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‘Alles aan de kant voor de mili-
taire basis van Koksijde’ , dat 
was het devies dat we voor-
opstelden bij de behandeling 
van het voorontwerp PRUP 
(zie verder in dit tijdschrift). 
Met de lokale partners en 
de collega-vertegenwoordi-
ger vanuit Natuurpuntkoepel 
Zuid-West-Vlaanderen, gaven 
we grondig advies op alle deel-
aspecten van het dossier. 

Twee algemeen gedragen stand-
punten kwamen naar boven: cam-
ping Liefoord houdt de degelijke 
ontwikkeling van het natuurgebied 
tegen en moet dus verplaatst wor-
den én over het hele gebied moet 
natuurontwikkeling voorop staan in 
de stedenbouwkundige voorschrif-
ten. Ook de verloren hoek waar 
men een jeugdcamping wil creë-
ren midden agrarisch gebied (site 
Korea langs Burgweg), werd ook 
ongunstig gestemd. Daarnaast was 
de vraag tot ontharding ook breed 
gedragen en kreeg het zuidelijk 
gelegen bufferbekken geen steun. 
Weinig verrassend was ook dat 
het hele vlieggebeuren maar door 
11 van de 18 aanwezigen werd 
gesteund. Als het om ruimtelijke 
efficiëntie gaat, staat de landbouw 
naast de milieu- en natuurbewe-
ging. Dit als het gaat om het inkan-
telen van het wetenschapspark (ifv 
drones) in de bedrijvenzone, maar 
ook voor het terugdringen van 
de bebouwing naar het absolute 
minimum boven de Roger Vandam-
mestraat. De zuidelijke rand, tegen 
Veurne aan, zou best nu al een 
bosbestemming krijgen, zo vinden 
meerdere leden. Ook het aanleg-
gen van een extra ontsluitingsweg 
naar het bedrijventerrein, lijkt niet 
meer dan een vooraankondiging 
van verdere opdeling en verka-
veling van het zuidelijk gelegen 
landbouwgebied. De ruimte is op 
en stilaan begint die gedachte ook 
binnen te sijpelen bij de sectoren in 
de ProCoRo. 
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De uitkijktoren op de Hoge Blek-
ker in Koksijde is definitief van 
de baan. Dit niet zozeer omwille 
van de beschadiging van natuur-
waarden, wel omwille van vrees 
voor inkijk bij de buren. De toren 
was een onderdeel van Horizon 
2025, waarbij uitkijkpunten over 
het landschap werden opgezet, 
samen met gemeenten.  
 
Bestaande kerk- en watertorens wor-
den gerenoveerd en geven een mooi 
beeld op het landschap. Hier en 
daar werden er ook nieuwe gepland, 
zoals in Houthulst of deze, op de 
Hoge Blekker. Het spanningsveld 
tussen natuur en recreatie blijft wel 
een gevoelig punt, maar het resultaat 
is veelal verbluffend.  
 
Zo ook bij de recreatieve kustfiets-
routes. Het overleg dat we hierover 
hadden met Westtoer en de Natuur-
puntafdelingen van de kust, werd 
omgezet in een licht aangepaste 
versie van routes, met aanpassingen 
voor de kwetsbare natuurwaarden.  
De provinciale domeinen zijn al 
langer een terecht uithangbord van 
de Provincie. Met een bevraging wil 
Westtoer de rebranding van deze 
domeinen gestalte geven. Bulskamp-
veld zal in een nieuw jasje krijgen, 
maar ook de Palingbeek en andere 
domeinen. Frisser en meer gericht 
op specifieke thema’s. Dat imago 
hangt ook aan de picknickplaatsen 
die Westtoer over de provincie heen 
wil installeren. Hier hebben we 
een mooi overleg rond gehad, met 
insteek van de lidverenigingen.  
Tenslotte is er de bevraging van 
de strandclubs door Westtoer in 
opdracht van Toerisme Vlaanderen. 
Deze werd in 2020 afgenomen en 
voorgesteld. Hier zal binnenkort 
overleg rond komen. We vrezen 
immers dat met een bevraging ook 
de verwachtingen komen. Deze 
strandclubs zijn verveld tot strand-
tavernes en stellen dan ook meer 
verwachtingen aan infrastructuur en 
uitbreidingsmogelijkheden. En daar 
zit minstens een angel in. 
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De december-MiNaraad had goed 
en slecht nieuws in aanbieding. 
Het slechte nieuws – zo kunnen 
we vrolijk afsluiten – is dat de 
Provincie nog steeds vasthoudt 
aan de ‘alles kan voor landbouw’- 
principes in Landschappelijk 
Waardevol Agrarisch Gebied 
(LWAG) en bij uitbreiding alle 
ruimtelijk kwetsbare gebieden. 
Dat is juridisch niet correct en dat 
hebben we ook aangegeven. 
 
Voor bijvoorbeeld Agrarisch 
Gebied met Ecologisch Belang – 
ook ruimtelijk kwestbaar gebied 
– geldt ‘Alleen die werken en 
handelingen mogen er worden 
uitgevoerd die het specifiek milieu 
van planten en dieren en de land-
schappelijke waarde niet scha-
den.’. Een mestverwerker kan je 
hier moeilijk onder laten vallen. 
Voor LWAG geldt dat de schoon-
heidswaarde niet mag aangetast 
worden. Dat dit niet gebeurt, moet 
binnen een bijzondere motivatie 
opgenomen worden. Een inte-
gratieplan van Inagro is daarvoor 
geen omvattend document. De 
beoordeling voor die laatste ligt 
evenwel wél bij de Provincie. Ten-
zij de RvVB er anders over beslist 
na een beroep. En zo blijft ons 
landschap degraderen. 

Het goede nieuws dan: de Pro-
vincie werkt naarstig verder aan 
haar klimaatplan. Dit zal uitgerold 
worden over de verschillende 
bevoegdheden, zoals ruimtelijke 
planning, waterbeleid, mobiliteit 
(fietsen), landbouw, economie,… 
Heel concreet ging er al een 
windcoördinator aan de slag, om 
een windplan voor de Provincie 
op te maken (bijna klaar) en is de 
droogtecoördinator ook al actief in 
het strijdperk. Verder blijft de Pro-
vincie ook de lokale klimaatacties 
steunen.
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