bieden 
totaal geen antwoord op een problematiek die 
duidelijk een onderdeel is van de klimaatcrisis. 
Een echt integraal watersparend beleid op alle 
beleidsniveau’s is meer dan urgent!

 
 
Kristina Naeyaert, 
 
Voorzitter West-Vlaamse Milieufederatie vzw 
Voorzitter Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen
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 FOCUS THEMA

De stille lente in ons 
landbouwlandschap

Natuurpunt De Bron – regionale koepel voor de Westhoek – trekt in haar laatste 
tijdschrift meermaals aan de alarmbel: ‘Sleedoornheggen gerooid in Diksmuidse 
Polders’, ‘Aarde aan de dijk’ voor een betonvrij jaagpad aan de IJzer’, ‘De teloor-
gang van onze kleine landschapselementen’: het platteland verschraalt. En dat 
heeft effect op de biodiversiteit. Dat het tij moet keren, daar is iedereen van over-
tuigd. Dat Europa nu ook de eerste stappen zet en wij hier misschien al snel de 
goede gevolgen van gaan zien, dat valt af te wachten. Want hoe zullen de maat-
regelen van Europa zich laten vertalen in een Vlaamse plattelandsbeleid? Dat 
het alleszins ook kan lukken, bewijst ‘De terugkeer van een waterfenomeen’, de 
hoopvolle titel van een artikel – in bovengenoemd blad – over de warme welkom 
die de bever te wachten staat bij terugkeer naar de Westhoek.

Akkervogels en akkernatuur verdwijnen

De ’coronawandelingen’ openden voor velen 
de weg naar het landelijk gebied. Naast de 
vergezichten was de stilte het antwoord op de 
drukte in ons hoofd. De stilte was zelfs wat 
bevreemdend voor velen, want wie heeft de 
veldleeuwerik horen ‘tierelieren’? (Bijna) geen 
haan die er naar kraait: deze stilte is immers 
het nieuwe referentiekader geworden. Het 
‘shifting baseline syndrome’ – wat niet weet, 
niet deert – zorgt ervoor dat velen zich er niet 
van bewust zijn dat het landelijk gebied in stilte 
sterft.

Vogels van het boerenland zijn sterk bedreigd. 
De ringmus was vroeger een algemene soort, 
nu een rode lijstsoort. Dat geldt nog meer voor 
bv. de zomertortel en grauwe gors. Met de kievit 
en de patrijs gaat het ook bijzonder slecht. De 
veldleeuwerik kon je vroeger vanop één plaats 
met 5 zangposten tegelijk horen zingen boven 
de velden. Nu is hij een zeldzaamheid gewor-
den en staat op de rode lijst. De grauwe gors 
gaat – behoudens drastische maatregelen – de 
ortolaan achterna: status uitgestorven.

De kenmerkende soorten van het open akker-
landschap zijn de soorten die op dit ogenblik het 
meest achteruit gaan: typische vogels zoals de 
grauwe gors, de gele kwik, de veldleeuwerik, 
de graspieper, de kievit,… Ook de typische ak-
kerflora gaat er op achteruit. Waar vind je nog 
echte korenbloem, klaproos, kamille en hoge 
grassen?

Om nog niet te spreken van de typische akker- 
kruidengemeenschappen die gewoon verdwe-
nen zijn. Uit onderzoek blijkt dat zowel het aantal 
soorten insecten drastisch afgenomen is als de 
biomassa aan insecten met meer dan 75% te-
ruggevallen is t.a.v. de jaren tachtig. Onze 
akkergebieden zijn groene woestijnen gewor-
den. Zo scherp is de ommekeer zelfs, dat je nu 
meer biodiversiteit kan vinden in de (voor)ste-
delijke gebieden dan in vele landbouwgebieden. 
Ook de soorten van het agrarisch landschap met 
kleinschalige landschapselementen zoals geel-
gors, roodborsttapuit, kneu, patrijs hebben het 
moeilijk in het boerenland en vechten tegen de 
rode cijfers.

Op vele plaatsen in Vlaanderen is de geelgors 
verdwenen uit zijn van oudsher klassieke bol-
werken. In West-Vlaanderen houdt hij – mee 
door het soortenactieplan van de Provincie – 
bijvoorbeeld nog stand in een smalle band langs 
de Franse grens en wat geïsoleerde gevallen 
aan de kust, net als de kneu. Plaatsen met 
minder intensieve landbouw en een gevarieerd 
landschap: daar valt hij meer te vinden. 

De roodborsttapuit is van een soort van het 
agrarisch cultuurlandschap gekenmerkt door 
overhoekjes, bramenkoepels en struwelen, een 
soort geworden van onze polders en natuurge-
bieden. De laatste bolwerken zijn bijvoorbeeld 
in de Blankaartregio, de buurt van de IJzermon-
ding en Uitkerkse Polders. Eilandjes van heim-
wee naar de verdwenen landschappen.
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Europees Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid lost verwachtingen Green Deal en 
Biodiversiteitsstrategie vooralsnog niet in 

Het huidige voorstel-GLB, door het Europees 
Parlement en de Raad van Ministers op tafel 
gelegd, is vooralsnog geen keuze voor de koppe-
ling met de Green Deal en de Biodiversiteitsstra-
tegie. De komende maanden zal duidelijk worden 
of het de Europese Commissie ernst is met de 
Green Deal en de Biodiversiteitsstrategie.

De cruciale vraag is of de Commissie er in zal 
slagen om het ontwerp nog aan te passen. Met 
de actie ‘#WithdrawtheCap’ doet de milieube-
weging een oproep aan de Commissie om het 
huidig GLB-voorstel van tafel te vegen of gron-
dig bij te stellen.

Het budget van het Europees Landbouwbeleid 
bedraagt jaarlijks € 365 miljard (voor 2021-
2027) en vertegenwoordigt 28,5% van de tota-
le EU-begroting. In het voorjaar 2021 zal hier-
over duidelijkheid komen en intussen roepen 
we de Europese Commissie op om consequent 
te zijn met zichzelf.

Het boerenland (akkerland) terug omto-
veren tot een eldorado van leven 
 
Het is mogelijk om van het boerenland terug 
een bruisend land vol van leven te maken, dat 
bewijzen onze landbouw-natuurgebieden. 
Maar dit kan enkel door de redding van soorten 
– en het landschap – te verheffen tot zaak van 
algemeen belang en er een beleid rond te ont-
wikkelen dat deze redding voorop stelt aan de 
ad hoc belangen van de industriële landbouw. 
En dat dat ook kan, bewees de ‘bootcamp’ 
waarbij Natuurpunt een aantal natuurvrienden 
samenbracht met landbouwers: eens de clichés 
voorbij, worden vele passies gedeeld. (MO, 15 
februari 2021). Kansen en instrumenten zijn ook 
aanwezig in het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid (GLB) – het Europese landbouwbeleid 
– en kader Vlaams Strategisch Plan Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid, de Vlaamse invul-
ling hiervan. Maar hierover later meer.

 
Perspectief Europese biodiversiteits- 
en Landbouwstrategie (F2F)
 
Het voortschrijdend inzicht over de nood aan 
een groene omslag in ons landbouwbeleid 
groeit gestaag. De vorig jaar goedgekeurde 
Europese biodiversiteitsstrategie en de land-
bouwstrategie F2F (‘Farm to Fork’ of ‘Van boer 
tot bord’) geven hier een hoopgevend perspec-
tief. Het voorstel is om 30% van de landsop-
pervlakte te bestemmen tot natuurgebied, en 
binnen het agrarisch areaal 10% (!) ruimte 
voor natuur te voorzien (Space for Nature 
(S4N)). 

Daarnaast zou ook het gebruik van pesticiden 
en gewasbeschermingsmiddelen met 50% moe-
ten verminderen. Dit wordt aangevuld met de 
uitrol van de Europese Green Deal, die op weg 
naar een koolstofvrije economie een reductie 
van minimum 55% klimaatgassen als tussen-
doel voor 2030 vooropstelt.

De landbouw staat dus niet los van de groe-
ne ambities van Europa: andere praktijken 
en duurzamer grondgebruik moeten terug 
vooropstaan. Naast bossen zijn het immers 
vooral veengebieden en natte graslanden, 
tenminste als ze nat blijven, die veel koolstof 
opslaan in de bodem. Immers: nat houden ze 
koolstof vast en droog geven ze koolstof af. 
Reden genoeg om rigoureus onze veengebie-
den en valleigraslanden strikt te beschermen 
en te zorgen dat valleien en veengebieden nat 
blijven. 

Schone intenties moeten omgezet worden in 
concrete maatregelen. Daar ligt dan ook het 
grote probleem: de Biodiversiteitsstrategie, de 
strategie ‘Van boer tot bord’ (F2F) en de Green 
Deal samen, werden niet doorvertaald in wat 
nu voorligt in het programma voor het GLB 
2021-2027.
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Het landbouwbeleid wordt bepaald door het 
Europees Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB). Momenteel wordt het GLB voor de plan-
periode 2023-2027 uitgerold.Dit zal bepalen hoe 
het landschap er tegen 2027 zal uitzien. Het 
Europese Landbouwbeleid was in het verleden 
de motor van de landbouwontwikkeling met 
schaalvergroting zoals we die nu kennen, en 
ook de motor van de achteruitgang van de bio-
diversiteit in het agrarisch gebied, evenals het 
sterk verminderd aantal boeren. 

Het GLB bestaat uit 2 pijlers: pijler 1 met de 
inkomenssteun en marktordening met het 
zwaartepunt van het budget, en pijler 2 met het 
plattelandsbeleid waaronder o.m. de beheero-
vereenkomsten. 

Het GLB zou moeten bijdragen aan de ontwik-
keling van een toekomstbestendige en innova-
tieve landbouw in balans met natuur, milieu en 
klimaat. 

Maar wat nu het Europees Parlement en de Raad 
van Ministers naar voren schuiven, werd nog bij 
elkaar geschreven door de vorige Europese Com-
missie. Ondertussen heeft de Commissie Von der 
Leyen zowel een Green Deal, een Biodiversiteits-
strategie en een ‘Farm to Fork’-strategie uitge-
schreven. Als wat nu voorligt voor het GLB 2023-
2027 goedgekeurd wordt, betekent dit dat de 
doelen van Green Deal, Biodiversiteitsstrategie en 
‘Farm to Fork’ niet gerealiseerd kunnen worden.

Dit is des te duidelijker daar landbouwuitgaven in 
de begroting circa een derde van het totale Euro-
pese budget, nl. een budget van circa € 58 miljard/
jaar bedragen. 

Momenteel is er zgn. trilateraal overleg tussen de 
Europese Commissie, de Europese Ministerraad 
en het Europees Parlement om het nieuwe GLB 
2022-2027 vast te stellen waarbinnen de lidstaten 
hun beleid verder moeten uitwerken in een strate-
gisch plan. 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
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Vlaams Strategisch Plan als toepassing 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Europa laat de lidstaten steeds meer ruimte om 
het GLB op maat uit te werken. Voor eind 2021 
moet Vlaanderen haar eigen strategisch plan 
aan de Europese Commissie voorleggen. Dat 
plan moet helder maken hoe Vlaanderen aan de 
vier doelen van het Europees Landbouwbeleid 
wil voldoen:

• een duurzame landbouw met verzekerde 
voedselvoorziening

• realisatie van natuur-, milieu- en klimaatdoelen

• een leefbaar platteland

• innovatie en kennisdeling 

Dit komt op de agenda van minister Crevits 
(directe inkomenssteun in pijler 1 en o.a. inves-
teringssteun en innovatie in pijler 2) en minister 
Zuhal Demir (plattelandsbeleid en beheerover-
eenkomsten uit pijler 2).

Voorafgaand aan dit Vlaams Strategisch plan 
moet ook een milieueffectenrapport, met open-
baar onderzoek en passende beoordeling uitge-
voerd worden. Gezien het agrarisch gebied een 
50% van de oppervlakte van Vlaanderen 
(1 350 000 ha) beslaat, is dit wel cruciaal voor 
de toekomst van natuur en landschap in 
Vlaanderen, en dat tot in elke gemeente.

 
Ecoregelingen, randvoorwaarden en 
inkomenssteun
 
In pijler 1 van het Europees Landbouwbeleid 
wordt de inkomenssteun aan de landbouwers 
geregeld. Hiervoor wordt in de planperiode in 
Vlaanderen jaarlijks ca. € 250 miljoen voorzien. 

Om in aanmerking te komen voor deze inko-
menssteun moeten randvoorwaarden nage-
leefd worden, zoals respect voor de wetgeving 
ter bescherming van het milieu en de natuur en 
respect voor een goede landbouw- en milieu- 
praktijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat het na-
tuurvergunningsbesluit moet nageleefd worden 
en dat er dus niet onvergund kleine landschap-
selementen kunnen vernietigd worden (poelen, 
grachten, struweel,…). Maar ook dat geen blij-
vend grasland in natuurgebied mag omgezet 
worden naar akker. Tot op vandaag worden deze 
voorwaarden niet steeds gehandhaafd.

Momenteel wordt het systeem van de randvoor-
waarden uitgewerkt. Deze lijst is zeer bepalend 
voor de toekomst van natuurwaarden in het land-
bouwgebied. Ook het beleid rond de controle 
en de handhaving hierrond is zeer essentieel. 
De lat lag te laag in het verleden. Samen met de 
andere partners pleiten we voor een koppeling 
van de inkomenssteun aan ecoregelingen.

 

Dit zijn maatregelen die de versterking van 
biodiversiteit, landschappelijke kwaliteit, ver-
mindering van het gebruik van pesticiden en 
gewasbeschermingsmiddelen, en landbouw als 
klimaatbuffer nastreven. Pijler 1 werkt enkel met 
middelen uit het Europees Landbouwbeleid. 

De milieu- en natuurbeweging ziet maatschap-
pelijke doelen voor maatschappelijke middelen 
als eerste stap naar een natuurinclusieve 
landbouw en een milieu- en natuurbasiskwaliteit 
geldend voor heel het landbouwareaal.

 
Beheerovereenkomsten nieuwe stijl 

Voor het bereiken van een specifiek hoge na-
tuurkwaliteit, het veilig stellen van de Habitatge-
bieden en voor soortenbeschermingsprogram-
ma’s zoals Plan Kiekendief, Plan Hamster, Plan 
Weidevogels, Plan Zomertortel of de versterking 
van de populatie van de grauwe gors kan bo-
venop de basismaatregelen uit pijler 1, via pijler 
2, een programma op maat uitgerold worden 
met beheersovereenkomsten ‘nieuwe stijl’ 
met concrete en meetbare resultaten. Hierbij 
is begeleiding door ervaren ecologen noodzake-
lijk. Bij de maatregelen van pijler 2 gaat het om 
57% milieumiddelen en 43% middelen uit het 
Europees landbouwbeleid. Het gaat dus niet om 
verkapte landbouwsteun, wél over geld, begroot 
voor milieudoelen. 

De toekomst is een levend land: goed voor 
biodiversiteit, goed voor klimaat, goed voor wa-
terbeheer, goed voor landschapsbeleving en de 
lokaal verankerde boer.

Vaste natuurinfrastructuur moet dan ook te-
rug de basis vormen voor een groenblauwe 
dooradering van het landschap: struwelen 
met laagblijvende struiken als rode kornoelje, 
kardinaalsmuts, wilde liguster, rozensoorten en 
sleedoorn, en daarbij bramenkoepels en ruigten, 
afgewisseld met overjarige begroeiing van wilde 
zaaddragende kruiden en grazige vegetatie. 
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Ook behoud van brede bermen en taluds met 
opgaande begroeiing en ruigere stroken die niet 
elk jaar kaalgeschoren worden, aangevuld met 
veldbosjes en verspreide natuurgebieden. Het 
behoud van permanent grasland met grachtjes 
en poelen, eventueel afgeboord met hagen. Dat 
is de basis voor biodiversiteit in landbouwland. 

Trendbreuk met vorige uitvoeringspro-
gramma’s noodzakelijk

De stilte in het platteland toont aan dat de oude 
recepten niet werken. En dat dit dringend anders 
moet, wordt zowel in de EU Biodiversiteitsstrate-
gie, de Green Deal, de F2F-strategie erkend. En 
met de instrumenten en aanzienlijke middelen 
uit het nieuwe programma 2021-2027 Vlaamse 
uitvoering GLB, kan het ook anders. De doelen 
zoals herstel van biodiversiteit, behalen van de 
doelen van de Kaderrichtlijn Water, en combi-
neren van duurzame landbouw mét degelijk in-
komen voor de lokale boer én een toegevoegde 
waarde voor de natuurlijke omgeving,… worden 
haalbaar.

Maar, hoewel veel boeren (en steeds meer ook 
het Algemeen Boerensyndicaat) overtuigd zijn 
dat het anders moet, botst de effectieve omzet-
ting in het Vlaams landbouw- en plattelandsbeleid 
op weerstand van de agro-industriële machten: 
dezelfde als deze die de milieugebruiksruimte in 
landelijk gebied claimen voor enkel de industriële 
stallen. De recente stallenreeks in De Standaard, 
maakte dat probleem heel duidelijk.

De discussie die er op volgde, toonde de jeugdig-
heid van het debat: een discours waarbij de hard-
werkende familiale boer als emotioneel schild 
werd ingezet om de belangen van de industrie 
vrij spel te blijven geven.

Verandering is mogelijk als het GLB en het 
Vlaams Strategisch Plan als een fundamenteel 
maatschappelijke zaak wordt verheven, waar-
bij de toekomst voor boeren, milieu, natuur en 
klimaat gezamenlijk en oplossingsgericht wordt 
aangepakt. 

Het draagvlak is er, dat bewijzen de corona-
wandelingen op vandaag, net als de stijgende 
ledencijfers van milieu- en natuurverenigingen. 
Maar ook steeds meer boeren zien perspectief 
in een groenere omslag van hun bedrijf.

De tijd is rijp voor een nieuw Europees Land-
bouwbeleid en de Vlaamse invulling hiervan. En 
dit vanuit het breed maatschappelijk belang van 
de 50% landelijke ruimte voor de boer, maar ook 
voor de andere burgers, biodiversiteit, klimaat en 
economie.

De randvoorwaarden van goede milieu- en 
landbouwpraktijk die moeten garanderen dat 
kleine landschapselementen behouden blijven 
en dit gekoppeld aan de directe inkomenssteun, 
de ecoregelingen, de ruimte voor natuur (10% 
Space for Nature) die verplicht in het agrarisch 
areaal moet gerealiseerd worden, en op resultaat 
afgerekende beheerovereenkomsten, kunnen 
ons echt op weg helpen om te komen tot een 
‘levend land’. 

De West-Vlaamse Milieufederatie zet hiervoor 
alles op alles, in samenwerking met de Europese  
en Vlaamse koepels (als Bond Beter Leefmilieu, 
Natuurpunt, WWF, Greenpeace, Voedsel Anders) 
en de lidorganisaties in West-Vlaanderen. 

Gebaseerd op: Natuur & Landschap 2021/1 
Natuurpunt Oost-Brabant • Bewerking: Bart 
Vanwildemeersch
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Stroomgebiedbeheerplannen: West-
Vlaanderen mag ‘kinnekloppen’ tot 
na 2033
Proper water in West-Vlaanderen op de 
lange baan

FOCUS REGIO

Natuurlijk stellen we het hier wat syndicaal 
voor. Er is een aanzienlijke verbetering in de 
waterkwaliteit, zowel door een meer gebalan-
ceerde bemesting, de intrede van waterzuive-
ring, het wegwerken van steeds meer vismi-
gratieknelpunten, (beperkt) structuurherstel en 
ecologisch(er) beheer van een aantal waterlo-
pen, meer gemeenten die water terugbrengen 
in de stedelijke kern,… Maar West-Vlamingen 
mogen zich deze keer wel echt benadeeld voe-
len. Een greep uit de gemiste kansen.  
 
West-Vlaanderen speelt in de laagste 
divisie 
 
Het grootste deel van de West-Vlaamse water-
lopen zitten in klasse 5 en 6. Dat wil zeggen dat 
er pas na 2033 een goede toestand wordt ver-
wacht (klasse 5), of zelfs dan nog niet (klasse 
6). De waterlopen in West-Vlaanderen zijn nog 
ver verwijderd van een goede toestand. En dat 
heeft verschillende redenen. West-Vlaanderen 
nestelt zich in de economische kansen van de 
intensieve akkerbouw- en veeteelt. Hoewel het 
vervuiler-betaalt-principe, net als de bronaanpak 
voorop staan in de aanpak van de waterkwali-
teit, zorgt technologische vooruitgang in eerste 
plaats voor grotere oogsten of vlees-/melkren-
dement.

De druk op het watersysteem (mest, nutriën-
ten, pesticiden) blijft echter gelijk of stijgt zelfs 
nog. Maar ook het afkoppelen van lozingen van 
huishoudelijk afvalwater in beken kent een grote 
achterstand in onze provincie, vooral in het bui-
tengebied met zijn verspreide bebouwing. Daar-
naast zijn blauwalgen – die door een teveel aan 
voeding en incidentele lozingen woekeren in de 

beken – een groot probleem. Zo kenden we in 
de zomer een grote vissterfte in de regio Brug-
ge door een dagenlange lozing van vinasse in 
Aalter door een veevoederbedrijf. 

West-Vlaanderen is ook relatief arm aan natuur-
gebieden, die water kunnen nazuiveren. Veel 
waterlopen zijn rechtgetrokken met betonnen 
oevers waardoor het zelfreinigend vermogen 
van de waterlopen en het natuurlijk herstel een 
pak lager is dan in de andere provincies. 
 
Eerst droge voeten, dan de rest? Droog-
te en wateroverlast hangen samen 
 
De Meersenstraat, Hoge Weide, Broekbos-
straat, Bronstraat,… je kan geen directere link 
bedenken en toch staan er huizen. En als je 
snel bent, kan je nog een kavel kopen in Most-
vijver, zonder bijgeleverde verzekering tegen 
wateroverlast evenwel. Maar het is niet alleen 
de snelle ontwikkeling van bouwgronden die het 
water sneller doet stromen.  

In 2015 moest ons watersysteem in topvorm zijn: blinkend van de visjes, kwa-
kend van het leven en voldoende water om de vuilvracht uit de waterzuivering 
en landbouw aan te kunnen. In 2020 kraken de poldergraslanden, scheuren hui-
zen onder de droogte, is er een onrustwekkende sterfte van vis door blauwalgen 
en snakken onze waterlopen nog steeds naar adem. Maar er komt beterschap: 
na 2033 is het merendeel van de West-Vlaamse waterlopen aan de beurt om te 
bekijken hoe we de waterkwaliteitsnormen voor 2015 kunnen behalen. 
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De intensivering van de akkerteelten, waarvoor 
percelen zo groot mogelijk, het water enkel 
op ideale momenten aanwezig en de poelen 
gedempt moeten zijn, zorgt voor kopzorgen bij 
onze waterbeheerders. De eis om het buitenge-
bied zo in te richten, dat de productie optimaal 
kan zijn, zorgt ervoor dat water steeds meer 
opgevangen wordt in bufferbekkens, zonder 
dat het de grond in kan. Hoewel een provin- 
ciaal bufferbekken een ecologische pareltje kan 
zijn, zijn ze vooral een compensatie voor wat 
er verdween in het landschap. Dit noodbeleid 
heeft zeker positieve effecten op de watervei-
ligheid gehad. Maar nu wordt het tijd voor in-
tegraal waterbeleid: bekkengericht herstel van 
het watersysteem met bovenstrooms vasthou-
den in het landschap, dan pas bufferen en op 
het einde afvoeren waar nodig.  
 
En moest de beek proper raken: laat 
vissen migreren 
 
Toegegeven, we hebben een gebiedje dat de 
doelstellingen waarschijnlijk wél gaat halen. 
Niet het Zwin, dat is voor de kleinkinderen, 
maar de Blankaart wordt het speerpuntgebied 
van West-Vlaanderen. In 2027 en nadat de his-
torische vervuiling uitgespoeld is, wil men in dit 
drinkwatergebied de goede toestand behalen. 
Uiteraard zal dit niet het enige gebied zijn waar 
het leven zich kan herstellen. Maar als licht- 
groene baken van hoop schittert de Blankaart. 

En hoe zal het polder-waterleven zich kunnen 
versterken? In de actieprogramma’s staat weinig 
concreets over het wegwerken van knelpunten 
bij sluizen en stuwen. Grote pompen kunnen 
visveilig gemaakt worden, maar vooral in 1 rich-
ting. Stuwtjes zorgen voor het ophouden van 
water, maar ook soms voor migratieknelpunten. 
En waar het water stilstaat wordt de habitat van 
vissen, die dynamiek nodig hebben, grondig ver-
stoord.

Bij polders komt het vaak voor dat de waterstand 
lager is dan die van de afwaterende beek of rivier 
waardoor een pompstation nodig is. Het aan-
leggen van een vistrap zal het water de polder 
in laten lopen. Niet meteen een probleem voor 
overstroming, maar dat maakt dat vissen die de 
polders uit willen, stroomopwaarts moeten gaan 
zwemmen. En dat doen de meeste vissen niet. 
Heel wat breinbrekers dus. 

De West-Vlaamse Milieufederatie heeft, samen 
met een watercoalitie van verschillende Vlaamse 
natuur- en milieuorganisaties, een bezwaar inge-
diend, als advies aan minister Demir. Ook heel 
wat regionale en lokale verenigingen van Natuur-
punt deden dit. De tijd van dralen is voorbij. Het 
West-Vlaamse watersysteem verdient het om in 
een hogere waterdivisie te spelen.
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439 mensen volgden op 6 maart live de eerste 
online West-Vlaamse Natuurstudiedag over het 
thema ‘te droog, te nat’.

©
 D

ieter A
nseeuw

“Als reactie op zomerse droge 
beken, zoeken steeds meer 
landbouwbedrijven naar een 
combinatie van waterspaar-
bekkens en diepdrainage.” 

Vooral de combinatie,waarbij het water-
spaarbekken wordt aangevuld met drainage-
water, leidt tot een algemene daling van de 
ondiepe grondwaterlagen, waar ook beken, 
poelen en bomen hun voeding uithalen. En 
dat leidt dan weer tot een captatieverbod. 
Boeren zonder diepdrainage of boorput zijn 
dan benadeeld en zullen, gesteund door het 
gunstige beleid, er gauw eentje laten aanleg-
gen. Het is een neerwaarwaartse spiraal.”

 
Opinie in De Standaard dd. 11 maart 2021

Jan Vandegoor, Limburgse Milieukoepel & Bart Vanwil-
demeersch West-Vlaamse Milieufederatie

Meer lezen? https://twitter.com/WMF_Bart

“vzw WILOO heeft zowat 120 
handtekeningen verzameld tegen 
de komst van een grote lucht-
vaartloods op de luchthaven van 
Oostende.” 

Bron: Focus-WTV
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“Op dit ogenblik is 16 
procent van Vlaanderen 
verhard. Dat is enorm.”

Patrick Willems, hydroloog
op VRTnieuws n.a.v
Pano: ‘Droog Vlaanderen’.

De Provincie West-Vlaanderen 
steunt burgerinitiatief North Seal 
team dat zeehonden beschermt

In Wijtschate gaat een experiment van start: 
de bomen op het dorpsplein gaan richting hun 
adoptieplaats.

Volg ons ook op facebook:
www.facebook.com/wmfkoepel

Rechtbank dwingt Vlaamse regering 
tot een strenger stikstofbeleid

Bron: De Tijd



12 Colruyt Group plant een mosselboerde-
rij van 4,5km² in Natura 2000-gebied. De 
nieuwe windturbines? In natuurgebied. 
Zandwinning? In natuurgebied. Proef-
projecten ter versterking van de kust-
bescherming in zee? In natuurgebied. 
Het beschermen van natuur, ook op 
en in zee, moet meer zijn dat wat dode 
letters. 4Sea, een samenwerking tussen 
Natuurpunt, BBL, WWF en Greenpeace 
voor de Noordzee, maakt een vuist. 

In het begin van de 20ste eeuw groeiden er 
grote oppervlaktes koralen en oesterbanken 
op de bodem van de Noordzee. Wouden van 
wuivende poliepen, kleurrijke koralen en velden 
met platte oesters, groeiend tussen grote keien, 
strekten zich kilometers ver uit in het water. Dui-
zenden vissen zetten hun eitjes af in dit zeewie-
gende natuurgebied. Grote scholen haringen, 
met daartussen grote roofvissen als kabeljauw, 
haaien en roggen baanden zich een weg tussen 
heuse riffen, gevormd door schelpkokerwormen: 
onze eigen variant van het Groot Barrièrerif 
als in Australië. Bruinvissen, kleine walvissen, 
zwommen in groten getale voor onze kust. 

Het heeft maar enkele generaties geduurd om 
het bijna helemaal weg te vagen. Overbevissing 
en de gevolgen van zandwinning hebben dit 
rijke onderwaterlandschap intussen verwoest. 
De oesters en de koralen zijn bijna volledig ver-
dwenen. Leeggevist en omgeploegd door sleep-
netten op de bodem van de zee. 

 

Blauwe economie in 
groene bestemming? 
Eerst natuur 
beschermen!

Het zeewater is extra troebel door zandwinning 
en stortingen. Kleine plastic deeltjes hebben 
zich overal verspreid, tot in de ingewanden van 
vogels, vissen en schelpdieren. Rivieren bren-
gen jaarlijks grote hoeveelheden slib, mest en 
andere vervuiling naar zee. Een dystopische 
leegte, zo zou je haast denken.

 
“Tijd om daar wat aan te veranderen”
 
… moet toenmalig minister van de Noordzee 
Vande Lanotte gedacht hebben. Hij trok de kaart 
van de ruimtelijke ordening op zee en zorgde 
er voor dat België in 2014 het eerste Europese 
land met een marien ruimtelijk plan was, een 
ruimtelijk structuurplan om de activiteiten in de 
Noordzee allemaal een plekje te geven. Hoe-
wel deze koppositie toe te juichen was, bleek al 
gauw dat natuur de economie diende. Maakbare 
natuur als nevenfunctie van een energie-atol of 
windturbines in zee, amper verbod op bodem-
beroerende visserij in Natura 2000-gebieden, 
afname van zandwinning van 1% per jaar…Toen 
al gaf Natuurpunt aan dat de ambities best wat 
scherper mochten om nog natuur te bewaren in 
de Noordzee. 

Intussen werd het tweede marien ruimtelijk plan 
al gestemd. Sinds maart 2020 werd extra ruimte 
ingepland voor nieuwe activiteiten, vlak naast of 
zelfs middenin de Natura 2000-gebieden. Het is 
als een autostrade aanleggen door het Zwin. In 
het nieuwe plan wordt de ruimte voor offshore 
windmolenparken verdubbeld. Eens alle offsho-
re windmolens gerealiseerd zijn, zullen ze een 
totale capaciteit hebben van ongeveer 4,4 GW, 
evenveel als de capaciteit van 4 grote kerncen-
trales. Naast de extra ruimte voor groene ener-
gie waarin ook aquacultuur toegelaten is, zijn er 
5 nieuwe mariene ‘bedrijvenparken’ voorzien. 
Die bijkomende activiteiten worden vreemd ge-
noeg geparkeerd in natuurgebied, waar ze voor 
de grootste verstoring zullen zorgen.  
Nochtans bleek bij het openbaar onderzoek dat 
er alternatieve plaatsen mogelijk zijn voor de 
windturbines.  

FOCUS REGIO
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13Hierbij zou zowel nieuwe natuur tussen de tur-
bines kunnen ontstaan als de bestaande natuur 
versterkt worden. Een derde van onze Noordzee 
is militair gebied. Hier worden de restanten van 
WOI en WOII tot ontploffing gebracht, maar ook 
aan schietoefeningen gedaan. Hier kan je de 
vraag stellen of dit niet op Europees niveau kan 
worden bekeken én of zo een grote ruimte wel 
nodig is voor ons beperkt leger.  
 
De mosselboerderij van Colruyt (en Deme,…) 
ligt eveneens in Natura 2000-gebied. Van deze 
grootschalige mosselboerderij is niet geweten 
welke de effecten zullen zijn op de natuur onder 
water. Dat deze zullen gemonitord worden, is 
evident, maar om dan nog de gemaakte inves-
tering te schrappen zal minder evident zijn.

 
Toch behoorlijk wat natuurgebied 
aangeduid
 
Ongeveer 30% van de totale oppervlakte van 
het Belgisch deel van de Noordzee werd al aan-

geduid als natuurgebied, waardoor we vooruit 
liepen op de meest recente normen.  
In het nieuwe plan wordt die oppervlakte zelfs 
lichtjes vergroot door de uitbreiding van het na-
tuurgebied ‘de Vlakte van de Raan’ voor de kust 
van Knokke-Heist. Het is jammer genoeg twijfel-
achtig of de natuurbescherming op papier ook in 
de praktijk verschil zal maken. Nochtans kent de 
natuur in zee in een aantal gebieden een stevige 
bescherming. Zo zijn er de strikte Europese habi-
tat- en vogelrichtlijnen en zijn vijf natuurgebieden 
op zee aangeduid als Natura 2000-gebied, waar 
de strengste natuurwetgeving geldt. Maar onze 
federale ‘wet marien milieu’ is niet in overeen-
stemming met die Europese natuurwetgeving. 
Voor alle projecten in Natura 2000-gebieden 
moet vooraf onderzocht worden welke effecten 
ze hebben op die natuur. Maar de wet marien 
milieu maakt hierop een uitzondering voor visse-
rij, baggeren, scheepvaart, militaire activiteiten 
en recreatie…. Gevolg: het wordt razend druk op 
de Noordzee. En nog een gevolg: niemand heeft 
nog een zicht op de totale impact op de natuur in 
deze – op papier – strikt beschermde zones.

N
oordzee ©

 Luc D
avid

© FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
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verouderde ‘wet marien milieu’ wordt geëvalu-
eerd. En dat is nodig: natuur én hernieuwbare 
energie zijn nodig om de uitdagingen van de 
klimaatverandering aan te gaan. 
 
De zee voorziet ons van water, de helft van de 
zuurstof die we ademen, voedsel en stoffen 
voor medicijnen. Intacte zandbanken, samen 
met de stranden en duinen beschermen het 
binnenland tegen overstromingen, erosie en 
stormen omdat ze de golfslag afremmen. 
De polders maken de bescherming compleet, 
omdat ze ruimte geven voor het bergen van het 
inlands water, maar ook voor eventueel water-
overlast uit zee. De zee is ook een natuurlijk 
filtersysteem voor vele gevaarlijke stoffen en ze 
slaat broeikasgassen op waardoor ze het  
klimaat mee regelt. 
 
Natuur én economie in de Noordzee? 
Het kan. 
 
Hoewel verschillende wetenschappelijke studies 
wijzen op een negatieve impact door industriële 
activiteiten op de bestaande natuur, zoals het 
bodemleven, zeevogels en zeezoogdieren zoals 
zeehonden en bruinvissen, blijkt tegelijk dat nieu-
we natuur zijn weg vindt naar geïntroduceerde 
structuren op zee, zoals wrakken, artificiële riffen 
en windmolens. Windmolens kunnen een thuis 
vormen voor mosselen, zachte koralen en zeea-
nemonen, wat dan weer garnalen, kreeftachtigen 
en vissen aantrekt. Zo ontstaat een compleet 
nieuw ecosysteem in de windmolenparken. Door 
nieuwe vormen van natuur te realiseren in wind-
molenparken en tegelijk de bestaande natuurge-
bieden te sparen, boeken we een win-win. 

De West-Vlaamse Milieufederatie schuift 
mee aan tafel 

Omdat het kustsysteem niet stopt aan de laag-
waterlijn, is ook de West-Vlaamse Milieufede-
ratie betrokken bij het initiatief 4Sea. Niet op de 
eerste rij maar wél als er interactie is met het 
land. Zo werken we samen voor een natuurlijke 
kustbescherming en afbouw van de machina-
le strandreiniging, of als het over het storten 
van puin in zee gaat. En uiteraard houden we 
elkaar op de hoogte. Ook de Kustwerkgroep 
van Natuurpunt, waarbij de kustafdelingen van 
Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie 
samenwerken om sterker naar buiten te komen, 
is betrokken bij de acties van 4Sea. Zij vormen 
de basis van heel wat acties van Natuurpunt op 
Vlaams en federaal niveau.

Bron: Natuurpunt De Bron, FOD Leefmilieu. 
Bewerking: Bart Vanwildemeersch

Zeehonden ©
 Luc D

avid
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 HET VERHAAL VAN DE DOENER

Robrecht Pillen, drijvende kracht 
achter reservaat De Stadswallen te 
Damme.

Wat drijft je inzet en hoe begon het?
In 1982 kocht Natuurreservaten vzw, nu Natuur-
punt vzw, de eerste 4 ha van de stadswallen te 
Damme. Ik kreeg de kans om er conservator te 
worden van dit unieke stukje natuur. De daarop 
volgende jaren konden we een groot gedeelte van 
die oude stadswallen verwerven. Daarna verleg-
den we onze aandacht naar de bescherming van 
de graslanden in de omgeving, een biotoop dat al 
jaren onder druk staat. Anno 2021 is het natuurre-
servaat te Damme ruim 280 ha groot.

Welke rol speelt de West-Vlaamse 
Milieufederatie daarin? 

Als conservator ben je vooral bezig met je natuur-
gebied. Het ontbreekt mij vaak aan tijd om met 
beleidsdossiers bezig te zijn. De West-Vlaamse 
Milieufederatie biedt op dat vlak ondersteuning. 

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

40 jaar geleden zat aankopen en inrichten van 
natuurgebieden eigenlijk nog in een embryonale 
fase. De eerste aangekochte percelen natuur-
gebied werden afgesloten om negatieve invloe-
den van buitenaf te weren. Dat is geleidelijk 
veranderd: er zijn nu in onze provincie natuur-
gebieden zoals het Zwin, Uitkerkse Polder en 
De Blankaart. die groot genoeg zijn om een 
ruim publiek op een verantwoorde manier te 
laten genieten.

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

Voor polderreservaten is een voldoende hoog 
waterpeil van groot belang. Het is de factor die 
bepaalt of de potentiële natuurwaarde van een 
gebied gerealiseerd kan worden. Water brengt le-
ven en staat garant voor hoge biodiversiteit. Nauw 
verbonden daarmee zijn dan ook problemen door 
droogte: het niveau van het grondwater ligt nu al 
jaren op apegapen. Grootschalige vernatting van 
gebieden is een dringende noodzaak zodat het 
grondwater weer kan aangevuld worden.

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

Lokaal hoop ik dat het natuurgebied te Damme 
verder kan uitgroeien tot een groter geheel 
zodat natuurwaarden er maximaal kunnen ont-
wikkelen. Bij uitbreiding hoop ik dit ook voor de 
verschillende waardevolle gebieden die nu nog 
in de West-Vlaamse polders aanwezig zijn. Dit 
kan in de vorm van een nationaal park waar na-
tuur en een duurzame landbouw elkaar vinden. 
De coronacrisis heeft aangetoond dat er veel 
behoefte is aan grote natuurgebieden.

Op welk plekje in de provincie kom je 
tot rust? 

Ambtshalve deed ik gedurende tien jaar onder-
zoek op de Vlaamse waterlopen, groot en klein. 
Een boeiende periode die mij op veel mooie 
plekjes bracht. 
Waterlopen zijn mij nadien blijven beklijven en 
mijn favoriete plekje bevindt zich dan ook langs 
de oever van de IJzer, onze kleine stroom met 
grote natuurwaarde. Wanneer ik die richting uit-
ga en Tervatebrug komt in zicht, valt alle stress 
van mijn schouders.

 ©
 Jean-M
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elbecque
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OVER DE SCHREVE

Leuvense Materialenbank 
verkoopt gerecupereerd 
bouwmateriaal
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Van 2004 tot 2018 verdubbelde het Vlaam-
se volume aan bouwafval van 11 miljoen 
ton, naar 22 miljoen ton. Je kan dit direct 
verwerken en hergebruiken (als spaan-
derplaat bv), verbranden, of het goede 
materiaal terug in omloop brengen. Dat 
spaart heel wat productie uit. 

Leuven heeft sinds januari 2021 een ‘urban 
mining’ project om op dit laatste in te spelen. 
Hierbij worden waardevolle materialen gerecu-
pereerd uit oude gebouwen, stadsgebouwen 
maar ook particuliere woningen, die een reno-
vatie ondergaan of gesloopt worden. Die grond-
stoffen worden dan rechtstreeks opnieuw aan 
de man/vrouw gebracht via de Materialenbank. 
Hier vind je voornamelijk verschillende soorten 
hout, maar ook metaal, isolatiemateriaal en 
binnen- en buitenschrijnwerk. Via de webwinkel 
www.materialenbankleuven.be kunnen particu-
lieren, maar ook organisaties en bedrijven deze 
materialen aankopen. Wie zelf tweedehands 
bouwmaterialen heeft en die niet meer gebruikt, 
kan daarmee ook terecht bij de Materialenbank. 
Via de website kan iedereen ‘afgeschreven’ ma-
terialen aanmelden en daarna bij de Materialen-
bank afzetten of door laten ophalen.

Leuven wil uitgroeien tot een circulaire stad. 
Daarom wil ze de materialen en grondstoffen 
die in stad beschikbaar zijn, ook zoveel mogelijk 
terug in omloop brengen. Op termijn de stad 
zelfs tijdelijke materialenbanken op grote wer-
ven in de stad inrichten, om zo van hergebruik 
het nieuwe normaal te maken. Geen afvalcon-
tainers meer in Leuven, of toch niet gevuld met 
waardevolle materialen. 

Maar de Stad doet dit niet alleen. Voor het 
verzamelen, stockeren en aanbieden van de 
materialen, werkt ze samen met de vzw Atelier 
Circuler. Voor het aanleveren van materiaal is er 
Ecowerf – de afvalintercommunale die ook de 
recyclageparken beheert – en De Kringwinkel. 

De spil van het project: Atelier Circuler 

Voor de uitbouw en het beheer van de Materi-
alenbank werkt de stad Leuven samen met de 
lokale vzw Atelier Circuler. Deze vzw doet ook 
aan bouw- en renovatieprojecten. Ze werkt met 
afgedankte bouwmaterialen, maar bijvoorbeeld 
ook met dikke takken van Leuvense stadsbo-
men die afgewaaid zijn. Heel wat van het hout 
dat zo wordt verzameld, kunnen ze zo weer ge-
bruiken in vierkantemetertuintjes, of het maken 
van bankjes.  

De mede-leveranciers: EcoWerf en De 
Kringwinkel ViTeS 

Naast de materialen die verzameld worden via 
‘urban mining’, zorgen EcoWerf en De Kringwin-
kel ViTeS voor een structurele instroom van ma-

terialen. Zo staat er op het recyclagepark van 
Wilsele een extra container om herbruikbaar 
hout te scheiden van sloophout. Samen met 
Atelier Circuler wordt bekeken welk hout bruik-
baar is voor de Materialenbank. Grote en lange 
stukken en hard hout dat in goede staat is (geen 
schimmel of houtworm) komen bijvoorbeeld in 
aanmerking. Het is belangrijk dat inwoners dui-
delijke instructies krijgen om zo te vermijden dat 
er onbruikbaar hout in de container terechtkomt. 
De medewerking van de recyclageparkwachter 
is daarbij cruciaal. Het geluk staat hen bij in de 
vorm van een enthousiaste parkwachter die 
affiniteit heeft met de meubelmakerij. Op een 
maand tijd is deze container voldoende gevuld 
om naar de Materialenbank te gaan. Als er meer 
herbruikbaar hout ingezameld wordt, kan fre-
quentie van afvoer snel verhoogd worden.

De Kringwinkel ViTeS en vzw Atelier Circuler 
werken daarnaast in twee richtingen samen. 
ViTeS bezorgt materialen die niet meer geschikt 
zijn voor verkoop in de kringwinkels, aan de 
Materialenbank. Atelier Circuler houdt op zijn 
beurt bruikbare producten zoals stoelen, tafels 
en kasten, tijdens het ‘minen’ opzij voor ViTeS. 
Zo krijgt het initiatief ook een sterk sociaal luik. 
Samenwerken met De Kringwinkel betekent im-
mers mee jobs en opleiding creëren voor men-
sen met minder kansen op de arbeidsmarkt. 
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De Materialenbank wordt mogelijk gemaakt met 
steun van het Horizon 2020-project ‘Pop-Ma-
china’ van de Europese Unie en Vlaanderen 
Circulair.
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Bron: Materialenbank Leuven 
Bewerking: Bart Vanwildemeersch 
 
Meer info: 
Jessie.VanCouwenberghe@leuven.be  
www.materialenbankleuven.be
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De Provincie betrekt voortaan 
natuurverenigingen al van bij 
het begin bij het zoeken naar 
het beste tracé voor fietssnel-
wegen. Zo ook bij de fietssnel-
weg langs de kust tussen Knok-
ke-Heist en Nieuwpoort. Over 
het eerste stuk, tussen de F31 
in Zeebrugge en het station van 
Oostende, daar wordt nu al druk 
nagedacht. 

 
 
De Koninklijke Baan bleek hiervoor 
de meest aangewezen route. De 
overdimensionering uit het verle-
den geeft ruimte voor de fietser én 
het teruggeven van de onderge-
bruikte baan aan de duinen. Voor 
een aantal gebieden is dit de laat-
ste kans om nog een beetje ver-
sterking te krijgen, denk maar aan 
de Fonteintjes. Maar naast natuur 
en fietscomfort, vragen sommige 
gemeenten ook garanties voor de 
huidige parkeerplaatsen. Het is 
geen eenvoudige oefening: met de 
vertegenwoordigers van Natuur-
punt wordt druk gediscussieerd 
over eventuele inname van een 
strook van het gebied, in ruil voor 
een versterking elders. De even-
wichtsoefening werd bemoeilijkt 
door de ruimtelijke wanordening 
aan de kust. Hoewel de plannen 
nog verre van concreet zijn – we 
werden er in een vroeg stadium 
bijgehaald – lijkt alles er voorlopig 
op te wijzen dat de evenwichts-
oefening maximaal rekening zal 
houden met de natuurwaarden: 
de overheden willen samen kijken 
naar het behoud en uitbreiden van 
de weinige natuur aan de kust.  

We zijn alvast heel tevreden dat 
we als federatie een rol mogen 
spelen in het samenbrengen van 
groepen en het discussiëren over 
een toekomstbestendige infra-
structuur, en zijn ervan overtuigd 
dat de weg die we moeten blijven 
bewandelen, deze van overleg is.

Tekst: Bart Vanwildemeersch Tekst: Bart Vanwildemeersch Tekst: Katty De Wilde

FOCUS BELEID

MinaraadF34 ProCoRo
Voor 2021 heeft provincie 
West-Vlaanderen opnieuw veel 
ruimtelijke plannen. Dat bleek 
uit de jaarplanning, die werd 
toegelicht tijdens de Procoro 
van februari. Men zal verder wer-
ken aan de beleidsvisie Ruimte 
West-Vlaanderen, die dit jaar in 
openbaar onderzoek gaat en er 
zitten opnieuw heel wat PRUP’s 
in de pijplijn. 

 
 
Nog dit voorjaar komt PRUP het 
Zilveren Spoor aan bod. Dit PRUP 
zal bepalen welke activiteiten er in 
de toekomst nog kunnen doorgaan 
in dit hippisch centrum te Moorsele.
Ook Het PRUP reconversie militair 
domein Koksijde staat op de plan-
ning voor 2021. Dit PRUP heeft 
potenties voor natuurontwikkeling, 
maar zal wegens nog veel ondui-
delijkheden niet meer behandeld 
worden de eerste helft van 2021. 
Het PRUP Kemmelberg wordt her-
nomen nadat het vernietigd werd 
door de Raad van State: de voor-
toets, die moet bepalen of er risico 
is voor betekenisvolle aantasting 
van natuurlijke kenmerken, werd 
als onvoldoende beschouwd voor 
de zone aan de Gremmerslinde. 

Een ander PRUP dat werd herno-
men na vernietiging door de Raad 
van State is het PRUP regionaal 
bedrijventerrein Menen-Wervik (be-
ter bekend als Menen-West). Het 
openbaar onderzoek van dit herno-
men PRUP ging door in het najaar 
van 2020. Bij de bijeenkomst van 4 
maart adviseerde de ProCoRo de 
binnengekomen bezwaren en ad-
viezen. Dit waren er maar liefst een 
60-tal. West-Vlaamse Milieufedera-
tie en Natuurpunt steunden de vele 
bezwaren van Menenaars die in 
plaats van nog een bedrijventerrein 
een gezondere leefomgeving, open 
ruimte en natuur wensen. Spijtig 
genoeg kreeg dit geen steun van 
de andere ProCoRo-leden.

Spannende tijden voor West- 
Vlaanderen. Niet alleen is er on-
duidelijkheid over wat het stik-
stof-arrest zal betekenen voor 
onze bedrijven, maar ook het Be-
leidsplan Ruimte West-Vlaande-
ren zet de discussies op scherp. 
Hoe gaan we de economie hero-
riënteren om ze binnen de omge-
ving te doen passen? Naast ruim-
te en stikstof, zal ook water in de 
kern van de discussie komen. 

 
Naar aanleiding van het openbaar 
onderzoek over de stroomgebied-
beheerplannen, stelde gedepu-
teerde Naeyaert met de provinciale 
dienst Waterlopen de plannen 
voor het toekomstig waterbeleid 
voor. ‘Eerst droge voeten en dan 
de rest’, was de slogan, toen de 
Provincie met de grote middelen 
de wateroverlast bestreed. Mede 
door dit beleid, bleven de meeste 
voeten deze winter droog tijdens 
natte dagen. Maar diezelfde voeten 
snakken nu in de zomer naar wa-
ter. Opeenvolgende droogtes en de 
– nog steeds – te lage grondwater-
stand, boezemen geen vertrouwen 
in voor wat komen zal. 

We beperken ons tot een aantal 
opmerkingen. De effecten van de 
droogte op de West-Vlaamse natuur 
zijn, in tegenstelling tot deze voor 
de landbouw, te weinig onderzocht. 
In navolging van de Kustpolders, 
komt er een specifieke waterbalans 
voor de Oudlandpolder/Uitkerkse 
Polders. Aangezien de vorige editie 
slechts een algemene inschatting 
maakte voor natuur, blijven we hier 
– en dat voor de hele Provincie – op 
onze honger zitten. De inspannin-
gen ikv riolering en mestbeleid moe-
ten worden opgeschaald, daar zijn 
we het over eens. En het bufferen 
van water in natuurgebieden is, mits 
overleg met de sector, een mogelijk-
heid, maar afhankelijk van het tijd-
stip, de hoeveelheid en de kwaliteit 
van het water. 
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Bestuur West-Vlaamse 
Milieufederatie vzw

WEST-VLAAMSE 
MILIEUFEDERATIE
De West-Vlaamse  Milieufederatie vzw zet 
zich in om samen met haar lid verenigingen 
en doelgroepen West-Vlaanderen tot een 
voorbeeldregio te maken waar een gezond 
leefmilieu en eco systemen drager zijn van 
een wel    var ende ecologisch duurzame 
samenleving.

Het tijdschrift van de West-Vlaamse Milieufederatie  
verschijnt 4 keer per jaar: maart • juni • september • december
Dit tijdschrift is jaargang 16, editie januari – februari – maart 2021
Verantwoordelijke uitgever 
Kristina Naeyaert | Normandiëstraat 178 | Wevelgem
Eindredactie secretariaat@westvlaamsemilieufederatie.be
Aan dit tijdschrift werkten mee Kristina Naeyaert, Katty De Wilde, 
Bart Vanwildemeersch, Robrecht Pillen, Natuurpunt De Bron, Natuur-
punt Oost-Brabant, Materialenbank Leuven. 
Ontwerp Elise Verstraete
Coverfoto Overstroomde Ijzervallei Noordschote • Katty De Wilde.
Overname van artikels en illustraties mag mits toelating van de redactie 
en bronvermelding: Tijdschrift West-Vlaamse Milieufederatie vzw.

Het drukken van dit tijdschrift verloopt 100% isopropylalcoholvrij met  
biologische inkten en chemievrije drukvormvervaardiging op 100%  
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Dit tijdschrift en/of onze nieuwsbrief beleid digitaal ontvangen?  
Stuur een mail naar: secretariaat@westvlaamsemilieufederatie.be

Contacteer ons

Secretariaat en maatschappelijke zetel West-Vlaamse Milieufederatie vzw  
Beenhouwersstraat 7 – 2de verdieping | 8000 Brugge | 050 70 71 07 
Mail secretariaat@westvlaamsemilieufederatie.be 
Website www.westvlaamsemilieufederatie.be 
Facebook www.facebook.com/wmfkoepel
Coördinator Katty De Wilde | 050 70 71 07
katty.de.wilde@westvlaamsemilieufederatie.be 
Beleidsmedewerker Bart Vanwildemeersch | 0468 07 17 07
bart.vanwildemeersch@westvlaamsemilieufederatie.be. @WMF_Bart 

Voorzitter Kristina Naeyaert
Penningmeester Marcel Heintjens 
Secretaris Martine Langen
Bestuursleden René De Molder, Peter 
Hantson, Pol De Wulf en Aäron Fabrice.

Lidverenigingen

Momenteel overkoepelt de  
West-Vlaamse Milieufederatie 87  
natuur- en milieuverenigingen,  
die werken in West-Vlaanderen.

Voor een volledig overzicht:  
www.westvlaamsemilieufederatie.be/ 
organisatie/wiezijnwij

Wil uw organisatie graag ook lid  
worden van onze koepel?  
Stuur een mail met uw kandidatuur naar 
de coördinator van de West-Vlaamse  
Milieufederatie: katty.de.wilde@west-
vlaamsemilieufederatie.be

De West-Vlaamse Milieufederatie is erkend als milieuorganisatie  
door de Vlaamse Overheid. De West-Vlaamse Milieufederatie wordt 
ondersteund door Provincie West-Vlaanderen.

 

Adviesraden & overleg 
 

Contactpersonen  
West-Vlaamse Milieufederatie 

Provinciale Minaraad 
Bart Vanwildemeersch 

Procoro West-Vlaanderen 
Katty De Wilde

Adviescomité  
buitenluchtrecreatie Westtoer 
Bart Vanwildemeersch

Managementcomité  
plattelandsontwikkeling 
Bart Vanwildemeersch

Overleg met De Vlaamse Waterweg  
Kristina Naeyaert

Bekkenraad Bovenschelde 
Kristina Naeyaert

Resoc Noord 
Marcel Heintjens 

Kust 2020, TOPzone Kust, taskforce 
duurzame recreatieve visserij, ... 
Bart Vanwildemeersch



Activiteiten West-Vlaamse Milieufederatie

maart-april 2021
Natuurpunt Toer – 20 jaar Natuurpunt | Natuurpunt  
Natuurpunt bestaat dit jaar 20 jaar en viert dit met een feestelijke container 
die als mobiel bezoekerscentrum heel Vlaanderen zal doorkruisen.
Meer info: https://www.natuurpunt.be/pagina/natuurpunt-toer-20-jaar-natuurpunt

Ook graag je activiteit  
op onze cover?
secretariaat@westvlaamse
milieufederatie.be

Meer activiteiten  
ontdekken?
www.westvlaamse 
milieufederatie.be 

Hou onze facebook pagina  
in het oog!

Natuur en milieu,
we gaan ervoor 
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