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1. KLIMAATVERANDERING: BESTRIJDEN OP ALLE DOMEINEN

2. VEETEELT: MAAK VAN WEST-VLAANDEREN GEEN VEEFABRIEK

3. LANDBOUW: BINNEN DE ECOLOGISCHE GRENZEN

4. LANDBOUW EN WATER: MINDER VERVUILING EN VERBRUIK

5. MOBILITEIT: MEER DAN BETON EN ASFALT

1. WEST-VLAANDEREN DUURZAAM ONTSLUITEN

West-Vlaanderen heeft niet de meest centrale ligging van het land. Waar de provincie
vroeger een ruime ontsluiting kende via het spoor, gericht op het openen van de kust
voor het toerisme. Deze lijnen zijn nu groene assen, alternatieven zijn er amper in de
plaats gekomen, buiten een meer uitgebreid wegennet. De West-Vlaming is dan ook heel
afhankelijk van de wagen. Ook voor de ontsluiting van de nabijgelegen Franse havens en
deze aan onze kust, alsook voor een duurzame ontsluiting voor het toerisme en de
andere interregionale transporten, dringt een beter ontsluiting van de provincie zicht op.
Naast de verbinding voor goederen en mensen, is het spoorwegennetwerk ook een
verbinding voor natuur. Zorgzaam omspringen met de weinige natuur in deze provincie is
hier dan ook de boodschap.
De West-Vlaamse Milieufederatie vraagt om :

- een systeem van knooppuntenverbindingen te voorzien in de provincie, waarbij gestreefd wordt naar een
verkorting van de reistijden tussen de gemeentelijke kernen en een betere bereikbaarheid van kernen die
nu afgesloten of moeilijk bereikbaar zijn;
- de aansluitingen van het spoornet voor het personenvervoer op een snelle verbinding (lightrail?) tussen
Veurne en Ieper, Veurne en Dunkerque/Calais, Oostende/Veurne, Brugge en Middelburg (via Eeklo) te
verbeteren;
- de Noord-Zuidas van de provincie te versterken;
- een vlotte aansluiting op het spoor te voorzien vanuit de luchthaven van Oostende, door een betere
afstemming van de verschillende vormen van openbaar vervoer;
- een volledige ban op pesticiden tegen 2016 op het spoorwegennetwerk, samen met een onderhoud te
voorzien dat de biodiversiteit maximaal nastreeft.

2. WEST-VLAANDEREN ZONDER PLASTIEKAFVAL

Onze provincie is alom gekend om haar toeristische troeven: de kust, het (in vele gevallen
nog) aantrekkelijke platteland, de pittoreske steden,… Jammergenoeg vormt onze
provincie niet enkel een verzamelplaats voor de bewonderaars van al dat schoon, maar
wordt de provincie ook geplaagd door een toevloed aan zwerfvuil. Niet enkel de
verpakkingen die argeloos door de bezoekers in de kant worden geworpen, maar ook de
plastieksoep die in golven aan de kustlijn te bezichtigen valt, maar ook in de maag van
meer en meer zeevogels die sterven aan een overdosis plastiek. Deze plastiek vervuiling
vormt in toenemende mate een bedreiging voor de ecologische rijkdom van zee, kust en
landelijk gebied. Drastische maatregelen ter beperking van deze plastiekstroom dringen
zich op.
De West-Vlaamse Milieufederatie vraagt om :
- een totaalverbod op de gratis plastiek draagtas in te stellen;
- samen met de wasmachineproducenten een sluitende regelgeving voor filteren van microplastics uit te
werken en deze ook toe te passen voor de waterzuiveringsinstallaties in afspraak met de gewesten;
- een drijfvuilplan tussen de verschillende regios van een stroomgebied uitwerken, dat de huidige overvloed
aan plastiek uit de rivieren naar de zee moet stoppen;

- een systeem met statiegeld in te voeren, ook voor kleine verpakkingen. Dit geeft in heel wat buitenlandse
voorbeelden (VSA, Quebec, Scandinavische landen) een goed resultaat. Het argument van de hoge kosten
kan hier enerzijds weerlegd worden door de maatschappelijke en ecologische kosten en anderzijds door
een percentuele afhouding binnen het statiegeld voor de kostendekking van het systeem;
- een strengere regulering uit te werken, samen met de fabrikanten, voor het gebruik van microplastics in
allerhande producten (scrub-gels, tandpasta,…);
- het vuil dat dan toch nog aanspoelt niet machinaal te (laten) ruimen.

3. WEST-VLAANDEREN GEZOND GEBOERD

Dat onze provincie heel wat van haar inkomsten haalt uit haar landbouw, is algemeen
geweten. De provincie is niet enkel de graanschuur van het land, maar ze levert ook het
leeuwendeel van de pensen en eieren op de Belgische borden. Steeds minder boeren,
kweken steeds meer dieren in een steeds beperktere regio. Dit houdt niet enkel
ziekterisico’s in voor de dieren, maar ook voor de volksgezondheid: antibioticaresistente
bacteriën zijn ook in ons land in opmars. Ziekenhuizen hebben al een preventieve
quarantaineregeling voor varkenshouders om de uitbraak van de MRSA, of
ziekenhuisbacterie te voorkomen. Dat deze bacterie zich ook kan verspreiden op andere
manieren, wekt ons zorgen. Zeker ook voor de mensen die in de buurt van dergelijke
stallen wonen.

De West-Vlaamse Milieufederatie vraagt om :
- een landelijk verbod in te voeren op megastallen en overleg in te lassen met de gewesten ikv de risico’s
die het huidige veeteeltsysteem op de volksgezondheid heeft;
- een wezenlijke afbouw te realiseren van het gebruik van antibiotica in de veeteelt naar Nederlands model;
- een vleestaks in te voeren voor onduurzaam geteeld vlees, waarbij de maatschappelijke kosten van de
industriële productie van vlees ingerekend worden;
- het verbod op misleidende afbeeldingen af te kondigen waarbij de indruk wordt gewekt dat het vee nog
steeds op weiden ronddartelt.

4. De West-Vlaamse militaire domeinen

De West-Vlaamse militaire domeinen (en militaire campings) zijn veelal gebieden waar de
natuur bijna ongestoord haar gang kon gaan. Het zijn veelal unieke biotopen en vormen
een unieke schakel in het Natura-2000 netwerk. Daarenboven zijn een aantal onder hen
ook meer dan functioneel in de kustverdediging ikv de klimaatverandering. Deze militaire
domeinen staan op het punt afgestoten te worden. Door de roep naar ruimte voor
wonen, recreatie en bedrijvigheid, dreigt de ecologische en dan ook maatschappelijke
functie bedreigd te worden.

De West-Vlaamse Milieufederatie vraagt om:
- deze domeinen in eerste instantie de natuurwaarden te garanderen en te versterken bij overdracht;
- de natuurverenigingen actief te betrekken in de beheercommissies die beslissen over het natuurbeheer en
de maatschappelijke afstemming van deze gebieden;
- de kustgebieden in te schakelen in de broodnodige uitbreiding van de natuurlijke versterking van onze
kusten.

5 5. De West-Vlaamse zee

De zee leek tot voor kort een onuitputtelijke bron van inkomsten voor toerisme, visserij,
afvalverwerking en transport, maar de grenzen zijn bereikt. De methoden van bevissing
blijken de visserij zelf in problemen te brengen, het toerisme toont haar keerzijde,
enzovoort. Een andere manier van kijken dringt zicht op en deze bocht wordt stilaan
genomen door de Belgische overheid, zij het wat traag. De uitbouw van de oogst van
windenergie komt stilaan op gang, maar heeft negatieve effecten op de leefbaarheid van
het vasteland . De visserij staat onder druk van Europa en de vrije markt om alternatieven
te zoeken binnen een meer duurzame visserij. Immers, aan het huidige tempo viste de
sector zichzelf kapot. 75% van de commerciële vissoorten zijn bedreigd en honderden
jobs staan hiermee dan ook op de helling.
De West-Vlaamse Milieufederatie vraagt om:
- een goede milieustatus na te streven tegen 2020, volgens de KR Mariene Strategie en hiertoe een
ecosysteembenadering te hanteren;
- Natura 2000 gebieden effectief te beschermen met concrete beheerplannen;
- paaiplaatsen tijdelijk sluiten voor visserij en bufferzones te installeren waar met strikt gereglementeerde
technieken kan worden gevist;
- de natuur in de windmolenparken op zee te stimuleren en te beschermen;
- de fragmentering van de mariene reservaten tegen te gaan door ook hier natuurverbindingsgebieden af te
bakenen;
- puntreservaten (scheepswrakken bijvoorbeeld) en te beschermen en soortenactieplannen te ontwikkelen;
- een integrale land-zee visie te ontwikkelen om op een efficiënte manier te kunnen omgaan met de
klimaatverandering;
- bij het aanleggen van energie-eiland(en) voor de kust voorrang te geven aan het nodige herstel van de
mariene ecologie bovenop andere vragen : recreatie, toerisme,…..

Graag verwijzen we ook door naar de volgende sites:
Natuurpunt Kustmemorandum:
http://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/natuurbeleid/verkiezingen/kustmemoran
dum.pdf
Bond Beter Leefmilieu Vlaams memorandum:
http://www.bondbeterleefmilieu.be/theme.php/21/dl/414
www.wmfkoepel.be

