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Grootouders voor het Klimaat (GvK) regio 
Brugge, een organisatie met een missie!

Grootouders voor het Klimaat (regio Brugge) 
is een onafhankelijke burgerbeweging die zich 
inzet voor een sociaal rechtvaardige, duurza-
me samenleving die de draagkracht van onze 
planeet respecteert en een leefbare toekomst 
voor onze (klein-) kinderen garandeert. De mas-
sale verbranding van fossiele brandstoffen is 
de hoofdoorzaak van de luchtvervuiling in onze 
steden en veroorzaakt een levensbedreigende 
opwarming van onze planeet. Terwijl de klimaat-
verstoring een toename van extreme weersom-
standigheden en een verlies aan biodiversiteit 
veroorzaakt. Het terugdringen van de lokale 
uitstoot is dan ook absoluut noodzakelijk om 
deze opwarming tegen te gaan en vergroening 
en verkoeling zijn onontbeerlijk om de leefomge-
ving klimaatbestendig te maken. 
 
Alle gemeenten in het arrondissement Brugge 
hebben vorig jaar de burgemeestersconvenant 
ondertekend met als ambitie om de CO2-uitstoot 
tegen 2030 met 40% terug te dringen en tegen 
2050 helemaal klimaatneutraal te worden. GvK 
willen niet dat het bij woorden blijft, maar dat de 
verschillende klimaatplannen concrete maatre-
gelen omvatten en een exact tijdspad aangeven 
zodat geïnteresseerde burgers de opvolging van 
deze mooie doelstellingen in de praktijk kunnen 
opvolgen. Bovendien, wil zo’n klimaatplan sla-
gen, dan moeten niet alleen de stad en de om-
liggende gemeenten in beweging komen, maar 
moeten ook zoveel mogelijk instanties in de re-
gio hun bijdrage leveren. Daar wil de werkgroep 
beleid van GvK voor de Brugse regio zich hard 
voor inzetten.

 

Nieuwe leden 
West-Vlaamse 
Milieufederatie 
voorgesteld

Daarnaast willen we ook de aandacht van de 
publieke opinie gaande houden, want nog te 
weinig mensen beseffen de enorme uitdaging 
die ons wacht. Daarom organiseerden we af-
gelopen zomer “klappen op de trappen” in de 
schaduw van het Concertgebouw waarbij tel-
kens interessante sprekers over de verschillen-
de klimaatthema’s hun inzichten kwamen delen. 
Met een reeks inspirerende webinars over het 
klimaatbeleid in Gent, Leuven en de Antwerpse 
haven hebben we de stad en omringende ge-
meenten ook de nodige munitie aangereikt om 
hun klimaatplannen te stofferen. En we publice-
ren regelmatig een nieuwsbrief met interessante 
initiatieven, relevante teksten en inspirerende 
voorbeelden. Naast informeren en sensibilise-
ren willen we ook actie voeren om de “klimaat-
zaak” kracht bij te zetten. Door deel te nemen 
aan de klimaatmarsen van jongeren, door mee 
te ijveren voor het juridisch afdwingbaar maken 
van de klimaatambities…

FOCUS REGIO
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De West-Vlaamse Milieufederatie ver-
welkomde onlangs twee nieuwe leden. 
Daarmee heeft de koepel nu 84 lokale, re-
gionale en thematische natuur- en milieu-
verenigingen met werking in West-Vlaan-
deren onder haar vleugels. Ze stellen 
zichzelf hier even aan jullie voor: 
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Om ook individuele burgers te overtuigen hun 
steentje bij te dragen, hebben we in het kader 
van de Brugse projectoproep “Zorgen voor 
Morgen” een actie voor de lagere scholen voor-
bereid onder de werktitel “Toekomstcontract”. 
Leerlingen van het vijfde studiejaar zullen 
daarbij begeleid worden om met hun (groot-)
ouders een contract af te sluiten waarbij deze 
zich voor een aantal concrete zaken voor het 
klimaat engageren. Er wordt in september van 
start gegaan met 3 pilootscholen, om dan in het 
voorjaar 2022 voluit alle Brugse scholen te be-
reiken. Naast de scholen is het ook de bedoe-
ling om in de buurten actief te worden, want ook 
daar vind je heel wat mensen die iets concreets 
willen doen. Dit alles vormt de ambitie van onze 
werkgroep lokale acties. GvK wil ook coalities 
aangaan met andere organisaties om het draag-
vlak omtrent klimaat in de regio te vergroten, 
mee het beleid te helpen schragen, maar ook 
om het nodige weerwerk te bieden waar nodig. 
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Tekst: Rik Samyn 
 
Wens je onze Nieuwsbrief te ontvangen? 
Schrijf je in op: https://nieuwsbrief.grootouders-
voorhetklimaat-regiobrugge.be/

We denken dat de West-Vlaamse Milieufede-
ratie daarin een gegeerde partner kan zijn. De 
West-Vlaamse Milieufederatie biedt ons ook 
mogelijkheden om inzage te krijgen in bepaalde 
dossiers en deel te nemen aan meer formeel 
overleg met overheden.

Klappen op de trappen, acht zomeravonden coronaproof debatteren over het klimaat. © Grootouders van het Klimaat
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Trage Wegen Ijzergemeenten (TWIJG) 

2019: een oproep naar geïnteresseerden die in de 
IJzerstreek mee wilden nadenken omtrent trage 
wegen, bracht een groep geloofsgenoten bij el-
kaar. Allemaal hadden ze een eigen soort relatie 
met de kleine wegen in de buurt: van afstands-
wandelaar en GR-markeerder, over lid van een 
wandelclub of een natuurgids, tot hondjesuitlater 
of een B&B-uitbater. Om ieders gedachtengoed 
wat ‘platform’ te geven is uiteindelijk Trage Wegen 
IJzerGemeenten ontstaan, kortweg TWIJG. Als 
verenigde burgers willen we onze ideeën vorm en 
klankbord geven op zowel maatschappelijk als op 
beleidsniveau. Hierbij stellen we als belangrijke 
pijler de kwaliteit van trage wegen voorop waarbij 
natuur- en landschapsbeleving alsook het behoud 
van en ijveren voor eerder onverharde verbindin-
gen hoog in het vaandel worden gedragen.

TWIJG vormt momenteel één van de ongeveer 
30 regionale of lokale werkingen van vzw Trage 
Wegen die op Vlaams niveau de belangen van de 
trage wegen behartigt. Op zijn minst is het belang-
rijk dat onze huidige trage wegen goed beheerd 
worden, maar dat ook de potenties volop benut 
worden opdat een kwalitatief netwerk zich verder 
kan ontwikkelen. Daarvoor zien we dialoog en par-
ticipatie als een belangrijke hefboom om enerzijds 
op beleidsniveau te kunnen meepraten, maar ook 
het draagvlak hiervoor te verbreden. Omdat trage 
wegen geen grenzen kennen, neemt TWIJG de 
gemeenten aan de IJzer als haar werkingsgebied 
en participeert waar mogelijk mee in de structu-
rele overlegorganen zoals de Gecoro, het Regio-
naal Landschap Westhoek en recent dus ook de 
West-Vlaamse Milieufederatie. 
 
Niet alleen de relevantie met natuur en milieu 
maar ook de ruimtelijke dimensie van trage we-

gen op provinciaal vlak liggen aan de basis van 
deze beweegreden. In haar korte levenswandel 
heeft TWIJG toch al wat gedane of lopende 
acties weten op te nemen zoals de jaarlijkse 
regionale zwerfvuilopruiming, medewerking aan 
de ontwikkeling van Westhoektrails (i.s.m. Regi-
onaal Landschap Westhoek), het inventariseren 
van Diksmuidse trage wegen i.f.v. een alge-
meen naambordenplan en het mee organiseren 
van Blankaart XL op de Dag van de Trage Weg. 

Vorige winter zijn we met het platform 
AardeAanDeDijk! (i.s.m. Grote Routepaden 
West-Vlaanderen en Natuurpunt De Bron) 
ons ook kritisch gaan opstellen tegenover de 
heraanleg van het jaagpad op de IJzeroever 
tussen Roesbrugge en Stavele. Daar worden 
plannen gesmeed om een 8 km lang natuur-
pad om te vormen tot een twee meter breed 
fiets- en voetpad. Wat zoveel betekent als 1 ha 
extra beton! Dit terwijl er voor fietsers reeds een 
volwaardig alternatief is aangelegd op de rand 
van de vallei. Een ander reeds aangesneden 
dossier is het pleiten voor een ondergrondse 
doorsteek op de Lijn 73 ter hoogte van de Wa-
restraat te Esen waar de spoorwegovergang 
zou verdwijnen en dus ook de navelstreng tus-
sen dorp en haar Bethoosterse Broeken.

TWIJG wil alvast blijven groeien en kijkt daar-
om uit naar nog meer geïnteresseerden. Wie 
zich aangesproken voelt, kan zich aanmelden 
bij onze (gesloten) Facebookgroep. Of zich la-
ten opnemen in onze mailinglijst door zelf een 
mailtje te sturen naar twijg1@gmail.com. Met 
dank aan de Algemene Vergadering van de 
West-Vlaamse Milieufederatie om een tak te 
mogen zijn van jullie werking!

Tekst: Wim Packet

TWIJG-medewerkers op stap over het 'bedreigde' jaagpad langs de boven-IJzer tijdens de voorbereiding van de belbusstapper en Westhoek-
trail Roesbrugge-Pollinkhove.


