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voorwoord

Beste lezer,
Naar goede traditie brengt het provinciebestuur ook dit jaar weer een beknopt overzicht uit van zijn
realisaties in het afgelopen jaar.

In 2018 liep de vorige legislatuur af. Het was het laatste jaar waarin onze provincieraad nog 72 leden telde,
het laatste jaar met 6 gedeputeerden. De overgang naar de nieuwe bestuursploeg was dan ook even

wennen, maar ondertussen is deze aanpassing ook verteerd en steken we de handen uit de mouwen om
het beleidskader en de prioriteiten voor de legislatuur 2019-2024 op punt te stellen.

Onze Provincie koos in 2018 binnen haar grondgebonden bevoegdheden voluit voor maximale

impact als partner van de lokale besturen in West-Vlaanderen. Grote projecten als de Herdenking
van de Eerste Wereldoorlog en GoneWest werden afgerond en tot een goed einde gebracht.

Nieuwe bufferbekkens en een goed gepland onderhoud van de waterlopen in ons beheer zorgden

voor een gecontroleerd waterbeheer in functie van overlast en droogte. Het bovenlokaal functioneel

fietsnetwerk werd verder uitgebouwd en het economische apparaat in West-Vlaanderen kreeg verder

ondersteuning en begeleiding via de POM. En zo kan ik nog een eindje doorgaan… Maar ik raad u aan
eens door dit naslagwerk te bladeren en de bloemlezing aan initiatieven zelf te ontdekken.

De provincie is het goedkoopste en efficiëntste streekbestuur met een democratische basis. Samen of in

een afwisselende onderlinge samenwerking met Vlaanderen en de lokale besturen kunnen wij een verschil
maken op het terrein. De provincie is een verbindende factor in de samenwerking tussen lokale besturen,
maar meteen ook een motor voor regionale ontwikkelingen. Dialogeren, samenwerken en samen
investeren – het is onze manier van aanpakken met een garantie op succes voor de toekomst.

Een toekomst met uitdagingen, maar ook met mogelijkheden. Met een bestuursploeg die zich voor

100 % wil inzetten, kunnen we onze provincie verder vorm geven en besturen voor de West-Vlamingen,
dicht bij de West-Vlamingen.
Bart Naeyaert,

Eerste gedeputeerde
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nieuw

Nieuwe deputatie
en provincieraad uit de
startblokken
West-Vlaanderen heeft een nieuwe provincieraad en een nieuwe deputatie. Die installeerden zich op
donderdag 6 december. 36 provincieraadsleden legden de eed af. CD&V is de grootste partij in de

provincieraad met 10 zetels. Zij vormt de meerderheid samen met Open Vld, dat 5 raadsleden heeft,

en sp.a, dat ook 5 zetels behaalde. De andere zetels zijn voor N-VA (7), Vlaams Belang (5) en Groen (4).
Christof Dejaegher (CD&V) is de nieuwe provincieraadsvoorzitter. Hij volgt Eliane Spincemaille op.

Bij de provincieraadsleden horen ook de 4 nieuwe gedeputeerden: Bart Naeyaert (CD&V), Jean de Bethune
(CD&V), Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) en Jurgen Vanlerberghe (sp.a). Bart Naeyaert neemt de rol

van eerste gedeputeerde op zich en is woordvoerder van de deputatie. Hij is bevoegd voor onder andere
‘landbouw en visserij’, ‘integraal waterbeleid’ en ‘omgevingsvergunningen’.

Jean de Bethune begon aan zijn tweede termijn als West-Vlaams gedeputeerde. Hij neemt onder andere
‘economie’, ‘woonbeleid’ en ‘externe relaties en Noord-Zuid-beleid’ voor zijn rekening.

Sabien Lahaye-Battheu maakte haar terugkeer naar het West-Vlaamse niveau, nadat ze eerder al zetelde in
de provincieraad. Tot haar takenpakket behoren onder andere de bevoegdheden ‘toerisme en recreatie’,
‘onderwijs’ en ‘ruimtelijke ordening’.

Tot slot legde ook Jurgen Vanlerberghe de eed af. Hij is gedeputeerde voor onder andere ‘milieu, landschap
en natuur’, ‘mobiliteit’ en ‘informatietechnologie’.
www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen
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Nieuw boek over het beleid van
het provinciebestuur 1995-2017

‘Stem op West-Vlaanderen’
maakt jongeren verkiezingsklaar

In januari, op de eerste zitting van de provincieraad van 2018,

In maart stelde het provinciebestuur de nieuwe lesmodule

1995-2017’ voor. Dit boek schetst in 446 bladzijden een uitvoerig

bedoeld voor jongeren die voor de eerste keer gaan stemmen.

stelde de Provincie ‘Het beleid van de Provincie West-Vlaanderen,
beeld van het beleid en de werking van het provinciebestuur

in die periode. Het vormt de vierde publicatie in een reeks over
het beleid van de Provincie. De andere delen handelen over de
periodes 1836-1921, 1921-1978 en 1978-1995.

Prof. Dr. Tony Valcke van het Centrum voor Lokale Politiek,

Vakgroep Politieke Wetenschappen (Universiteit Gent) kreeg de
eindredactie toevertrouwd.

www.west-vlaanderen.be/webshop

‘Stem op West-Vlaanderen’ voor. Dit kant-en-klare lespakket is

Het pakket vertrekt vanuit de realisaties van de Provincie en legt
de link met democratie, verkiezingen en burgerschap.

Het volledige traject bestaat uit vier stappen. In stap één, een

fotoquiz, krijgen de leerlingen inzicht in de rol van de Provincie op

diverse domeinen. Stap twee bestaat uit een zelftest. De jongeren
gaan daarin na hoe goed ze de Provincie kennen. Stap drie en vier

zijn een stellingenspel om de jongeren te testen op hun algemene
kennis over de verkiezingen en een ‘babbelbox’, waarbij ze de
opgedane informatie op een creatieve manier verwerken.
Er is een kort en een lang traject. Voor het korte gedeelte

worden twee lestijden voorzien. Wie alles wil overlopen heeft
4 lestijden nodig.

www.klasbakken.be
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Make-over documentatie- en
kenniscentrum Wereldburgerschap

‘Onvoltooid’ herdenkt alle
overleden kinderen

Begin 2018 opende de Provincie in het Wereldhuis in Roeselare

Provinciedomein Tillegembos in Brugge heeft er sinds oktober

een vernieuwd documentatie- en kenniscentrum voor
Wereldburgerschap. De verbouwing van het documentatiecentrum
vormde de laatste stap in de metamorfose van Provinciaal
Noord-Zuid Centrum naar Wereldhuis West-Vlaanderen.
De collectie werd gevoelig uitgebreid. Naast de gekende
materialen voor het onderwijs (via Kleur Bekennen) is er ook een
collectie voor mensen die met anderstaligen werken (samen met
het Agentschap Integratie en Inburgering). Ook de collectie rond
Wereldburgerschap in het algemeen groeit verder.
Het Wereldhuis wil meer vorming en educatieve activiteiten
organiseren. Denk dan aan de ondersteuning van mensen met

2018 een kunstwerk bij: ‘Onvoltooid’ van Els Vermandere.
Het monument werd gemaakt ter nagedachtenis van alle

overleden kinderen. Het werk staat vlakbij het Kasteel Tillegem,

net naast de oude moestuin. Zeven ruwe beelden uit natuursteen

maken er een cirkel rond een oude eik. Ze stellen de onafgewerkte
levens van overleden kinderen voor.

Het kunstwerk is een initiatief van de Werkgroep Wereldlichtjesdag
en de vzw Ouders Van een Overleden Kind. Zij willen hiermee een
permanente plek creëren waar ouders, familie en vrienden van

overleden kinderen terechtkunnen met hun emoties en gevoelens.
De Provincie stelde de locatie ter beschikking.

projecten in het Zuiden of aan tips en tricks voor vrijwilligers of
professionelen die met vluchtelingen werken.
Naast ondersteuning van initiatieven in het Zuiden met
een rechtstreekse band met West-Vlaanderen, zet het
provinciebestuur ook in op educatie en sensibilisering bij ons.
Het documentatiecentrum voor Wereldburgerschap wordt daar
het epicentrum van.
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
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‘Masterplan Fiets ten noorden
van de Leie’ opent de deur
naar Fietsfondssteun
In september stelde de Provincie het ‘Masterplan Fiets ten noorden van de Leie’ voor. Dit plan omvat delen van
de steden en gemeenten Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Lendelede, Wevelgem, Menen, Wervik en Ingelmunster.
Het masterplan wil het functioneel fietsnetwerk in de regio optimaliseren. Er gebeurde onderzoek

naar potentiële fietssnelwegen langs de spoorlijnen en naar bijkomende fietsroutes en verkeersveilige
oversteekplaatsen rond de R8.

Het onderzoek toonde aan dat er voldoende potentieel is voor een nieuwe fietssnelweg langs de spoorlijn van
Kortrijk tot Menen en van Kortrijk tot Moeskroen, in het verlengde van het Guldenspoorpad. Verder kan het

fietsnetwerk uitgebreid worden met de reservatiestroken van de N50c en de N328 in Kortrijk, de Bieststraat in
Wevelgem, de Rijksweg/Overleiestraat in Harelbeke en de Sint-Katariensteenweg in Kuurne. Tot slot is er ook
potentieel voor een fietsverbinding langs het spoor tussen Kortrijk en Ingelmunster.

Lokale besturen kunnen nu samen met de Provincie projecten uitvoeren met financiële steun van het

Fietsfonds. De doorlooptijd van zo’n project bedraagt snel 3 tot 4 jaar. De uitvoeringsduur hangt ook af
van de nodige verwervingen en vergunningen en van de eventuele koppeling aan andere projecten,
zoals rioleringswerken.

Binnen het masterplan is er ook aandacht voor flankerende maatregelen. Verschillende acties moeten ervoor

zorgen dat weggebruikers voor hun woon-werkverkeer minder beroep doen op de auto en vaker kiezen voor
alternatieve vervoersmiddelen.

Het voorgestelde masterplan kadert binnen het project K-R8. Dit project onderzoekt hoe de ruimtelijke

ordening en het verkeer rond de R8/E17 best georganiseerd kunnen worden. Het masterplan vormt een
ondersteunende studie en werd uitgevoerd op initiatief van de Provincie.
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
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‘Op stap met de klas’ bundelt
meer dan 150 klasuitstappen

Professionele insectenkweek
verpopt bij Inagro

Met de brochure ‘Op stap met de klas’ mikt de Provincie op het

Drie jaar na de opstart van kleinschalig onderzoek naar de

lager en kleuteronderwijs. Deze publicatie - de opvolger van

‘Juf, gaan we op stap’ - bundelt in totaal 159 educatieve uitstappen
in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. Trui Chielens zorgde voor
de illustraties.

De regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen heeft heel wat te

mogelijkheden van professionele insectenkweek, verpopt de
kweek bij Inagro: eind januari nam het praktijkcentrum zijn
nieuwe kweekcellen officieel in gebruik. Dankzij de moderne
infrastructuur kan het onderzoek doorgroeien naar een volwassen
stadium in een professionele kweekomgeving. Automatisatie en

bieden voor wie met de klas op stap wil. Scholen kunnen in

gebruik van reststromen staan daarin centraal.

kringloopwinkels, containerparken, boerderijen of molens.

De mogelijkheden met insecten zijn talrijk en nemen nog altijd

deze regio’s onder meer terecht in bedrijven, musea, ateliers,
Overal valt er wel iets te beleven op maat van de klas. De icoontjes
in de brochure verwijzen naar de thema’s. Ook de relevante
eindtermen worden vermeld.

De mogelijkheden om een educatieve uitstap op een creatieve
manier in te vullen, zijn erg ruim. Maar discussies rond de

maximumfactuur maken scholen meer en meer bewust van de

kostprijs van zo’n educatieve uitstap. Meer dan ooit loont het de
moeite om dicht bij huis interessante en leuke activiteiten voor
klasuitstappen te zoeken.

toe. Met de bouw van vier grote en twee kleine klimaatruimtes
voor gericht onderzoek naar professionele insectenkweek
beklemtoont Inagro het potentieel van deze jonge sector, maar
ook de nood aan verder onderzoek. De nieuwe infrastructuur laat
toe om onderzoek te doen met diverse insectensoorten onder
verschillende klimatologische omstandigheden, op een relevante
praktijkschaal en rekening houdend met het wettelijke kader van
insectenproductie.
www.inagro.be

www.west-vlaanderen.be/webshop
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(Leerling-)slagers lanceren zes
innovatieve streekproducten

Lancering ‘Visserij Verduurzaamt’

Tijdens de Avond van de West-Vlaamse Slager in april stelden

De Vlaamse visserij werkte de afgelopen jaren hard om duurzamer

zes innovatieve slagerijproducten voor aan de West-Vlaamse

erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming.

100% West-Vlaams en het Provinciaal Verbond der Beenhouwers
slagers. De lekkernijen werden ontwikkeld door drie WestVlaamse slagerijscholen: Syntra West, TA Diksmuide en

Ter Groene Poorte. De consument maakte in de loop van
het jaar kennis met de nieuwe streekproducten via de
deelnemende ambachtelijke slagerijen.

Met dit initiatief zetten de POM West-Vlaanderen en de

Slagersbond het vakmanschap en de passie van de West-Vlaamse

ambachtelijke slagers in de kijker. Het daagt de slagers ook uit om
te blijven vernieuwen en klanten innovatief te blijven aanspreken.
www.100procentwest-vlaams.be

te worden. In juni lanceerde ze ‘Visserij Verduurzaamt’, een
Op basis van 11 indicatoren ontwikkelde het Instituut voor

Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) de Valduvis-tool om

die inspanningen in cijfers uit te drukken. Valduvis staat voor
‘valorisatie van duurzaam gevangen vis’. De Valduvis-tool

meet de duurzaamheid van visserijactiviteiten op ecologisch,
sociaal en economisch vlak en maakt die zichtbaar met een

duurzaamheidsster. Reders die in het project stappen, engageren
zich voor een verbetertraject.

Voor haar personeelsrestaurant koopt de Provincie ook alleen nog
maar vis aan met ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning.
www.kustbeheer.be
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BIZ West moet de
detailhandel versterken

12 ha nieuwe proefvelden
voor Inagro

Met 11.300 winkels, waarvan bijna 9.000 zelfstandig uitgebaat,

Om het praktijkonderzoek voor land- en tuinbouw nog verder te

De vernieuwde Feitenfiche Detailhandel van de POM, OC West

aan voor Inagro. De proefveldwerking kon met deze aankoop

is West-Vlaanderen de handelaarsprovincie bij uitstek.

en de andere Vlaamse provincies, bevestigde dit gegeven nog.
Om handelaars met innovatieve ideeën een duwtje in de rug te
geven, werd in het voorjaar BIZ West gelanceerd.

Deze ‘Business Innovation Zone West-Vlaanderen’ trekt

de kaart van innovatie en vernieuwing in de detailhandel
met inspiratiesessies, bewustmakingscampagnes,

begeleidingstrajecten en evenementen. Deze initiatieven

moeten bijdragen tot levendige en krachtige handelskernen.
www.pomwvl.be/bizwest

optimaliseren, kocht de Provincie in 2017 12 ha bijkomende grond
worden uitgebreid dicht bij de bestaande site. Eind juni nam
Inagro de nieuwe ‘Godelievegronden’ in gebruik.

De gronden werden in normale rotatie gebracht voor proeven

van alle afdelingen in Inagro, zowel voor gangbare als biologische
landbouw. De velden dienen ook voor diverse innovatieve

projecten. Zo zal Inagro de bodem intensief opvolgen aan de hand
van smartfarmingtechnieken. Op de gronden komt er onder meer
nog een perceel ter ondersteuning van natuurlijke vijanden, voor
proeven met natuurlijke plaagbestrijders.
www.inagro.be
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Bijenhal en vul- en spoelplaats
via ‘Boer en bij’

Eer aan de knotbomen

In ‘Boer en bij’ werken de land- en tuinbouwafdeling van

Met de nieuwe publicatie ‘Knotbomen, knoestige knapen’ wil

samen aan concrete maatregelen voor duurzame landbouw

landschapselement.

VTI Poperinge, imkervereniging De Westerbie en Inagro
met aandacht voor het milieu en de bij.

VTI Poperinge investeerde in zijn proef- en praktijkbedrijf de

Schipvaarthoeve in een reinigingsplaats voor een spuittoestel

met biofilter. Het spuittoestel wordt er nu gespoeld en gereinigd
zonder risico op verontreiniging van de waterloop. Tegelijk werd
een nieuwe educatieve bijenhal in gebruik genomen. Beide

investeringen zullen hun nut bewijzen in de landbouwsector en
het tuinbouwonderwijs.

de Provincie de knotboom weer in ere herstellen als typisch

In de publicatie vind je, naast de soorten knotbomen, ook hoe je

ze aanplant en best onderhoudt. Daarnaast komt aan bod hoe je

creatief met snoeiafval kunt omspringen of welke meerwaarde de
knotbomen betekenen voor de natuur en het landschap.
De Provincie werkte voor deze publicatie samen met de

West-Vlaamse Regionale Landschappen en de stadlandschappen
‘’t West-Vlaamse hart’ en ‘Leie en Schelde’.
www.westvlaanderen.be/webshop

Inagro speelt in dit Leader-Westhoekproject een leidende rol op
het vlak van kennisoverdracht naar de sector en de burgers.
www.inagro.be
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Overgangsbudget 2019 toont
een financieel gezonde Provincie
Eind november stemde de provincieraad over het budget 2019. De Provincie is financieel gezond, zowel op de
korte termijn voor het budget 2019, als voor de meerjarenplanning.

Het budget 2019 vloeit voort uit het meerjarenplan 2014-2019 en is een overgangsbudget. In 2019 trad een

nieuwe bestuursploeg aan. Die bepaalt eigen beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en geeft die in de
loop van 2019 verder vorm via het nieuwe meerjarenplan 2020-2025.

De exploitatie-uitgaven dalen in 2019 met 3 % naar 144.768.701 euro, de exploitatieontvangsten stijgen met 3 %
naar 158.888.016 euro.

In totaal plant het provinciebestuur in 2019 voor 31.339.622 euro investeringen. Zo worden onder andere in
Pittem, Veurne en Anzegem gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd en wordt het steunpunt
Duurzaam Bouwen Acasus uitgebouwd.

Daarnaast worden er 25.351.659 euro investeringssubsidies toegekend. Inagro krijgt bijvoorbeeld een

investeringstoelage voor de bouw van een onderzoeksserre op het dak van de REO-veiling in Roeselare (foto).
Ook zijn er subsidies voorzien voor het reglement toeristische impulsen. Unie-K vzw krijgt een kostentoelage
om een hippotherapiecentrum te realiseren op de site Groot-Magdalenagoed in Brugge.
In 2019 verhogen de provinciebelastingen niet, ze worden alleen geïndexeerd.

cijfers jaaroverzicht 2018
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Bedrijfsinvesteringen bereiken
recordhoogte

Vonk leert leidinggevenden omgaan
met grensoverschrijdend gedrag

De bedrijfsinvesteringen van alle West-Vlaamse ondernemingen in

Met een workshop ‘Omgaan met grensoverschrijdend

van ruim 10 % in vergelijking met 2015. Dit historisch recordcijfer

Grensoverschrijdend gedrag gaat dan ook niet voorbij aan de

West-Vlaanderen stegen in 2016 naar 3,77 miljard euro. Een groei
werd in 2018 voorgesteld.

Vloerbedekkingsspecialist Unilin in Oostrozebeke spande de

kroon en investeerde 188,5 miljoen euro in 2016. Ook bouwers
van windturbineparken, zoals Rentel, Norther en Cableco,

gedrag’ speelde Vonk in op de actualiteit van #MeToo.

overheidssector. Het vormings- en expertisecentrum van de

Provincie wilde met de opleiding leidinggevenden informeren,
sensibiliseren en trainen. Want gepast omgaan met seksuele
intimidatie of pesten, vergt assertiviteit en professionaliteit.

investeerden fors en staan in de top vijf van grootste West-

Algemeen deden in 2018 115 verschillende klanten samen

sprongen vooral de nieuwbouwprojecten van AZ Groeninge,

stond in voor 119 opleidingen in open aanbod, 144 opleidingen

Vlaamse investeerders. In de sector van de socialprofitbedrijven
AZ Delta en AZ Zeno in het oog. De verwachtingen voor de cijfers
over 2017 en 2018 zijn ook hoog.

De groei in bedrijfsinvesteringen vertaalde zich ook in een
aanzienlijke daling van de werkloosheid.

453 keer beroep op Vonk. Het vormings- en expertisecentrum

in-huis (bij klanten), 142 selectieopdrachten, 16 teambegeleidingen
en 18 consultingopdrachten. Er werden ook 14 coachings
uitgevoerd.

www.apbvonk.be

www.westvlaanderenwerkt.be
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Hier hebben nieuwe ondernemingen Vernieuwde website
de grootste overlevingsgraad
‘provincies in cijfers’
West-Vlaanderen scoort met zijn ondernemersvriendelijk beleid.

Een nieuwe startpagina maakt de databank provincies.incijfers.be

actieve ondernemingen groeide hier tot 119.191, een toename

rechtstreekse overzichten van de kerncijfers per gemeente:

In 2018 werden de cijfers bekendgemaakt voor 2017. Het aantal
van 3,6 % ten opzichte van 2016. Opvallend is de West-Vlaamse

koppositie qua overlevingsgraad: 72,2 % van de ondernemingen
die hier in 2012 opstartten, zijn na vijf jaar nog actief.

In de periode 2012 tot 2017 noteert West-Vlaanderen in het

aantal nieuw opgerichte ondernemingen een stijging van 35,4 %.
Het Belgische cijfer is daar maar +29,5 %. Uit de recente

conjunctuurnota van de POM West-Vlaanderen bleek dat het

ondernemerschap verder groeit, met in april 2018 5,2 % meer

starters dan in 2017. De ondersteuning van het provinciaal initiatief

nog vlotter toegankelijk. Voor verschillende thema’s zijn er nu

bevolking, nationaliteit en herkomst, gezinnen, wonen, onderwijs,
werken, economie, detailhandel, armoede en veiligheid…

De online databank werd in 2017 gelanceerd door de vijf Vlaamse
Provincies. De website bevat gegevens over tal van thema’s die

relevant zijn voor lokale besturen en andere organisaties. Je kunt
de gegevens niet alleen opzoeken in de uitgebreide databank;
er zijn ook thematische rapporten met kant-en-klare info.
www.provincies.incijfers.be

Start&GO en de krachtenbundeling van alle partners werpt
duidelijk vruchten af.

Bovenstaande vormt een van de meest opmerkelijke vaststellingen
van West-Vlaanderen Ontcijferd, de jaarlijkse sociaal-economische
analyse uitgevoerd door POM West-Vlaanderen.
www.pomwvl.be/west-vlaanderen-ontcijferd
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Zwin Natuur Park verwelkomt
250.000ste bezoeker
Eind mei heette het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist de 250.000ste bezoeker welkom, een echtpaar uit

Kuringen. In een klantentevredenheidsonderzoek door Westtoer toonden de bezoekers van het Zwin Natuur
Park zich algemeen positief.

95 % van de bezoekers gaf aan terug te willen komen. De verschillende aspecten van de dienstverlening kregen
een score tussen 3,9 en 4,6 op 5. Ook over het Zwin Natuur Park zelf waren de bezoekers positief: de aspecten
leerrijk, plezierig, interactief, verrassing enz. kregen een score tussen 4 en 4,5.

Zo’n 60 % van de bezoekers komt met kinderen. Het Zwin Natuur Park trekt ook bezoekers aan van verderaf:

48 % is in de regio voor 1 dag, 40 % voor meerdere dagen. Bij de Franstalige bezoekers ligt dit percentage nog
hoger. Families vinden vooral de beleving in de tentoonstelling boeiend.

Het aandeel ‘scholen’ steeg in vergelijking met 2017 met maar liefst 41,2 % tijdens de periode januari tot half mei
2018, vooral door de opstart van het nieuwe educatieve aanbod in september 2017. Ook het aantal groepen en
individuele bezoekers steeg aanzienlijk: respectievelijk 16,9 % en 15,6 %.
www.zwin.be
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Studie toont geen negatief gezondheidseffect van
intensieve veeteelt op omwonenden
West-Vlaanderen is rijk aan intensieve veehouderijen. Als vergunningverlenende overheid moet de Provincie
kunnen werken met de meest recente en betrouwbare data uit de wetenschap. De Provincie liet een

overzichtsstudie uitvoeren door het Vlaams Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

Deze studie kwam er nadat de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) een bloemlezing uitbracht van mogelijke
verbanden tussen veehouderijen en de menselijke gezondheid. Bovendien toonde een Nederlandse studie

(VGO) uit 2016 aan, dat naast positieve effecten, ook infecties van de lagere luchtwegen en longonstekingen
meer voorkomen bij omwonenden van pluimvee- en geitenhouderijen.

Momenteel is er geen wetenschappelijk bewijs dat wonen in de omgeving van veeteeltbedrijven in Vlaanderen
schadelijk zou zijn voor de gezondheid, blijkt uit de studie door het ILVO. Een groot aandeel van de

onderzochte theoretische gezondheidsrisico’s specifiek voor omwonenden, is niet aanwezig of het effect ervan

is niet bewezen. Voor een aantal risico’s zijn er maatregelen voorzien en/of dringt zich bijkomend onderzoek op.
Wetenschappelijk is het op dit moment onmogelijk om duidelijke uitspraken te doen over het effect van de
‘endotoxines’, stelt het rapport nog.
www.vemis.info/kennis/bibliotheek
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100 jaar groote oorlog

Expo ‘600.000 beelden –
600.000 namen’ lokt
257.000 bezoekers
Van eind maart tot begin november kon het ruime publiek in provinciedomein De Palingbeek in Ieper

naar de expo ‘600.000 beelden – 600.000 namen’. Voor deze land-art-installatie van 3 hectare stonden

600.000 beeldjes in klei opgesteld in het niemandsland van de frontzone. Elk van de beeldjes stond voor
één van de mensen die tijdens WO I het leven lieten in België.

In totaal hielpen 4.000 vrijwilligers met de opbouw van de expo en werden zo’n 257.000 bezoekers
geteld. Voordien maakten gedurende de vijf herdenkingsjaren, van 2014 tot en met 2018, ongeveer
170.000 individuele participanten een of meerdere beeldjes in workshops en belevingsateliers.
De vzw Waak in Kuurne maakte er ongeveer 200.000.

Bij elk beeldje hoorde een ‘dogtag’ met de naam van een maker en de naam van een slachtoffer van op de

‘Namenlijst’ van het In Flanders Fields Museum (IFFM), een GoneWest-project. GoneWest was het culturele

programma van de Provincie voor de herdenking van WO I. De expo kaderde in ‘ComingWorldRememberMe’
(CWRM), het beeldende kunstproject binnen GoneWest.

Curator Jan Moeyaert, van vzw Kunst, en kunstenaar Koen Vanmechelen werkten CWRM uit.

‘ComingWorldRememberMe’ werd mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.

Na de expo werden de beschikbare beeldjes uit de land-art-installatie verdeeld, onder meer als persoonlijk

aandenken. De expolocatie in het kwetsbaar milieugebied wordt, zoals voorzien, volledig in zijn oorspronkelijke
staat hersteld.

‘Coming World’, het grote oerei in het midden van de land-art-installatie, krijgt een nieuwe bestemming in een
niet-vergunningsplichtige zone in provinciedomein De Palingbeek. Het wordt een permanent aandenken aan
de expo.

www.west-vlaanderen.be/palingbeek

100 jaar groote oorlog jaaroverzicht 2018

23

Slotjaar GoneWest: ruim 71
voorstellingen met theater, dans,
muziek en literatuur in het teken
van vrede, hoop en verzoening.

Het grootschalige participatieve
project Waterfront werd op
vrijdag 29 juni live uitgezonden
op Canvas.

Met concerten in Poperinge,
Veurne, Diksmuide, Nieuwpoort
en Heuvelland brengt ‘De Zomer
van 2018’ een ode aan iconische
locaties.

Vredesmanifestatie Peace to the
World in Ieper vormt een fors
statement voor de vrede.

Wim Opbrouck gidst het publiek
door een muzikale marathon van
twaalf uur.

HER-DACHT bundelt de initiatieven
van GoneWest, de provinciale
herdenking van WO I.

6.000 participanten
voor GoneWest-opener
het Waterfront
Na de eerdere grote participatieprojecten Lichtfront, Woordfront, de 30.000e Last Post en het Kraterfront,
opende de Provincie haar GoneWest-editie 2018 eind juni met het Waterfront. GoneWest is het culturele
herdenkingsprogramma van de Provincie voor de herdenking van WO I.

Over 21 kilometer, van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende, hielden 6.000 vrijwilligers

3.000 bootjes vast, twee per bootje. De Belgische kustgemeenten speelden een belangrijke rol tijdens WO I.
Zeker in 1918 kreeg onze kust het zwaar te verduren.

Op elk bootje schreven de participanten de naam van een gesneuvelde op zee (tijdens WO I) en voegden

er hoopvolle ‘boot-schappen’ aan toe. Dit was ook het voornaamste doel van het evenement: de aandacht

vestigen op de toekomst, de hoop en verzoening. Het geheel werd rechtstreeks uitgezonden op Canvas en

gepresenteerd door Joris Hessels en Dominique Van Malder, de makers van Radio Gaga. Zij gingen op zoek
naar kleine en grote verhalen en voerden gesprekken met de participanten.

In Zeebrugge, Blankenberge, De Haan, Bredene en Oostende vonden extra voorstellingen op en rond de zee
plaats. Onder andere Giovanni Vanhoenacker en Brugge Plus, Abattoir Fermé, Studio Orka, CirQ en Atelier
Bildraum (i.s.m. Muziektheater LOD en Madensuyu) verleenden hun medewerking.

Hunne Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde en de Gouverneur-generaal van Australië en zijn
echtgenote woonden het Waterfront bij.

De Waterfrontbootjes, 1,5 m lang, waren geïnspireerd op een origami-bootje. Het bedrijf Sioen stond in voor

de productie in duurzaam pvc-coated textiel, naar een ontwerp door Vives- en Howest-hogeschoolstudenten.
Zij dachten ook aan een ‘tweede leven’ voor de bootjes als comfortabele zitzak.
www.west-vlaanderen.be/gonewest
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‘Zie Ons, de Mens’ mixt literatuur, fotografie en muziek
Medio augustus stonden in Zedelgem twee voorstellingen van ‘Zie Ons, de Mens’ geprogrammeerd.
Deze literaire voorstelling binnen GoneWest bracht een mix van literatuur, fotografie en muziek.

Topfotografe Lieve Blancquaert, literair curator GoneWest Erwin Mortier en het polyfonisch ensemble
Currende sloegen hiervoor de handen in elkaar.

Lieve Blancquaert en Erwin Mortier namen de rol van verteller op zich. Onder leiding van Erik Van Nevel

verzorgde Currende het muzikale aspect. De beelden kwamen uit het archief van het In Flanders Field Museum
in Ieper en van Lieve Blancquaert.

De voorstelling van ongeveer 75 minuten verbond de (wan)hoop uit het verleden, met mensen van over
de hele wereld die vandaag hopen op vrede, recht en rechtvaardigheid.

De Provincie werkte voor ‘Zie Ons, de Mens’ samen met de gemeente Zedelgem en de Benedictijner

zusterorde van Bethanië. De Priorijkerk van Bethanië in Zedelgem bood theatraal, akoestisch en architecturaal
de ideale ruimte voor de ingetogen voorstelling.

28

‘Expo Un|settled’ in provinciedomein Raversyde
Van de zomervakantie tot en met 11 november kon je in provinciedomein Raversyde in Oostende naar

‘Expo Un|settled’. Kunstenaars met affiniteit met ontheemding prikkelden in de beklemmende bunkers en
gangen van de Atlantikwall de verbeelding met kunstwerken, films en in-situ-installaties.

Tal van kunstenaars presenteerden bestaand werk of nieuwe creaties, gemaakt voor de expo: over de krachtige
rol die verbeelding speelt in onze herinneringen, over heimwee, onderweg zijn of aankomen zonder thuis te

zijn. Onder meer Thomas Demand, Meggy Rustamova, Mekhitar Garabedian, Erkan Özgen, Niko Hafkenscheid
en Valentina Stepanova, Filip Berte en Maarten De Vrieze stelden tentoon.

In het natuurpark vertelden historische foto’s en getuigenissen hoe vluchtelingen tijdens WO I en II
opgevangen werden. Pijnlijk herkenbaar in de huidige vluchtelingenproblematiek.
www.unsettled.kaap.be
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Peace to the World sluit
GoneWest indrukwekkend af
Voor Peace to the World, het slotevent van GoneWest, zakten op zaterdag 25 augustus in totaal meer dan

8.000 mensen af naar de Grote Markt van Ieper. Tijdens deze 12 uur durende vredesmanifestatie herdachten
ze samen het einde van de Groote Oorlog.

Het provinciebestuur had aan Wim Opbrouck gevraagd om de rol van curator op zich te nemen. Het wou

een fors statement voor de Vrede. Wim Opbrouck trad zelf op met de ‘We Shall Overcome-band’, samen met
Axl Peleman, Ron Reuman, Serge Feys en Roeland Vandemoortele.

Het publiek genoot van optredens van onder andere Wannes Cappelle, Gabriel Rios, Raymond van het
Groenewoud, Arsenal, Brihang en Donovan en van de Duitse formatie Einstürzende Neubauten.

Tussendoor waren er voordrachten van onder andere Rudi Vranckx, Saskia de Coster en Tom Lanoye.
In woord en muziek werd zo een krachtig signaal gegeven van verzoening, hoop en solidariteit.

In het kader van GoneWest, het culturele herdenkingsprogramma voor WO I van de Provincie, vonden
vier jaar lang tal van evenementen plaats rond dans, muziek, theater, literatuur en beeldende kunst.

De 8.000 aanwezigen kregen een kruisje op de borst
geplakt. Dit kenteken van GoneWest stond symbool
voor de individuele slachtoffers van de oorlog.

100 jaar groote oorlog jaaroverzicht 2018
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Standbeeld voor Jérome
Seynhaeve in Ingelmunster

Memorydate brengt jongeren van
diverse origine samen rond WO I

Op 21 oktober onthulde de Provincie een standbeeld van Jérome

De Provincie en de vijf grote West-Vlaamse WO I-musea stelden

weer thuisgekomen van de oorlog. Tijdens WO I diende de

leerlingen uit het regulier secundair onderwijs samen met

Seynhaeve in Ingelmunster. Precies 100 jaar daarvoor was Jérome
Oostkampenaar als soldaat. Zijn belevenissen noteerde hij 4 jaar
lang getrouw in een dagboek.

in maart Memorydate voor. Dit project brengt in workshops
anderstalige leeftijdsgenoten uit het OKAN-onderwijs
(OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers).

In 2013 stelde de familie Seynhaeve het dagboek ter beschikking

De jongeren werkten telkens samen creatief rond thema’s als

materiaal voor het basisonderwijs. Later werd het dagboek ook

‘Kan sport verbinden?’ enz.

van de Provincie. Die gebruikte het als basis voor educatief

uitgegeven. Deze samenwerking vormde de aanleiding voor het

‘Waar voel je je thuis?’, ‘Nooit meer oorlog. Wanneer voer ik actie?’,

standbeeld.

In het najaar kwam er een vervolg in samenwerking

Het uit hout vervaardigde standbeeld is een werk van Christine

toneelbewerking ‘Oorlog & Terpentijn’ van Stefan Hertmans

Platteeuw, gehuwd met een familielid van Jérome Seynhaeve.
Het standbeeld staat ook bij zijn familie.
www.west-vlaanderen.be/voor-scholen

met toneelgezelschap Needcompany. Het boek en de

dienden dan als creatieve basis. Hier vloeiden in januari 2019 drie
hartverwarmende reportages uit voort.
www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie
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Nabestaande van WO I-soldaat
geeft lezing in PTI Kortrijk

WO I-autoroute
Niemandsland heropend

In november gaf Robin Granicy-Sergent een voordracht voor

Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking van de Groote

Kortrijk. Zij sprak over de laatste dagen van haar grootoom Everett

Westhoek, met WO I als rode draad. Elk belicht een verschillend

het vijfde jaar TSO van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in
D. Lewis. Deze Amerikaanse soldaat sneuvelde op 2 november
1918 tijdens het eindoffensief van WO I.

Oorlog ontwikkelde Westtoer zes toeristische autoroutes in de

oorlogsthema. In september werd één van de routes heropend:
de Niemandsland-autoroute in Houthulst.

Lewis’ familie geloofde lang dat hij in Frankrijk gesneuveld was,

Het 68 kilometer lange traject van het zogenaamde Niemandsland

slaagden zij er nooit in om zijn laatste rustplaats te vinden. Maar

vijandelijke sector tussen Diksmuide en Langemark. Een deel van

na een bericht in die zin van de Amerikaanse overheid. Daardoor
in 2014 bracht het ‘adopt-a-graveprogramma’ aan het licht, dat
hij begraven ligt op het Flanders Field American Cemetery in

Waregem. Everett D. Lewis sneuvelde in de Spitaalbossen ter
hoogte van Waregem.

volgt het wisselend strijdtoneel tussen de geallieerde en de

het routetraject was er door werken aan de Poelkapellestraat in
Houthulst een aantal jaren onderbroken.

De 14-18 autoroutes helpen om het oorlogslandschap van toen te

ervaren en te lezen. Ze zorgen ook mee voor de spreiding van het

www.pti.be

herdenkingstoerisme in de regio.
www.westtoer.be
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De Westhoek ontving 2,7 miljoen
WO I-herdenkingsbezoekers
In november presenteerde het Kenniscentrum van Westtoer de toeristische cijfers van de Westhoek voor de
herdenkingsjaren van 100 jaar WO I. Van de start in 2014 tot eind oktober 2018 bezochten ruim 2,7 miljoen
herdenkingsbezoekers de regio. Hun tevredenheid bleek groot. Zes op de tien waren van plan om de
Westhoek ook ná 2018 te bezoeken.

Globaal was 93 % van de herdenkingsbezoekers zeer tot uiterst tevreden over het bezoek. Vooral de sereniteit,
de goed onderhouden sites en de inhoudelijke informatie en interpretatie worden sterk geapprecieerd.

2014 bleek het absolute topjaar, met 789.500 bezoekers. In 2015 werden er 500.500 herdenkingsbezoekers

geteld. 2016 was een jaar met minder evenementen en plechtigheden en met 447.600 bezoekers. In 2017 stond
de herdenking van de Slag bij Passendale centraal. De media-aandacht en het ruime aanbod resulteerden

toen in 514.700 herdenkingsbezoekers. Voor 2018 werden tot en met oktober 461.000 bezoekers geteld, maar
dit cijfer ging na de plechtigheden rond Wapenstilstand weer tot boven het half miljoen. Voor de volledige
herdenkingsperiode moet het bezoekersaantal de drie miljoen bereiken.

Het WO I-herdenkingstoerisme in de Westhoek heeft een sterk internationaal karakter, met 52 % buitenlandse
bezoekers voor de periode 2014-2017. Het binnenlands aandeel van 48 % bestaat voor 93 % uit Vlamingen.
Er blijkt bovendien een opvallende variatie in bezochte sites.

Tijdens de herdenkingsperiode is sterk ingezet op samenwerking in de Westhoek. Ook na 2018 worden de
250 herdenkingspartners beschouwd als echte streekambassadeurs. De wederopbouw na 1918 biedt

interessante thema’s voor een herhaalbezoek aan de regio. Westtoer verzamelde al partners rond het thema
van de wederopbouw en werkt nu met steun van de Vlaamse overheid aan een nieuw project.
www.westtoer.be
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kwaliteit beloond

Wim Lybaert West-Vlaams
Ambassadeur 2018
Wim Lybaert mag zich een jaar lang West-Vlaams Ambassadeur noemen. Hij won zijn titel eind november
tijdens een gala-avond in Brugge. De titel werd voor het eerst uitgereikt.

De 50-jarige Wim Lybaert is afkomstig uit Brugge. Hij werkte mee aan de opstart van de West-Vlaamse
televisiezender Focus & WTV. Later ging hij aan de slag bij productiehuis Woestijnvis. Lybaert brak pas

echt door als presentator van ‘De moestuin volgens Wim’. Daarin leerde hij televisiekijkend Vlaanderen
moestuinieren. Lybaert mag zich ook auteur noemen. In 2013 verscheen zijn boek ‘Mijn Moestuin’.

Intussen is hij ook de trotse eigenaar van z’n eigen productiehuis. Daarmee was hij dit jaar te zien op Eén als
presentator van ‘De Columbus’. In dat programma trok hij met een omgebouwde autobus op reis met een

bekende Vlaming. Onder andere Hilde Crevits en Els Pynoo behoorden tot het reisgezelschap. Ondertussen is
Wim Lybaert volop bezig met de opnames van een tweede seizoen.

Aanvankelijk maakten 25 bekende West-Vlamingen kans op de titel. Na een stemronde bij het ruime publiek

en een eerste selectie, bleven 10 genomineerden in de running: Wannes Cappelle, Stephanie Coorevits, Niels
Destadsbader, Yves Lampaert, Sandra Bekkari, Emma Meesseman, Wim Opbrouck, Emma Plasschaert, Xavier
Taveirne en dus Wim Lybaert. Een negenkoppige jury onder leiding van Michel baron D’Hooghe hakte de
knoop door.

Samen met de Provincie, Radio 2 West-Vlaanderen
en Focus & WTV ging de Krant van West-Vlaanderen
op zoek naar de West-Vlaming die zijn of haar
West-Vlaamse roots uitdraagt.
kwaliteit beloond jaaroverzicht 2018
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‘FSC Project Award’ en ‘BREEAM-certificaat’
voor Zwin Natuur Park
Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist werd in het najaar bekroond met een ‘FSC Project Award’.

FSC België, een onderdeel van FSC International, reikt deze prijs uit. Deze organisatie streeft naar

duurzaam beheer van bossen over de hele wereld. Via de awards bekroont FSC gebouwen en locaties

waar duurzaam hout is gebruikt. Het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park werd de winnaar binnen
de categorie ‘Publiek Gebouw’. De gevel, het schrijnwerk en het interieur van het gebouw bestaan uit
FSC-gecertificeerd hout.

Eerder in 2018 kreeg het Zwin Natuur Park ook al een BREEAM-certificaat. BREEAM staat voor ‘Building

Research Establishment Environmental Assessment Method’. Via BREEAM krijgen gebouwen een score
voor hun duurzaamheid en worden ze opgedeeld in categorieën. Het bezoekerscentrum van het Zwin

haalde maar liefst 76,09 % en kreeg het niveau ‘excellent’. Maar vier gebouwen in België met een definitief
certificaat scoren beter.
www.zwin.be
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De Gavers ontvangt ‘Blauwe Vlag’
Halfweg mei mocht het provinciedomein De Gavers in Harelbeke al voor de vijfde keer de ‘Blauwe Vlag’
in ontvangst nemen. Dit internationaal label staat garant voor kwaliteitsvol duurzaam toerisme aan de

kust en binnenwateren. Jachthavens en zwemvijvers kunnen zich hiermee onderscheiden op het vlak van
waterkwaliteit, interne milieuzorg, milieueducatie en veiligheid.

Het was de vijfde keer dat De Gavers een dergelijk label in ontvangst mocht nemen. De vorige keren waren
in 2017, 2016, 2015 en 2013.

Het kwaliteitskeurmerk wordt in België uitgereikt door de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Foundation for
Enviromental Education (FEE). In totaal wapperden er in 2018 in België 22 ‘Blauwe Vlaggen’.
www.west-vlaanderen.be/gavers
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Westtoer bekroont 20 laureaten
van het West-Vlaams toerisme
Tijdens ‘De Nacht van Westtoer’ eind september bekroonde provinciebedrijf Westtoer in Kursaal Oostende
de 20 laureaten van het West-Vlaams toerisme. In totaal hadden 70 waardevolle kandidaten een dossier

ingediend. Voor Westtoer zijn alle laureaten uitmuntende ambassadeurs voor het West-Vlaams toerisme.
De jury selecteerde zes winnaars. Hubert Rubbens van Oostende voor Anker kreeg de Prijs van Verdienste.

De Innovatie- en creativiteitsprijs ging naar The tAble van Ariane Hotel (Ieper). De prijs voor beste toeristische
ondernemer werd voor het Brugse Ommeland toegekend aan Piet Wostyn van Mostaard Wostyn (Torhout),

voor de Kust aan Xavier Vercaemst van Hotelgroep C-Hotels, voor de Leiestreek aan Cindy Monnens van Kaffee
Damast (Kortrijk) en voor de Westhoek aan Martin Bacquaert van Wijndomein Entre-Deux-Monts (Heuvelland).
Elk van hen vertegenwoordigt een toeristische organisatie of bedrijf dat in de voorbije drie jaar een
voortrekkersrol speelde op het vlak van toerisme en/of recreatie in West-Vlaanderen.

West-Vlaanderen blijft een boegbeeld van het toerisme in Vlaanderen. Qua economische impact is het toerisme
goed voor een omzet van ruim 3,5 miljard euro en meer dan 50.000 voltijdse jobs in de provincie.

Het was de zevende keer dat provinciebedrijf Westtoer prijzen uitreikte aan verdienstelijke ondernemers en
organisaties uit de toeristisch-recreatieve sector.
www.westtoer.be
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Mooiste fietsroute van België
start in de Westhoek

Jubileumviering voor
verdienstelijke provincieraadsleden

De lezers van VAB Magazine verkozen de Tournée Locale

Eind oktober werden in het Provinciaal Hof in Brugge

België. Deze route van 33 km start aan het Hopmuseum in

werden gevierd voor hun 30-jarig mandaat als provincieraadslid:

bierfietsroute Poperinge-Vleteren tot mooiste fietsroute van
Poperinge en is ideaal om het hoplandschap van Poperinge
en Vleteren te verkennen. Westtoer (Toerisme Westhoek)

realiseerde de bierfietsroute samen met stad Poperinge en
gemeente Vleteren.

In het kader van de campagne ‘Tournée locale, bierbeleving in

de Westhoek’ van Westtoer, werden in 2017 vier bierfietsroutes

gerealiseerd, waaronder de winnende route. Een pocketbrochure
toont het goede leven in al zijn facetten.

Uit elke provincie selecteerde VAB-Media één route. Liefst

1.115 mensen stemden op ‘Tournée Locale Poperinge-Vleteren’.
www.tourneelocale.be

verdienstelijke provincieraadsleden gehuldigd. Drie jubilarissen

Jean de Bethune, Dirk De fauw en Gunter Pertry. Hilde Decleer en
Luc Vannieuwenhuyze zetelden al 25 jaar in de provincieraad en
werden hiervoor in de bloemen gezet.

Guido Decorte en Bernard De Cuyper werden gehuldigd voor

20 jaar mandaat. Eric De Keyser, Anthony Dumarey, Lies Laridon,

Kristof Pillaert, Kurt Ravyts, Peter Roose en Hendrik Verkest kijken
terug op 15 jaar mandaat.

Eliane Spincemaille, voorzitter van de provincieraad, gaf de

huldetoespraak. Namens de gevierden sprak Dirk De fauw een
dankwoord uit.

www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen
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Wedstrijd natuurfotografie
in Zwin Natuur Park

Internationale Rozenkeuring
in Kortrijk

De Provincie organiseerde in de loop van 2018 een

In de Rozentuin bij kasteel ’t Hooghe in Kortrijk vind je ruim

voor amateurs en professionals. De wedstrijd kaderde binnen de

laatste weekend van juni gaat hier elk jaar een internationale jury

natuurfotografiewedstrijd in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist,
tentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’.

In totaal stuurden 117 mensen samen 411 foto’s in. Technische

vereisten werden niet opgelegd, alleen moesten de foto’s in het

Zwin Natuur Park of in de onmiddellijke Zwinomgeving gemaakt
zijn, met respect voor de natuur.

In de twee leeftijdscategorieën (jonger dan 18 jaar en

volwassenen) waren er telkens drie thema’s: dieren, planten en
landschap. Dit resulteerde in 18 winnaars. De winnende foto’s
kregen allemaal een plek in de tijdelijke tentoonstelling
‘Het Zwin Inspireert’.
www.zwin.be

200 diverse rozenvariëteiten in een heerlijk, groen kader. In het

van rozenkenners op zoek naar de best presterende nieuwe roos.
De kweker krijgt de ereprijs ‘Gouden Roos’.

Tijdens de 57e editie van de Internationale Rozenkeuring

beoordeelde de jury in totaal 77 nieuwe rozenvariëteiten op

diverse criteria. Dertien rozenkwekers uit vijf landen waagden
hun kans.

Met de keuring willen de Provincie, Stad Kortrijk en Inagro
objectief informeren over de waarde van de nieuwe rozen
op de markt.

Je kunt de Rozentuin het jaar door gratis bezoeken.
www.rozentuinkortrijk.be

kwaliteit beloond jaaroverzicht 2018
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Westtoer begeleidt toeristische
organisaties naar Q-label
Westtoer organiseerde weer het begeleidingstraject rond kwalitatieve dienstverlening. Dit traject is bedoeld
voor toeristische organisaties. Alle ondernemingen met het Q-label staan garant voor een kwalitatieve
dienstverlening aan hun gasten.

Het kwaliteitstraject bestaat uit opleiding en individuele begeleiding op maat. De deelnemers stappen ook

in een meetsysteem om de tevredenheid van hun gasten op permanente basis te meten. Daarnaast leren de
deelnemers van collega’s en wisselen ze ervaringen uit tijdens best practices.

Elke deelnemer kreeg een mystery of professional visitor over de vloer. Die beoordeelde onder andere de

vriendelijkheid, de gastvrijheid, de netheid… De kandidaten dienden een kwaliteitsdossier in en moesten dit
verdedigen voor een jury.

In Brugge en het Brugse Ommeland mochten zes nieuwe organisaties het Q-label uithangen en haalden 10

ondernemers hun verlenging binnen. Aan de Kust ontvingen 12 nieuwe toeristische ondernemingen het label
en kregen 32 toeristische actoren een verlenging. Al 129 toeristische ondernemingen aan de Kust hebben

een Q-label. In de Leiestreek mochten zeven nieuwe organisaties pronken met het Q-label en haalden vier

toeristische ondernemingen een verlenging binnen. In de Westhoek ten slotte waren er 18 nieuwe toeristische
ondernemingen met Q-label en zes verlengingen.
www.q-label.be

Ook het Informatiecentrum Tolhuis en het Provinciaal
Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers behaalden
het Q-label, geldig voor een periode van drie jaar.

kwaliteit beloond jaaroverzicht 2018
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West-Vlaanderen,
de gedreven provincie: niet
superzichtbaar, wel supernuttig
De provinciebesturen zetten het jaar in met een nieuw profiel: sinds 1 januari 2018 focussen ze alleen nog op
grondgebonden bevoegdheden. Ook ons provinciebestuur zag haar taken op het vlak van cultuur, sport,
welzijn en jeugd naar Vlaanderen of de steden en gemeenten verschuiven.

Toch blijft de Provincie relevanter dan ooit. Als een gedreven aanjager toonde ze ook na deze veranderingen
blijvend te kunnen focussen op de grondgebonden opdrachten: fietspaden aanleggen, waterlopen

onderhouden en overstromingen vermijden, leerrijke pakketten voor scholieren ontwikkelen, de provinciedomeinen recreatief uitbouwen, partners samenbrengen en bemiddelen enz.

Meer dan werk genoeg dus om West-Vlaanderen nog sterker, beter en aantrekkelijker te maken. Als plek om te
groeien, om voort te doen en je te jeunen. Dat is wat we doen. Maar vaak in alle stilte, in alle bescheidenheid.
Niet altijd superzichtbaar, maar absoluut supernuttig.

Dit was meteen ook de titel van een grootse West-Vlaamse mediacampagne. Op de radio, in het straatbeeld,
in de krant en op Facebook riep de Provincie de West-Vlamingen op om de niet zo zichtbare Provincie te
zoeken op de website.
www.west-vlaanderen.be

© Wolf & Wolf

Naar aanleiding van de provincieraadsverkiezingen
werd de campagne ‘niet superzichtbaar, wel supernuttig’
hernomen in de krant, met enkele zichtbare projecten
als blikvangers.
campagnes jaaroverzicht 2018
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Start&GO helpt de slaagkansen van startende
ondernemers te verhogen
West-Vlaanderen heeft de beste grond om te ondernemen. Met Start&GO moedigen de POM WestVlaanderen en OC West de ondernemerszin zoveel mogelijk aan. Start&GO is er voornamelijk voor

ondernemers met een zaak tussen 0 en 5 jaar jong. Met een uitgebreid aanbod mikt Start&GO ook meer en
meer op de groeiers. De GO staat dan ook voor Groeien en Ondernemen.

Start&GO is de opvolger van Actie voor Starters. Het aanbod kreeg een grondige update. Wie eenmaal is
gestart met een eigen zaak, krijgt de beste begeleiding door een sterk uitgebalanceerd partnerschap.

De krachtenbundeling van UNIZO en VOKA, Syntra West en Starterslabo biedt ondernemers (in spe) in
West-Vlaanderen één aanspreekpunt voor de juiste ondersteuning of een correcte doorverwijzing.

Partners en experten staan klaar met inspiratie en tips en er is het netwerk aan werkplekken. Start&GO moet
vooral zorgen voor ontmoeting en kruisbestuiving tussen jeugdig enthousiasme, groeiers en gevestigde
waarden, van welke sector ook.
www.startandgo.be
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Provincie maakt Veurne, Diksmuide en Poperinge
mee energiek
Het Leaderproject ‘Energieke dorpen’ wil de inwoners van Veurne, Diksmuide en Poperinge helpen op het vlak
van energie. Per woning moet de energiekost omlaag en de woonkwaliteit hoger. Door zoveel mogelijk zelf

duurzaam en lokaal energie op te wekken, kunnen de inwoners bovendien minder energieafhankelijk worden.
Voor ‘Energieke dorpen’ werkt de Provincie samen met de steden Veurne, Diksmuide en Poperinge en de
experten van BAS Bouwen, Impact en Samenlevingsopbouw.

Deze partners bieden de inwoners uit de dorpen van de deelnemende steden een gratis begeleidingstraject

aan. Zij kunnen kiezen uit verschillende initiatieven, zoals een energyparty, energiemonitoring, een warmtefoto
en gratis registratie van de meterstanden.

Booitshoeke in Veurne was het eerste ‘energieke dorp’. Daar ging eind februari een begeleidingstraject van
start met een energyparty. Een tiental inwoners hadden zich daarvoor ingeschreven.
www.wijzijnenergiek.be

campagnes jaaroverzicht 2018
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Recordaantal deelnemers voor groepsaankoop
groene stroom en gas
Met de achtste groepsaankoop groene stroom en/of gas bood de Provincie haar inwoners en ondernemingen
weer de kans om te besparen op hun energiekosten. 67.275 gezinnen schreven zich tussen eind 2018 en
voorjaar 2019 vrijblijvend in, ruim 11.000 meer dan bij de vorige editie.

Een recordaantal van 46.141 deelnemers of 68 % stapte nadien ook over. Gemiddeld besparen gezinnen zo

291 euro tegenover het marktaanbod op het ogenblik van de veiling. Ook wordt altijd de overstap volledig voor
hen geregeld. Van de meer dan 3.044 deelnemende ondernemingen ging nadien 60 % op het aanbod van de
winnende leverancier in. Deze bedrijven besparen gemiddeld 321 euro.

Het provinciebestuur kiest voor 100 % groene stroom: de aangeboden elektriciteit van de winnende

leveranciers komt grotendeels van wind, zon, en biomassa in Vlaanderen. Hernieuwbare energie gebruiken,
is een van de meest doeltreffende manieren om de klimaatopwarming af te remmen.

Dankzij de verschillende groepsaankopen van de Provincie werden in totaal al zo’n 250.000 overstappen
geregistreerd.

www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop
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Na deelname aan ‘De testkaravaan’
gaat bijna 40 % duurzaam naar het werk
Bijna 40 % van de testers van de provinciale campagne ‘De testkaravaan komt er aan!’ gebruikt na zijn of haar
deelname een duurzaam vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. Bij bijna 58 % is dit de elektrische fiets.
Dat blijkt uit een bevraging bij de 85 bedrijven die meewerkten aan het project.

Met de campagne stimuleert de Provincie werknemers van West-Vlaamse bedrijven om de auto minder

te gebruiken en duurzamer naar het werk te pendelen. Daarvoor stelt ze gratis een vloot van 86 duurzame
vervoermiddelen ter beschikking voor de werknemers. Na deelname aan ‘De testkaravaan’ maken veel
bedrijven verder werk van een duurzaam woon-werkbeleid.

In 2018 namen iets meer dan 7.000 werknemers uit 16 West-Vlaamse bedrijven deel aan ‘De testkaravaan’,
zoals Milcobel uit Langemark-Poelkapelle, BEP Europe uit Brugge, AZ Sint-Lucas uit Brugge, Tropicana
uit Zeebrugge, AZ Zeno uit Knokke-Heist, Deltagroep uit Kortrijk en WZC OLV Middelares uit Rekkem.
Sinds de start van de campagne in 2014 tot en met eind 2017 legden 5.728 deelnemers meer dan
1.507.000 duurzame kilometers af en bespaarden ze 198 ton CO2.
www.testkaravaan.be

campagnes jaaroverzicht 2018
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Wereldrecord voor
Week van de Korte Keten

‘Schoon Boeren’ geeft een gezicht
aan duurzame land- en tuinbouwers

Westtoer, POM West-Vlaanderen en Inagro zetten van 26 mei

Met de regionale publiekscampagne ‘Schoon Boeren’ zoomen

de Week van de Korte Keten. Dé grote blikvanger in de meer dan

veel inspanningen doet voor een duurzame bedrijfsvoering.

tot en met 3 juni weer hoeve- en streekproducten centraal in

100 West-Vlaamse evenementen was de wereldrecordpoging

hoeve-ijs eten. In provinciedomein Lippensgoed Bulskampveld
genoten 3.050 lekkerbekken samen van gratis hoeve-ijs.

De actieweek werd in 2018 voor het eerst ook uitgerold in de
andere Vlaamse provincies.

Korte keten betekent in de huidige context een korte afstand

Inagro en de Provincie in op de familiale land- en tuinbouwer die
Elk jaar verhuist de campagne naar vier andere West-Vlaamse
gemeenten. Dit keer vertelden zes sociaal geëngageerde
land- en tuinbouwbedrijven in de gemeenten Kortrijk,

Zwevegem, Harelbeke en Deerlijk hoe zij de economische,

sociale en milieukundige uitdagingen aangaan. Elke aanpak en
bedrijfssituatie is anders.

tussen producerende ondernemer en de eindklant op gebied

Online en in een handige set met postkaarten stelden de

ondernemen. Tal van topproducten worden in West-Vlaamse

fietsroutes, een kennismakingsfilmpje op PlattelandsTV en

van voeding. Dit sluit goed aan bij het principe van duurzaam
grond gekweekt of in West-Vlaanderen gemaakt.
www.weekvandekorteketen.be

bedrijven zich voor en las je over de activiteiten. Er waren
een programma voor scholen.
www.schoonboeren.be
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Gratis bloemenzaad laat het
weer zoemen met bloemen

‘Mag ik deze kurk van jou?’
mikt op 1 miljoen kurken

Al voor het achtste jaar op rij verdeelde de Provincie vanaf

De nieuwe campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’ wil elk jaar

in de campagne ‘Laat het zoemen met bloemen’. Die wil meer

verwerkt tot isolatie. Op termijn is het de bedoeling om alle

halfweg maart 10.000 zakjes gratis bloemenzaad. De actie past
‘bijenvriendelijke’ bloemen laten groeien in West-Vlaanderen.

Want onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Nochtans zijn ze
erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur, denk maar aan

de bestuiving. Iedereen kan helpen aan oplossingen, bijvoorbeeld
door op zijn eigen terrein bijenvriendelijke bloemen te zaaien.

De gratis zakjes bloemenzaad bevatten een mengsel van zaden

van éénjarige planten. Elk zakje bevat 10 g – goed voor ongeveer
5 m² met bloemen.

Het provinciebestuur ontwikkelde het mengsel samen met Inagro.
www.west-vlaanderen.be/bijen

één miljoen kurken inzamelen, zowel echte als plastic. Ze worden
19 miljoen kurken in te zamelen die jaarlijks in de West-Vlaamse
vuilnisbakken verdwijnen.

Verspreid over de provincie staan 350 inzamelboxen. Vrijwilligers
halen de volle boxen op en gaan ermee naar een containerpark.

Van daar gaat het naar maatwerkbedrijf De Vlaspit, om de kurken
tot granulaat te vermalen.

De Provincie werkt hier samen met Beweging.net, de

West-Vlaamse afvalintercommunales en de West-Vlaamse

Milieufederatie. De leerlingen van Dominiek Savio vervaardigden
de inzamelboxen uit gerecycleerd hout.
www.west-vlaanderen.be/kurkinzameling
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‘Kanapee’ bouwt speelse ontmoetingsplaatsen
in de buurt van kanaal Bossuit-Kortrijk
Via het project ‘Kanapee’ wil de Provincie de kanaaldorpen met het kanaal Bossuit-Kortrijk verbinden. Halfweg

juni dook de mascotte, een blauwe reiger, voor het eerst in de straten van Outrijve, Sint-Denijs, Moen, Avelgem
en Zwevegem op. Hij promootte drie driedaagse bouwcampings In juli. Tijdens deze bouwcampings werden
drie locaties met natuurlijke materialen en de nodige creativiteit omgetoverd tot ontmoetingsplaatsen met

speelse elementen: de tuin achter de oude pastoriewoning in Bossuit, het Lettenhofpark in Zwevegem-Knokke
en het Milleniumpark in Moen. Onder begeleiding van professionals bouwden de deelnemers het kamp en
richtten ze de plek zelf in. Telkens stonden er ook een openluchtfilm en een concert op het programma.

In augustus bood het Kanapee Festival dan tal van activiteiten en concerten. Je kon pendelen tussen de
verschillende kampen die in juli waren opgezet.

Voor dit belevingsproject werkte de Provincie samen met Stadlandschap Leie en Schelde en het artistiek
collectief Bolwerk. Ook de gemeenten Avelgem en Zwevegem verleenden hun medewerking.
www.komkanaperen.be
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101.000 bierviltjes voor een proper strand
In de zomer sensibiliseerde de Provincie strandbezoekers en strandbaruitbaters over afval op het strand.

Ze verdeelde hiervoor in samenwerking met Westtoer en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

101.000 bierviltjes aan de beach-bars en surfclubs op het strand. Daarnaast werden 70.000 strandasbakjes verdeeld.
Van de bierviltjes waren er zes versies. Voor elke specifieke boodschap was er een cartoon: gebruik geen plastic
rietjes, laat geen peuken achter in het zand, zamel afval in, gebruik glas met statiegeld in plaats van PET-flessen,

voorkom dat meeuwen (gewild of ongewild) ‘gevoederd’ worden en gebruik herbruikbare materialen voor catering.
De viltjes voor de campagne bestaan uit 100 % gerecycleerd bierviltkarton, zijn bedrukt met bio-inkt en werden
gemaakt met 100 % groene stroom.

Elk jaar worden gemiddeld per seizoen 136 voorwerpen per 100 meter strand aangetroffen. 80 % bestaat uit plastiek
dat honderden jaren in het leefmilieu achterblijft.

De Provincie strijdt al sinds 2004 tegen strandafval, peuken op het strand en meeuwenoverlast.
www.kustbeheer.be

campagnes jaaroverzicht 2018
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samenwerking

Bewoners krijgen een stem
in de ruimtelijke planning
In 2018 organiseerde het provinciebestuur diverse participatiemomenten in het kader van Provinciale

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP). Een nieuwe procedure maakt daar twee raadplegingsrondes van de
bevolking mogelijk, maar West-Vlaanderen leverde extra inspanningen om de kansen tot burgerinspraak
maximaal te benutten.

In Middelkerke maakte de Provincie met de gemeente een PRUP op voor een toeristische ontsluitingsweg.

Onder meer met een infomarkt en een tentoonstelling met infopanelen peilde de Provincie naar de mening van
bewoners en landbouwers uit de buurt over vijf tracés. Toen daaruit bijkomende voorstellen kwamen, legde ze
ook die weer aan de bevolking voor.

In de zoektocht naar een geschikte locatie voor het regionale bedrijventerrein ‘Menen-Wervik’ werden al in
2017 infomarkten georganiseerd. Na die input en een milieueffectenonderzoek werd in juni 2018 de locatie

Menen-West aangeduid als meest geschikte. De Provincie organiseerde samen met het actiecomité van deze

buurt een infomoment voor de buurtbewoners om het gesprek aan te gaan en hen correct te informeren over
de reden van deze keuze. Zo kon het openbaar onderzoek waardevolle input opleveren.

In Nieuwpoort onderzocht de Provincie enkele denkpistes voor het gebied rond de Kreek van Nieuwendamme.

De bevolking kon ideeën, meningen en opmerkingen geven. Tijdens verschillende infomarkten werden geleide
wandelingen in het kreekgebied georganiseerd. Naast een expo met infopanelen in het stadhuis, werden op

acht buitenlocaties in het plangebied buitenpanelen geplaatst met sfeerbeelden van de mogelijke invullingen.
Alle suggesties en opmerkingen gaan mee in een nota die de verdere focus van het PRUP zal bepalen.
www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning
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Noord-Franse werkzoekenden voor
West-Vlaamse vacatures
In april ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord een intentieverklaring om
meer samen te werken rond grensoverschrijdende werkgelegenheid. Noord-Franse werkzoekenden kunnen
de vacatures bij West-Vlaamse bedrijven helpen invullen.

Ondernemingen in West-Vlaanderen ondervinden grote moeilijkheden om personeel te vinden, terwijl

Noord-Frankrijk hoge werkloosheidscijfers kent. Deze complementariteit qua economische toestand zorgt
voor een belangrijke potentiële arbeidsmarkt. Daarom sloegen beide overheden de handen in elkaar.

Via een pilootproject willen ze Franse werkzoekenden naar vacatures in West-Vlaamse bedrijven leiden.
In 2017 bedroeg de gemiddelde werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen 5,5 %. Dit komt overeen met zo’n

30.200 werkzoekenden. In arrondissementen als Tielt en Diksmuide liggen de gemiddelde werkloosheids-

cijfers zelfs onder de 4 %. In 2017 telde de VDAB hier toch bijna 47.000 vacatures. Veel bedrijven blijven dus
op zoek naar werknemers. Vooral verpleegkundigen, technici, vrachtwagenbestuurders en IT-ontwikkelaars
zijn schaarse profielen.
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‘AB Réfugiés - Social’ helpt migranten
succesvoller integreren
Met partners uit Wallonië en Frankrijk lanceerde de Provincie in september het Interreg-project ‘AB Réfugiés
- Social’. Door betere zorg- en maatschappelijke begeleiding willen de initiatiefnemers de integratie van

migranten succesvoller laten verlopen. Zo komt er een stappenplan voor het onthaal van nieuwkomers en de
opstart van hun inburgering. Een netwerk van vertalers en tolken maakt hier deel van uit.

De Provincie wil ook specifiek de communicatie op de werkvloer bevorderen met de ontwikkeling van een

digitaal beeldwoordenboek. Deze app moet een ruime technische woordenschat bieden in Arabisch, Dari en

Pashtu, naast courante Europese talen. Een experiment geeft daarnaast een kwaliteitslabel aan handelaars en

dienstverleners waar vluchtelingen Nederlands of Frans kunnen oefenen. Juridisch worden de mogelijkheden
en voorwaarden van grensarbeid voor Franse en Belgische vluchtelingen onderzocht.

De focus ligt niet alleen op de vluchtelingen. AB Réfugiés wil ook ondersteuning bieden aan trajectbegeleiders,
instructeurs, bemiddelaars…

www.west-vlaanderen.be/grensoverschrijdende-en-internationale-samenwerking
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VarkensAcademie
bekoort ruim 400 varkenshouders
Al vijf jaar zetten de Provincie West-Vlaanderen en Inagro structureel in op de opbouw van praktische en
technische kennis in de West-Vlaamse varkenssector. Via de VarkensAcademie versterken varkenshouders
hun managementcapaciteiten en verbeteren ze hun bedrijfsresultaten. In november kwamen ze voor de
vijfde keer samen in Inagro voor de trefdag, met gevarieerde praktische info en netwerkmomenten.
Zo’n 400 geïnteresseerden schreven in.
In september nog had de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen de Belgische varkenssector doen
schrikken. Meteen was de invloed op de prijzen voelbaar. Maar de varkenshouderij en aanverwante sectoren
vertegenwoordigen een belangrijk aandeel binnen de West-Vlaamse landbouw en economie. Daarom
ontvouwde het provinciebestuur in 2013 al een actieplan voor de sector. Sindsdien biedt Inagro varkenshouders
praktijkgericht advies en persoonlijke begeleiding in hun dagelijkse bedrijfswerking.
Binnen de VarkensAcademie organiseerde het team varkenshouderij van Inagro intussen onder meer al
36 studiedagen, goed voor meer dan 900 deelnemers.
www.inagro.be
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Protecow wapent melkveehouders
tegen schommelende prijzen
De vijf partners van het Frans-Belgische project Protecow stelden in 2018 een grensoverschrijdende
club van achttien melkveehouders samen. Via kennisuitwisseling en met de steun van de adviseurs uit de
partnerorganisaties, waaronder Inagro, maken deze melkveehouders nu samen werk van vooruitgang. De club
telt zes Franse, zes Vlaamse en zes Waalse boeren uit de grensstreek.
Dat deze aanpak werkt, bewijzen de concrete acties van de deelnemers. Zo werken de Franse melkveehouders
nu bewuster aan de uitbating van hun grasland. Daarnaast bleek dat de Belgische melkveehouders van Franse
collega’s kunnen leren hoe ze met minder krachtvoer toch hoge melkproducties kunnen halen. Er werden ook
fiches opgemaakt met de mogelijkheden voor melkveehouders om de eiwitautonomie te verbeteren. Algemeen
moeten uitgavenbeperking en productoptimalisatie de sector beter wapenen tegen de prijsschommelingen in
de markt.
Het project ging begin 2017 van start en loopt vier jaar. Naast de Europese fondsen (Interreg V) zorgt ook de
Provincie voor financiële steun.
www.interreg-protecow.eu
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Flandria Rhei is goed voor het
milieu en de kwaliteit van de
leefomgeving in de grensregio
Medio mei stelde de Provincie met het Département du Nord het overkoepelend project Flandria Rhei voor.

Flandria Rhei bundelt zes bestaande grensoverschrijdende Interreg-projecten in Frans-Belgisch Vlaanderen.
Deze bundeling bevordert de samenhang en complementariteit van alle acties en moet de ruimtelijke

ordening aan beide kanten van de grens nog meer harmoniseren. Dit geldt voor de thema’s ‘waterbeheer-

en kwaliteit’, ‘behoud en valorisatie van de natuurgebieden’ en ‘participatieve ontwikkeling van het gebied’.

Concreet moeten de inwoners van Frans-Belgisch Vlaanderen het milieu en de kwaliteit van hun leefomgeving
zien verbeteren.

De nu gebundelde projecten zijn Mageteaux, Ecosystem, Valys, Partons 2.0, Transmobil en Vedette.

Samen vertegenwoordigen zij een budget van 16,5 miljoen euro. Ongeveer 55 % daarvan is gefinancierd
door Europa (FEDER).

Het koepelproject Flandria Rhei zorgt voor uitwisselingen tussen de projectcoördinatoren onder deze portefeuille.
Het Flandria Rhei-budget zelf bedraagt ongeveer 500.000 euro, waarvan 55 % Europese middelen (FEDER).
Concrete acties die binnen het koepelproject passen, zijn onder andere ateliers over de thema’s van de

projecten: bewonersparticipatie, een grensoverschrijdende GIS-analyse, duurzaamheid van het landschap...

Bovendien laat een geïntegreerde communicatie een betere coördinatie van de acties en betere sensibilisering
toe, zowel van professionals als van het grote publiek.

Binnen het Interreg-project Vedette werken 12 Vlaamse
en Franse partners samen aan een grensoverschrijdend
landschapspark ‘Vlaamse Duinen’.
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Nieuw provinciaal mobiliteitscharter met Vlaams Gewest

Nieuwe boost voor blauwe
economie aan de Noordzee

Eind september keurde de provincieraad een nieuw provinciaal

UGent, POM West-Vlaanderen en het autonoom gemeentebedrijf

regelt de samenwerking tussen beide overheden en de

Park op. Met deze vennootschap willen de drie partners de blauwe

mobiliteitscharter met het Vlaamse Gewest goed. Het charter

afstemming in taken op het vlak van mobiliteit voor de komende
zes jaar.

Het mobiliteitscharter verlengt een eerdere overeenkomst en

Haven Oostende richtten in het najaar de nv Ostend Science

economie en het marien en maritiem onderzoek in Oostende
verder verankeren.

bevestigt een aantal taken die de Provincie al langer voor haar

De afgelopen jaren werkte POM West-Vlaanderen het model

aanleg van functionele fietspaden en fietssnelwegen.

krachten om deze groeiende economie verder gestalte te geven in

rekening neemt, zoals duurzamer woon-werkverkeer en de

Voortaan zal de Provincie ook een belangrijke bijdrage leveren
in de op te richten vervoersregio’s. In deze overlegorganen
geven vervoersaanbieders en overheden samen vorm aan

van Fabriek voor de Toekomst Blue Energy uit. Dit bundelt de

West-Vlaanderen. Oostende is de logische uitvalsbasis, gezien de
uitdrukkelijke keuze van de haven voor de offshore-industrie.

bovenlokale mobiliteit.

De partners van de Fabriek voor de Toekomst willen de Vlaamse

Gewest aan de Provincie voor 50 % van de personeels- en

toekomstgerichte Blue Energy-business te ontwikkelen.

Het charter voorziet een jaarlijkse subsidie van het Vlaamse
werkingskosten, met een maximum van 110.000 euro per jaar.
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit

kmo’s alle kansen bieden om nieuwe producten voor de

Daarom bouwen ze de onderzoekslabo’s en testfaciliteiten uit,
tot zelfs een testplatform op zee toe.

www.pomwvl.be/fabriek-voor-de-toekomst-blue-energy
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Akkerbouwers demonstreren
waardevolle patrijzenmaatregelen

Europees project benadrukt
erfgoedwaarde Atlantikwall

Vijf landen slaan de handen in elkaar voor het Europese project

In het najaar gaf de Provincie het startschot voor Atlantikwall

voorbeeldgebieden, waar betere leefomstandigheden worden

van WO II onder de aandacht brengen. Via gemeenschappelijke

Partridge. Partridge duidde Ramskapelle aan als een van zijn tien
gecreëerd voor de patrijs. Landbouwers, onderzoekers, jagers,
natuurbeschermers en beleidsmakers werken hierbij samen.
Met betere leefomstandigheden voor de patrijs en andere
akkervogels willen ze de biodiversiteit een boost geven.

Om ook recreanten bewust te maken van het belang van

akkervogels, stelden de projectpartners een infobord samen.

Begin september huldigden Inagro en het Regionaal Landschap
Westhoek dit bord in Ramskapelle officieel in. Het biedt een
unieke blik op het leven van de patrijs.

Europe (AWE). AWE moet de Atlantikwall als belangrijk erfgoed
projecten wil AWE de huidige en toekomstige generaties

bewust maken van de historische betekenis van dit erfgoed en
haar betekenis binnen Europa’s toekomst. Daarvoor komen er
verschillende educatieve culturele activiteiten.

AWE loopt tot 30 juni 2020 en is een onderdeel van het Europees
samenwerkingsproject Creative Europe. Dat wil een netwerk

opzetten tussen musea, herdenkingsplaatsen en andere partners
in de landen die tijdens WO II deel uitmaakten van de Duitse
verdedigingslinie Atlantikwall.
www.atlantikwalleurope.eu

www.inagro.be
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steun

Nieuwe plattelandsprojecten
versterken de Westhoek en
Midden-West-Vlaanderen
Leader is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling. Het wil de leefbaarheid op het platteland

in specifieke ‘leadergebieden’ verbeteren. Daartoe ondersteunt het lokale initiatieven om zo het economisch
en maatschappelijk weefsel te versterken. In West-Vlaanderen zijn er twee leadergebieden: Westhoek
(18 gemeenten) en Midden-West-Vlaanderen (14 gemeenten).

Begin december 2017 werden vier projecten goedgekeurd in het kader van Leader Westhoek, het programma
voor plattelandsontwikkeling in de regio. Eind juni 2018 werden dan nog eens vijf projecten voor de Westhoek
goedgekeurd. Samen kunnen deze negen projecten rekenen op 543.732,58 euro steun.

In juni werden ook vijf projecten goedgekeurd in het kader van Leader Midden-West-Vlaanderen. Daar hangt in
totaal 407.882,06 euro steun aan vast.

Tot 2020 is in totaal 4,84 miljoen euro aan steun beschikbaar voor plattelandsprojecten in de Westhoek.

1,47 miljoen euro is weggelegd voor de regio Midden-West-Vlaanderen. Deze enveloppes bestaan uit 50 %
Europese, 25 % Vlaamse en 25 % (1,57 miljoen) provinciale steun.
www.west-vlaanderen.be/leader

Voor de inrichting van een ontvangstruimte voor
bezoekers werd 17.000 euro toegekend aan de
Brouckmolen in Beveren-aan-den-IJzer.
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Impuls van bijna 400.000 euro voor
toeristische infrastructuurprojecten

Innovatieve onderwijsprojecten
krijgen meer dan 246.000 euro steun

In mei kende de deputatie aan zes nieuwe projecten een subsidie

Op het einde van 2017 besliste de deputatie om aan negen

impulsen. In totaal gaat het om bijna 400.000 euro steun.

137.116 euro steun te verlenen. Voor de zomervakantie van 2018

toe in het kader van het provinciaal reglement voor toeristische

Stad Roeselare krijgt 150.000 euro subsidie voor de realisatie

van een onthaal- en belevingspunt bij de historische wielerpiste

Defraeye-Sercu (foto). Wielsbeke krijgt voor nieuwe voorzieningen
in de jachthaven in Ooigem hetzelfde bedrag. Naar de inrichting
van het Molenaarshuys bij de Hubertmolen in Wenduine gaat
75.000 euro onder meer voor een virtualrealitybeleving.

innovatieve onderwijsprojecten uit West-Vlaanderen in totaal
werd nog eens voor in totaal 109.300 euro steun toegekend

aan zes innovatieve onderwijsprojecten. Deze ondersteuning

past binnen het provinciaal reglement inzake subsidiëring van
projecten flankerend onderwijsbeleid. Dit reglement moet

innovatieve projecten stimuleren en ondersteunen. Een project
kan tot maximaal 25.000 euro steun ontvangen.

Zonnebeke krijgt steun voor de familievriendelijke inrichting van

Bij de toekenning van de steun gaat de voorkeur naar projecten

mouterijtoren bij de Kinderbrouwerij en De Panne voor de aanleg

(Science Technology Engineering Arts Mathematics). Andere

het kasteelparkdomein, Reningelst voor de inrichting van de
van 8 kampeerautoplaatsen.

Toerisme Vlaanderen investeert alleen in grote hefboomprojecten.
Daarom neemt West-Vlaanderen, als enige provinciebestuur met
een dergelijke aanpak, het voortouw bij de steun aan nieuwe

die inspelen op de nieuwe tendens van STEAM-onderwijs

projecten komen in aanmerking als ze bijvoorbeeld een positieve
studiekeuze, een gekwalificeerde uitstroom of de aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt beogen.

www.west-vlaanderen.be/flankerendonderwijs

projecten en initiatieven.

www.west-vlaanderen.be/subsidies
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Provincie verdeelt 827.246 euro
aan subsidies over 9 lokale
klimaatprojecten

Land- en tuinbouwcoöperaties
krijgen steun via nieuw
provinciaal reglement

9 lokale klimaatprojecten ontvangen in totaal 827.246 euro

Eind april keurde de provincieraad het provinciale reglement voor

Nieuwpoort, Oostende en Roeselare ontvangen steun voor

de land- en tuinbouwsector goed. Dit reglement moet de sector

steun, zo besliste de deputatie eind juni. De steden Waregem,
aanzienlijke energiebesparende ingrepen aan hun gebouwen.

De gemeente Wingene zet in op de vooruitstrevende techniek van
een warmtekrachtkoppeling voor het zwembad. De stad Gistel

investeert in de energetische renovatie van assistentiewoningen.
De gemeente Oostkamp en de stad Torhout voorzien in

elektrische (deel)wagens. En de stad Veurne zet een innovatief
project op dat landbouwers stimuleert om zonnepanelen te

leggen. Met deze 9 projecten helpt de Provincie 278 ton CO2 per
jaar te besparen.

De Provincie zet niet alleen een lokaal klimaatfonds op, maar biedt
ook inhoudelijke ondersteuning en deelt goede voorbeelden

met de andere besturen. De Provincie wil West-Vlaanderen laten
evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied tegen 2050.
www.west-vlaanderen.be/klimaat

de ondersteuning van coöperaties en producentenorganisaties in
versterken, want de marktomstandigheden zijn moeilijk. Eind

september trok de Provincie 34.664,82 euro steun uit voor drie
coöperaties.

Een deel van de subsidies gaat naar ‘Coöperatie met

communicatie’ van telersvereniging Ingro uit Roeselare.
Dit project moet nieuwe leden aantrekken en de

betrokkenheid van bestaande leden verhogen. Ook een

project van melkveehouderscoöperatie Milcobel om nieuwe

consumentenkazen te kunnen ontwikkelen, krijgt steun. Tot slot

kan ook De Stadsboerderij Kortrijk op een subsidie rekenen. Met
het project ‘Fruit op het werk 2.0’ willen zij er via vooronderzoek

meer bedrijven toe aanzetten om fruit op het werk aan te bieden.
Het reglement loopt tot 31 december 2019.

www.west-vlaanderen.be/land-en-tuinbouwsubsidie
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Noodhulp voor Guatemala,
Indonesië en Filipijnen
In augustus maakte de Provincie 10.000 euro vrij voor noodhulp in Guatemala, nadat de vulkaan Fuego daar

uitbarstte. Die ondersteuning gebeurde via Oxfam Solidariteit vzw. Oxfam bood er onmiddellijke humanitaire
assistentie. Zo’n 190 gezinnen, goed voor 950 mensen, werden zo geholpen.

Midden oktober werd terug 10.000 euro vrijgemaakt, dit keer voor de slachtoffers van de aardbeving en

daaropvolgende tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Deze steun ging onder meer naar voedsel,

kledij, dekens en tijdelijke opvangplaatsen voor de slachtoffers. De ondersteuning gebeurde via Walhi, één
van de partners van 11.11.11.

Nog in het najaar maakte de Provincie 15.000 euro steun vrij voor noodhulp in de Filipijnen, na de passage van

tyfoon Mangkhut. Het bedrag werd via de landbouwcoöperatie Payoga-Kapatagan gebruikt om de 150 zwaarst
getroffen families van deze coöperatie van zaai- en plantgoed te voorzien. Doel was de gemiste oogst nog
gedeeltelijk goed te maken.

De Provincie gebruikt ook elk jaar 1 procent van haar budget voor initiatieven in het Zuiden die inzetten op
ontwikkelingssamenwerking.

www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

De Provincie maakte 15.000 euro steun vrij
voor noodhulp in de Filipijnen, na de passage
van tyfoon Mangkhut.
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recreatie

Nieuw provinciedomein
IJzerboomgaard focust op
avontuurlijk spelen en fietsen
Meer dan 3.000 bezoekers woonden op zondag 16 september de opening van het achttiende provinciedomein
bij: IJzerboomgaard in Diksmuide. Dit nieuwe provinciedomein is in totaal 23 ha groot. Het ligt in het

polderlandschap, aan de kruising van de IJzer en de voormalige spoorwegbedding ‘Frontzate’, in de schaduw
van de IJzertoren en op wandelafstand van het centrum van Diksmuide.

Het provinciedomein beschikt over een groene recreatie- en speelzone voor jong en oud. Er werd veel aandacht
besteed aan de speelinfrastructuur, met onder andere waterplassen, lichte hellingen, avontuurlijke parcoursen
en speeltoestellen. Later zullen jeugdgroepen tijdens vakantieperiodes op het terrein kunnen kamperen.
In het provinciedomein werden 7.000 bomen en struiken aangeplant en er is een boomgaard met

300 fruitbomen en verschillende picknickvoorzieningen. Daarnaast zijn er pluk- en moestuinen met kleinfruit.
Zowel individuele bezoekers, scholen als vzw De Groene kans mogen die gebruiken.

Een ander groot element binnen het provinciedomein IJzerboomgaard is de oude vierkantshoeve.

De voormalige stallen zullen een polyvalente ruimte met cafetaria, een fietscafé en een kinderboerderij
herbergen, midden het domein. Zo moet IJzerboomgaard een centraal rust- en onthaalpunt worden

voor fietsers die de Westhoek doorkruisen via de IJzerdijk of de Frontzate. Tot slot is er in het voormalig

woonhuis ruimte voor de kantoren van vzw De Groene Kans. Deze sociale onderneming is vooral actief in het
groenonderhoud en de landschapszorg. In het provinciedomein IJzerboomgaard zal ze de uitbating van het
fietscafé, de dierenweide en de pluk- en moestuinen verzorgen.

De Provincie investeerde 5,3 miljoen euro (incl. btw) in het nieuwe provinciedomein.
www.west-vlaanderen.be/ijzerboomgaard
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Wandelnetwerk Velden en Meersen combineert
natuur en geschiedenis
In het voorjaar presenteerde Westtoer het elfde wandelnetwerk in West-Vlaanderen: Velden en Meersen.

Het netwerk situeert zich in de groene regio ten oosten van Brugge en biedt een goede mix tussen natuur,
landschappen en historische bezienswaardigheden.

Dit tweede wandelnetwerk in het Brugse Ommeland strekt zich uit over Brugge, Steenbrugge, Ver-Assebroek,
Sijsele, Moerbrugge en Oedelem. Het integreert paden en wegels en verbindt ze met elkaar. Het netwerk is
goed voor 115 kilometer wandelplezier langs 88 knooppunten. In totaal zijn 388 houten palen geplaatst en
908 bewegwijzeringsbordjes opgehangen. Op zeven locaties zijn viertalige informatieborden voorzien.

De naam van het wandelnetwerk verwijst naar de historische landschappen zoals de Assebroekse Meersen,
Ryckevelde, het Beverhoutsveld, de Gemene- en Loweiden, de vallei van de Zuidleie en Oedelemberg.
Die worden door het nieuwe wandelnetwerk ontsloten.

Het wandelnetwerk is gerealiseerd in samenwerking met diverse partners en met de steun van de Provincie en
Toerisme Vlaanderen in het kader van het impulsprogramma Fiets- en wandelnetwerken 2016.
www.brugseommeland.be
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Nieuwe kijkhut in Zeebos is een lust
voor de natuurliefhebber
In april openden de Provincie en stad Blankenberge een kijkhut in provinciedomein Zeebos in Blankenberge.
De kijkhut werd landschappelijk geïntegreerd. Door de vier kijkopeningen krijgen natuurliefhebbers,

geoefende vogelaars en natuurfotografen het domein comfortabel en vanuit alle hoeken in beeld. Zowel op

de open weilanden met verschillende water- en weidevogels, als op de oude poldergraslanden ten noorden
en ten oosten van het provinciedomein, is het uitzicht goed. Op infoborden staan de meest voorkomende
vogelsoorten afgebeeld.

De realisatie van de kijkhut en de aanleg van het pad ernaartoe kostte de Provincie 50.000 euro (incl. btw).

In 1995 nam de Provincie de gronden van de hoeve De Sol voor 99 jaar in erfpacht over van stad Blankenberge.
Daarna werden eerst nieuwe bomen aangeplant en kwam er een speelzone voor jeugdverenigingen.

Later investeerde de Provincie ook in de verdere uitbreiding van het domein. Zo werden recenter oude
poldergraslanden aangekocht en ingericht met waterrijke plassen en sloten.
www.west-vlaanderen.be/zeebos
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De Nachtegaal transformeert
tot Duinpanne
Eind oktober opende het vernieuwde provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne. Het centrum -

vroeger gekend als De Nachtegaal - ligt midden in het duinenlandschap. Het staat volledig in het teken van de
zee, het strand en de duinen. ‘Ontdek de zee’ is voortaan de vaste baseline.

Begin 2018 sloot het bezoekerscentrum de deuren voor een grondige renovatie. Die droeg bij aan een nieuw
uitbatingsconcept. Er werd een nieuwe open tentoonstellingsruimte gemaakt en ook de infobalie, de shop

en de cafetaria werden vernieuwd. Een nieuw hellend vlak brengt mindervalide bezoekers tot op de tweede

verdieping. Om meer transparantie te creëren, werden enkele binnenmuren vervangen door een grote glazen
wand. De totale kostprijs voor deze werken bedroeg zo’n 600.000 euro (incl. btw).

‘Wier Algemeen’ werd de eerste tijdelijke tentoonstelling in het nieuwe bezoekerscentrum. In de zomer van
2019 krijgt Duinpanne een nieuwe permanente expo. Daarin zal de kustnatuur centraal staan. Want door

de ligging van het vernieuwde bezoekerscentrum komen veel scholen hier op zeeklassen. Thema’s als de

zeebodem, zandbanken, biodiversiteit of vervuiling van de Noordzee zullen de komende jaren de rode draad
vormen doorheen de werking. Zo worden er rond deze thema’s nieuwe educatieve pakketten ontwikkeld en
publieksactiviteiten georganiseerd.
www.west-vlaanderen.be/duinpanne
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De klemtoon ligt op spelen
in en met de natuur.

In provinciedomein d’Aertrycke in
Torhout wacht nu een avontuurlijk
parcours tussen de bomen.

Door de kijkwand in de NME-zone
in De Gavers zie je de vijverbodem
en het leven onder water.

Het avonturenspeelbos ‘het bos van
Robin Wood’ in De Gavers heeft ook
een reuzeneik als klimboom met
buisglijbaan van 4 m hoog.

Het nieuwe natuurspeelterrein
in provinciedomein De Gavers
nodigt uit om te ravotten.

Tussen het speelbos en de open
speelvlakte in De Gavers is er
een hangbrug van 12 m lang en
3 m hoog.
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Alsmaar meer uitkijkpunten
voor een schitterend uitzicht
over de regio’s
Met Horizon 2025 investeren de Provincie en Westtoer bijna 4,5 miljoen euro in de landschapsbeleving in

de toeristische regio’s. Het doel is een netwerk van 20 à 25 gratis toegankelijke observatiepunten over de
hele provincie, vooral uitkijktorens en belevingsplatformen. Al 23 projecten werden geselecteerd.

Na grondige renovatie heropende zo begin mei 2018 de Belvedèretoren op de Kemmelberg in Heuvelland.
Met zijn 159 m is de Kemmelberg het hoogste punt in West-Vlaanderen. Het uitzicht is dan ook imposant.

De Vredesmolen in Klerken (Houthulst), 43 m boven de zeespiegel, deed tijdens WO I al dienst als uitkijkpost.
Dankzij Horizon 2025 werden hier panoramische informatiepanelen aangebracht.

In Middelkerke ging eind september de Warandetoren open. Deze uitkijktoren, gebouwd op de bestaande
watertoren, biedt zicht op de polders en de zee.

Ondertussen ging ook nog de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Zonnebeke open, na aanpassings- en

vernieuwingswerken. Het uitkijkpunt ligt op 40 m hoogte. Op een tussenverdieping komt er een permanente
tentoonstelling.

www.horizon2025.be

De Warandetoren in Middelkerke werd
gebouwd op de bestaande watertoren.
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Flirten met de grens in stadswandelroute Wervik - Wervicq-Sud
Eind juni is de stadswandelroute Wervik - Wervicq-Sud officieel ingehuldigd. Ruim 100 klinknagels duiden de vijf km lange route aan die
flirt met de Frans-Belgische grens.

De stadswandelroute gaat van start aan het Nationaal Tabaksmuseum. Je maakt gedurende de tocht kennis met het verleden van de

Tabaksstad en wandelt door het groene recreatie-eiland ‘De Balokken’. Net over de grens beleef je de Franse ‘joie de vivre’ in zusterstad
Wervicq-Sud en ontdek je enkele historische bezienswaardigheden. De nieuwe architecturale grensbrug biedt een prachtig zicht op de
‘Golden River’ (de Leie).

Deze stadswandelroute is de 23ste route in de reeks van erfgoed- en stadswandelroutes in West-Vlaanderen.
www.toerisme-leiestreek.be
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Wandelend genieten van weids polderlandschap
De Damse Vaart wandelroute is 12 km lang en start in het historische centrum van Damme. Deze wandelroute is de eerste die
een brochure kreeg in de nieuwe huisstijl van Westtoer. De brochure kwam tot stand in samenwerking met Visit Damme.

De Damse Vaart wandelroute laat je kennismaken met het weidse polderlandschap tussen Damme en Oostkerke, want via

de stadswallen en de Damse Vaart gaat het richting het witte polderdorp. Met zijn mooie wandelverbindingen is het circuit
voor 75 % autovrij. Naast het wandelnetwerk Zwin vormt het een belangrijke troef voor de Zwinregio.

Deze wandelroute is de 59ste provinciale landschapswandelroute van Westtoer in West-Vlaanderen. Ze werd eind maart
officieel ingewandeld.

www.westtoer.be/wandelroutes
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Comfortabel joggen op
loopparcours in provinciedomein
Bergelen

Nieuw wandelpad en een
hondenlosloopweide voor
provinciedomein Fort van Beieren

Beginnende joggers kunnen nu ook terecht in provinciedomein

Provinciedomein Fort van Beieren in Brugge heeft er een

lang loopparcours met groot loopcomfort.

domein met de Damse Vaart. Bezoekers die met hun trouwe

Bergelen in Wevelgem. Want de Provincie opende hier een 1,8 km
Het is mogelijk om je afstanden stapsgewijs op te bouwen.

Het parcours is immers voorzien van inox markeernagels die de
richting en de afstand per 100 m weergeven. De start van het

loopparcours is op de hoek van de speelweide en de al eerder

wandelpad bij. Het nieuwe pad is 3 km lang en verbindt het

viervoeter naar het domein komen, kunnen voortaan ook gebruik
maken van de nieuwe hondenlosloopweide. Die weide ligt net
naast de ingang van Fort van Beieren.

gerenoveerde Bulskamphoeve.

De Provincie zal ook de komende jaren investeren in het domein.

De afgelopen jaren werden in het 47 ha grote Bergelen al een

verschillende historische paden herstellen. Er komen meer

avontuurlijk speelterrein en een speelbos aangelegd, met onder
andere een speeltoren met kabelbaan en buisglijbaan, een
avonturenparcours en zandspeeltoestellen.
www.west-vlaanderen.be/bergelen

Ze zal de boomgaard en de natuurspeelzones uitbreiden en

recreatieve voorzieningen en enkele weides worden toegankelijk
voor spelende kinderen.

Er zullen ook werken gebeuren aan provinciedomein Damse Vaart.
Zo zal de Provincie het jaagpad omvormen tot een fietssnelweg

en zal ze een onthaalpunt inrichten aan het kruispunt met de Jules
Van Praetstraat.

www.west-vlaanderen.be/fortvanbeieren
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5 km nieuwe wandelpaden in
provinciedomein De Kemmelberg

Kanaalbrug op Frontzate in
Nieuwpoort weer opgebouwd

Eind april openden de Provincie en gemeente Heuvelland 5 km

De kanaalbrug op de Frontzate, de voormalige spoorweg-

Heuvelland.

hersteld. De bovenbouw en tussenliggers van deze brug waren

nieuwe wandelpaden in provinciedomein De Kemmelberg in
De paden zijn zo’n 3 m breed en zijn autovrij. Daardoor is het

nu aangenamer wandelen op en rond de Kemmelberg. Op de
zuidflank van de Kemmelberg werd een houten knuppelpad
aangelegd en op de Lettenberg een houten trap.

De kostprijs van de wandelpaden bedraagt zo’n 20.000 euro

(incl. btw) en werd volledig gefinancierd door de Provincie, die de
werken ook zelf uitvoerde.

Provinciedomein De Kemmelberg werd, sinds de aankoop door

de Provincie in 1995, stelselmatig uitgebreid tot de huidige 156 ha.
www.west-vlaanderen.be/kemmelberg

bedding tussen Diksmuide en Nieuwpoort, is weer in ere

aan vervanging toe. De brug is zowel belangrijk voor dagelijks
gebruik door de inwoners van Ramskapelle, als voor de vele
recreatieve fietsers.

In 2018 bestond de Frontzate 150 jaar. De kanaalbrug ligt vlakbij

het provinciedomein Koolhofput. De Provincie maakt hier werk van
een groen scharnierpunt. Daar hoort ook een optimale aansluiting
met de Frontzate bij.

De herstellingswerken aan de brug, voor 540.000 euro (incl. btw),

vormden een eerste fase van een reeks werken aan de Koolhofput
en de Frontzate. De tweede fase, met de herinrichting van de
Koolhofput, gebeurt in 2019.

www.west-vlaanderen.be/groene-assen
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Roeselare mag troeven tonen in stadswandelroute
Eind augustus is de stadswandelroute Roeselare officieel ingehuldigd. Ruim 150 klinknagels duiden deze

8,5 km lange centrumwandelroute aan. Naast erfgoed en architectuur ontdekken wandelaars ook de vele
troeven van een dynamische stad, zoals de vele winkels, musea, galerijen, cafeetjes en restaurants.
Een topper is alvast Koers, het nieuwe Museum van de Wielersport.

Op de metalen klinknagels die het traject aanduiden, staat het standbeeld van Albrecht Rodenbach met de
vliegende Blauwvoet afgebeeld.

De stadswandelroute Roeselare is een herwerking van de erfgoedwandelroute Roeselare uit 2008. Ze hoort bij
de reeks van erfgoed- en stadswandelroutes in West-Vlaanderen.
www.toerisme-leiestreek.be
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Nieuw aanbod en nieuwe partners binnen
‘Je Wildste Westen’
‘Je Wildste Westen’, het project rond actieve en avontuurlijke recreatie op en rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk,
kreeg in maart een vernieuwd aanbod.

Nieuwe arrangementen waren onder andere een speurneuzentocht met kaart en kompas, een papa-

kindweekend met bijvoorbeeld kampvuur en touwenparcours, en een paintballsessie in combinatie met een
kookworkshop. Daarnaast werd een Vesparoute voor de regio ontwikkeld.

Enkele nieuwe verblijfsadressen en avontuurlijke locaties maakten het nieuwe aanbod mee mogelijk.

‘Je Wildste Westen’ is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de toeristisch-recreatieve
sector en de steden en gemeenten rond het kanaal Bossuit-Kortrijk.
www.jewildstewesten.be
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Twee miljoen bezoekers voor
kunsttriënnale Beaufort 2018
Beaufort 2018, de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee, beleefde één van de topedities sinds de start

in 2003. Twee miljoen bezoekers genoten tussen 30 maart en 30 september van de vele kunstwerken in de
negen kustgemeenten.

Curator Heidi Ballet had 18 binnen- en buitenlandse kunstenaars geselecteerd om projecten te realiseren,

onder meer Stief DeSmet, Katja Novitskova en Xu Zhen. Na 15 jaar werd het format herdacht. De kunstwerken

benadrukten enkele typerende eigenschappen van Beaufort: het decor van de zee, de laagdrempeligheid van
het project, de spreiding over de kustlijn en de uitbouw van een kwalitatief beeldenpark op termijn.

In de rand van Beaufort 2018 werd een hele reeks initiatieven ontwikkeld, bijvoorbeeld een samenwerking met

‘Theater aan Zee’ en partnerships met de ‘Triënnale Brugge’ en ‘Play Kortrijk’. Op de slotdag waren er nog extra
begeleide wandelingen en fietstochten en kon je gratis naar musea.

Met Beaufort positioneert Westtoer de Kust als een hedendaagse, internationale cultuur-toeristische

bestemming. De doelgroep zijn niet alleen de cultuurliefhebbers, maar ook de inwoners, de binnen- en

buitenlandse toeristen en de tweedeverblijvers. Zij genieten met zicht op zee gratis van unieke kunstwerken.
Ongeveer twee miljoen toeristen bezochten één of meerdere kunstwerken van het driejaarlijks kunstproject,

45 % dagtoeristen. Ruim de helft van hen bezocht kunstwerken in meerdere kustgemeenten. Twee op de drie
bezoekers bezochten al een vorige editie. Er was veel belangstelling vanuit Nederland.

Tal van de kunstwerken uit eerdere edities bevinden zich nog altijd aan de Kust. In 2018 werden nog eens

negen werken aangekocht door de kustgemeenten. Ook deze werken blijven permanent tentoongesteld en
zorgen zo voor een sterke uitbreiding van het beeldenpark aan de Kust.
www.beaufort2018.be
evenementen jaaroverzicht 2018
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ZandInZicht tijdens de Week van de Zee
Van 20 april tot en met zondag 6 mei vond de 22ste Week van de Zee plaats. De Provincie vestigde tijdens die
periode weer de aandacht op natuurbeleving aan de kust, zowel op het strand, in de zee als in de duinen.
De slogan was ‘ZandInZicht’. De zee, het strand en de duinen op een speelse manier leren kennen en

er respectvol mee omgaan, was de boodschap. Verdeeld over de tien kustgemeenten waren er tal van

activiteiten, een vijftigtal zelfs voor het ruime publiek. De Provincie selecteerde 10 blikvangers voor gezinnen
met kinderen, zoals een gezinspicknick in provinciedomein Raversyde, een zandfestival in Bredene en een
Nieuwpoorts zeedorp.

Voor klassen stelden de bezoekerscentra Duinpanne in De Panne en het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist

10 strandactiviteiten voor die de leerkracht zelf gemakkelijk kon begeleiden. Ze werkten hiervoor samen met
Horizon Educatief en het jeugdverblijfcentrum Horizon.

In de loop van het jaar waren er ook weer cursussen ‘Zeeanimator’. Deze cursus is vernieuwd. Cursisten

kunnen nu het jaar door zeeklassen en groepen met kinderen begeleiden en niet langer alleen maar tijdens
de Week van de Zee.
www.weekvandezee.be
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ZeeUitzicht biedt voordrachten met zeezicht
Begin 2019 kon je voor het eerst naar ZeeUitzicht. Vijf eigenaars van een appartement met zeezicht stelden
in het eerste weekend van het jaar hun deuren open voor in totaal tien voordrachten over de Noordzee.
Van Knokke-Heist tot De Panne boeiden zeewetenschappers en gidsen de deelnemers met hun parate

zeekennis. De voordrachten behandelden elk één van de volgende vijf thema’s: ‘het belang van de zee voor

de mens en het ecosysteem’, ‘de visbestanden in de Noordzee’, ‘de invloed van de klimaatverandering op de
zeebiotoop’, ‘de zeeverontreiniging’ en ‘de impact van windturbines op het leven onder water’.

De Provincie organiseerde deze drie dagen met voordrachten voor een beperkt publiek. De voordrachten

vonden telkens plaats in een appartement met zeezicht in De Panne, Koksijde, Oostende, De Haan of Heist.
Het publiek kon zich op voorhand inschrijven. Alle sessies waren volzet, in totaal waren er 200 deelnemers.
www.west-vlaanderen.be/zeeuitzicht
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Op 4 mei verwelkomde het
Zwin Natuur Park de eerste
ooievaarsjongen van 2018.

De opendeur in De Palingbeek bood
een avonturenparcours, spel- en
doe-opdrachten rond natuur en
WO I, workshops…

Elke zomer te bewonderen in het
Zwin Natuur Park: de lamsoor of
zwinneblomme.

De nocturne Atlantikwall is dé kans
om kennis te maken met de
60 bunkers en geschutstellingen
en de 2 km loopgraven.

Het ‘Feest van het Landschapspark’
in provinciedomein Bulskampveld
dompelde je onder in de natuur.

De Open Gaversdag stond in het
thema ‘De Gavers is Zoo’.

Provinciaal Bezoekerscentrum
Duinpanne stak zijn elfde
‘Natuurfestival’ in een nieuw jasje.

Provinciale prikkels tijdens
Erfgoedweekend

Open Monumentendag: zo beheert
de Provincie waardevol erfgoed

Voor de 18de Erfgoeddag in april sloegen in Brugge het

Tijdens de 30e Open Monumentendag op 9 september

de handen in elkaar. Met lezingen, rondleidingen en een

Omdat 2018 het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis en het Provinciaal Archief
tentoonstelling bouwden zij een programma op rond het nieuwe

boek ‘Het beleid van de Provincie West-Vlaanderen, 1995-2017’ van
professor Tony Valcke.

In provinciedomein Raversyde in Oostende waren er twee

dagen lang extra activiteiten rond het erfgoedthema ‘Kiezen’,

zoals een familievriendelijk parcours met doe- en zoekopdrachten
in Atlantikwall of een Spaans kamp ‘Campo Cobertizo’ in

ANNO 1465. Op zondag was er ook een gezinspicknick tussen
de bunkers van de Atlantikwall.

www.west-vlaanderen.be/erfgoeddag

toonde de Provincie hoe ze haar waardevol erfgoed beheert.
was, kwam op verschillende locaties ook het Europees
erfgoedprogramma aan bod.

In Provinciedomein Raversyde in Oostende waren er workshops,

een zoektocht, de fototentoonstelling Un|settled enz. Het Kasteel
Tillegem in provinciedomein Tillegembos opende uitzonderlijk

voor het publiek. Ook in het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis

in Brugge waren er rondleidingen en de Europazoektocht startte er.
De Sint-Salvatorskathedraal in Brugge was na 30 jaar
renovatiewerken weer open. De demonstraties van

Monumentenwacht vormden hier een extra attractie.
www.west-vlaanderen.be/openmonumentendag
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Bunkerdag in verschillende
kustgemeenten

Jongerenproject ‘Off the Wall’
in Raversyde

In juni organiseerde de Provincie samen met enkele

In november vormde de artistieke voorstelling van het project

langs de kust openden voor het publiek, ook bunkers die je anders

in Oostende het slot van een internationale uitwisselingsweek.

kustgemeenten de tweede Bunkerdag. Verschillende bunkers
niet of moeilijk kunt bezoeken.

In provinciedomein Raversyde in Oostende kon je ‘Saltzwedel
neu’ bezoeken of een blik achter de schermen krijgen van de
restauratiewerken aan ‘Batterij Aachen’. Andere blikvangers

waren de Veldbatterij Adinkerke in De Panne, de gerestaureerde
oorlogsbunker ‘Bunker Zuid’ in Blankenberge, het steunpunt

‘Seydlitz’ in Middelkerke of weerstandsnest ‘Karthäuserdüne’ in
Oostduinkerke.

Bunkerdag maakt sinds 2018 deel uit van het Europese Creative

Europe-project ‘Atlantikwall Europe’. Er wordt verder gewerkt aan
een Europese Bunkerdag.

‘Off the Wall - Creative Europe’ in provinciedomein Raversyde
17 Belgische jongeren uit het tweede en derde middelbaar

werkten in die week rond muren bouwen, begrenzing, identiteit,
oorlog en vrede, de Atlantikwall en ontheemding. Theatermaker

Pascal Buyse hielp hen om hun ideeën en gevoelens te vertalen in
de artistieke performance. Het scenario bedachten ze zelf.

Tijdens de uitwisselingsweek brainstormden de jongeren over

hoe het voelt om altijd onderweg te zijn en hoe bepalend roots
zijn. Via artistieke workshops, verhalen, getuigenissen en de

theatervoorstelling doken ze in de geschiedenis van WO II en
maakten ze de brug met de actualiteit. Ze bezochten onder

andere de Atlantikwall oorlogssites en het krijgsgevangenenkamp

Vloethemveld in Zedelgem. Twee dagen kregen ze het gezelschap

www.raversyde.be

van 53 Franse studenten. Twee videomakers documenteerden de
uitwisselingsweek.

Het initiatief kaderde in het Europese Creative Europe-project
‘Atlantikwall Europe’.
www.raversyde.be
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‘Wildlife Photographer of the
Year’ in het Zwin Natuur Park
De 53ste editie van de wereldvermaarde fototentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the Year’ was van vrijdag
6 juli tot en met zondag 4 november te gast in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. De tentoonstelling bood
ruim 100 uitzonderlijke natuurbeelden. In de Benelux kon je ze alleen zien in het Zwin Natuur Park.

De buitengewone beelden brengen een hulde aan de diversiteit van de natuur en vormen een mooie

verzameling van intieme dierenportretten tot ongerepte natuurlandschappen. De expositie gebruikt de kracht
van fotografie om de aandacht te vestigen op de natuur, om die te ontdekken, te begrijpen en er verantwoord
mee om te gaan. De tentoongestelde winnende beelden werden geselecteerd op basis van hun creativiteit,
originaliteit en technische uitmuntendheid.

‘Wildlife Photographer of the Year’ wordt al meer dan 50 jaar georganiseerd door het Natural History Museum

in Londen. Het is het meest prestigieuze fotografie-evenement in zijn soort. Bij de lancering in 1965 werden 361
foto’s ingezonden, nu zijn dit er bijna 50.000 uit 92 verschillende landen.
www.zwin.be

‘Wildlife Photographer of the Year’ is de grootste
competitie voor natuurfotografie in de wereld.
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Week van de Provinciedomeinen
doet ‘Natuurlijk genieten’

PTI verwelkomt
West-Vlaamse Plantendag

Tijdens de 2de Week van de Provinciedomeinen in april 2018 was

In het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) in Kortrijk organiseerde

er meer dan 100 activiteiten op touw gezet. West-Vlaanderen

Vlaamse Plantendag. De zesde al. De slogan luidde net als de

het thema ‘Natuurlijk genieten’. In alle provincies samen werden
organiseerde zo’n 25 activiteiten.

De activiteiten gingen van een rondvaart met de fluisterboot op

het Gavermeer tot een avonturenparcours met deathride. Er waren
ook workshops voor kinderen, onder andere het paasatelier ‘Paco
en het kleurenmysterie’ en ‘Prinses Ellen en de lente in het bos’ in

provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld. Verder was er in het
Zwin Natuur Park nog een ‘Paasparcours’ en ‘Disk golf’ in ’t Veld.
Wilde je het rustiger aan doen, dan kon je bijvoorbeeld op fietsof wandeltocht.

www.weekvandeprovinciedomeinen.be

de Provincie met enkele partners eind maart weer een West-

vorige jaren ‘Meer bloemen voor bijen!’. Meer dan 40 organisaties,
plantenkwekers, overheden en natuurverenigingen toonden hoe
je in eigen tuin of daarbuiten een bijenvriendelijke leefomgeving
creëert.

Het aanbod bijenvriendelijke zaden en planten was uitgebreid.
Elk gezin kreeg bovendien een bijenplantje en er werden

bloemenzaden en bijenstruikjes uitgedeeld. De vele workshops,
demonstraties en kinderanimatie maakten er een echt
familiegebeuren van.

www.west-vlaanderen.be/plantendag
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Ook Informatiecentrum Tolhuis
heeft de ‘Buik vol van afval’

Fair Trade Provincie viert lustrum
met ‘Goed geboerd’

Van 5 mei tot en met 16 september liep in het Provinciaal

In oktober organiseerde de Provincie met zes partners het

van afval’. Deze tentoonstelling ging over vervuiling met plastiek

en Zuid’ in de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Aanleiding was het

Informatiecentrum Tolhuis in Brugge de tentoonstelling ‘Buik vol
in de Noordzee en werd georganiseerd binnen het ‘Inspired
by’-programma van de Triënnale Brugge 2018.

In de tentoonstelling belichtten vijf strandcabines een verschillend
thema, zoals ‘de oorsprong van het afval op strand en in zee’, ‘de
ecologische gevolgen’ en ‘microplastics’. ‘Ooggetuigen op de

eerste rij’ deden hun verhaal: Charles Moore, de plevier, de zeekat,
de bruinvis en de mossel, allemaal hadden ze de buik vol van afval.
Op 17 mei was er ook een lezing over plastiekvervuiling.
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum

netwerkevent ‘Goed geboerd – Hoe eerlijk handelen voor Noord
5-jarig bestaan van West-Vlaanderen als Fair Trade Provincie.

Ook Brugge mag zich intussen 10 jaar Fair Trade Stad noemen.
Het event voor iedereen die duurzame landbouw een warm

hart toedraagt, had ‘fair trade’ en ‘de korte keten’ als centrale

thema’s. Deelnemers konden kiezen tussen een workshop Fair

Trade Gemeente en een Fair Trade chocoladewandeling langs
verschillende chocolatiers in Brugge. Twee gesprekstafels

behandelden diverse onderwerpen, van ’Eerlijke producten
herkennen’ tot ‘Mondiale boerenklap’.

In een panelgesprek had Inge Ghijs (foto) van de krant

De Standaard het met experten en boeren uit Vlaanderen

en de Filippijnen over de toekomst van onze voedingsindustrie

en over eerlijke handel voor Noord en Zuid. Een netwerkmoment
vormde het slot.

www.west-vlaanderen.be/fairtrade
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Raversyde pakt uit met Halloween,
Duinpanne met belevingstochten
‘Hallo-wien-ist’.

Nacht van de Duisternis in
provinciedomein Raversyde: zo
leefden de middeleeuwse vissers.

Duinpanne toont bos en duinen
op een unieke manier tijdens
belevingstocht ‘Te nachte gaan’.

15.000 bezoekers laten zich
betoveren door magisch
Putteke Winter in De Gavers.
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WestTech biedt de
West-Vlaamse technologische
ondernemer inspiratie
Waarom gedijen innovatieve hoogtechnologische bedrijven goed op West-Vlaamse grond?

De POM West-Vlaanderen demonstreerde het begin februari tijdens WestTech, het tweedaags
inspiratie-event voor ondernemers in Kortrijk. Bijna 600 deelnemers, waaronder heel wat

ondernemers, ontdekten wat de West-Vlaamse kennisinstellingen voor hen kunnen betekenen.
Velen keken uit naar de keynote speakers tijdens Disruptival – The Conference, een hoogtepunt van het

inspiratie-event. Techno-futuroloog Christian Kromme gunde de aanwezigen een blik op de toekomst en

Peter Torreele, CEO van 3RT Labs (een disruptor uit de houtindustrie) en voormalig directeur van het World
Economic Forum, putte uit zijn rijke ervaring om het publiek tips en trucs te geven om exponentieel te

innoveren. Daarnaast stond er onder meer een innovatiedebat op het programma met ervaringsdeskundigen
en ondernemers als Bruno Van Den Bossche (CTO Televic), Stefaan Deraeve (zaakvoerder La vie est belle) en
Stefan Grosjean (CEO Smappee).

Parallel met WestTech liep MNE, de gerenommeerde beurs over en voor de maakindustrie in Kortrijk Xpo.
De realisatie van WestTech was een bundeling van krachten van heel wat partners, zoals TUA West, Exponential
Academy en Fabrieken voor de Toekomst. Zij willen onze technologische industrie een forum aanreiken en hen
via vernieuwende inzichten de kans bieden om nog innovatiever voor de dag te komen.

WestTech was voor de eerste maal georganiseerd door de POM West-Vlaanderen. De POM West-Vlaanderen
is van plan WestTech jaarlijks op te zetten, gekoppeld aan een technologiegedreven vakbeurs in Kortrijk Xpo.
WestTech moet zo het evenementiële luik worden van het doorgedreven industriegericht beleid van
de Provincie.

www.pomwvl.be/westtech
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TechnoTielt dompelt onder in de wereld
van kunststoffen en textiel
West-Vlaanderen heeft een rijke traditie in kunststof en textiel. Bedrijven van bij ons uit deze sectoren staan
met hoogtechnologische en innovatieve nicheproducten zelfs aan de wereldtop. Om die innovatieve parels bij
jongeren en het brede publiek (beter) bekend te maken, rolde TechnoTielt in februari voor de derde maal haar
rode loper uit.
Naast een jobmarkt en een job- en opleidingsbeurs met actieve demo’s bood het driedaags initiatief ook
een educatief programma voor het lager en secundair onderwijs. Liefst 1.100 jongeren tussen 10 en 19 jaar
schreven hiervoor in. Zowel ondernemers als werknemers gaven praktijkgetuigenissen. Wie dat wilde kon
direct aankloppen bij één van de diverse opleidingspartners om zich in te schrijven voor een opleiding op
maat of rechtstreeks solliciteren bij één van de bedrijven.
De Academie voor de Toekomst, een initiatief van de POM West-Vlaanderen, organiseerde TechnoTielt
met ruim 40 partners.
www.technotielt.be
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Drone West etaleert dronetechnologie
voor de bedrijfswereld
POM West-Vlaanderen, TUA West, Inagro en VIVES organiseerden in december Drone West. Dit event belichtte
voor West-Vlaamse kmo’s en landbouwbedrijven de toepassingsmogelijkheden van drones.
Zo kunnen drones de groei en evolutie van verschillende graangewassen evalueren. In de bouwsector
kunnen ze werven bewaken of tot op de millimeter meten. Als kustprovincie ligt de focus op mogelijke
dronetoepassingen op zee voor de hand, zoals voor inspectie van windmolenparken of om kustvervuiling
te monitoren…
Primeurs op Drone West waren de toelichting van de Belgische implementatie van de langverwachte Europese
droneregelgeving, de Drone Pages van Agoria en de voorstelling van het VIVES Dronelab.
Bij de initiatiefnemers leeft de ambitie om op termijn, onder de noemer Drone West, de drone-industrie en
-toepassingen in West-Vlaanderen verder te ondersteunen. Hiervoor denkt men niet alleen aan netwerking,
maar ook aan versterking op het vlak van opleiding en kennis in West-Vlaanderen.
www.fabriekenvoordetoekomst.be/dronewest
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Gecontroleerde
overstromingsgebieden
bieden bescherming tegen
wateroverlast
Op de Plaatsebeek in Zedelgem opende in juni een gecontroleerd overstromingsgebied. Wateroverlast-

problemen in Zedelgem, vooral in juli 2007, vormden de aanzet voor het project. Door bij hevige neerslag

tot 50.000 m³ te bufferen, moet het gebied de druk op het rioolstelsel in het centrum verminderen. Vijvers,

streekeigen beplanting, een groot uitkijkplatform en een vlonderpad geven het gebied ook een ecologische
en recreatieve meerwaarde. De Provincie droeg de 884.802 euro (incl. btw) voor de uitvoering helemaal.
De gemeente kocht de gronden aan.

Eind juni opende het gecontroleerd overstromingsgebied op de Hulstebeek in Oostrozebeke (foto). Dit moet
wateroverlastproblemen in Oostrozebeke voorkomen en de afstroom naar de beek ook bij hevige regen
optimaal laten verlopen. Er kan een hoeveelheid van 13.000 m³ gebufferd worden. De uitvoering kostte

523.298 euro (incl. btw) en was volledig ten laste van de Provincie, net als de aanschaf van 1,68 ha extra gronden,
voor 207.210 euro.

In augustus openden de Provincie en gemeente Zonnebeke het gecontroleerd overstromingsgebied op de

Hanebeek in Zonnebeke. Dit moet wateroverlast voorkomen in de wijk Boudewijnpark. Dwars op de vallei van
de beek werd een berm aangelegd en op de beek werd een debietbegrenzer geïnstalleerd. Bij een hevige

regenbui wordt het teveel aan water tijdelijk gestockeerd. Er kan een hoeveelheid van 16.000 m³ gebufferd

worden. Wanneer de bui voorbij is, wordt het regenwater vertraagd afgevoerd richting de bestaande inbuizing.
De uitvoering kostte in totaal 157.300 euro (incl. btw). De Provincie kocht de benodigde 25,92 a extra grond aan
tegen 82.515,68 euro.

Sinds 2012 investeerde de Provincie al 6,675 miljoen euro in 17 projecten voor extra bufferruimte.
www.west-vlaanderen.be/waterbeheer
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Dikkebusvijver in Ieper geruimd en verdiept
De Provincie startte in mei 2018 met de ruimings- en verdiepingswerken van de Dikkebusvijver in Ieper.
Door het grote verval en de sterke erosie komt er via de Kleine Kemmelbeek zeer veel grond uit Heuvelland
in terecht. De ruimingswerken vrijwaren in de eerste plaats de drinkwaterwinning: zo’n 80 % van het
volume drinkwater dat Ieper verbruikt, komt uit Dikkebusvijver. De vijver helpt als waterbergingsruimte ook
wateroverlast in de stad te voorkomen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de recreatie- en natuurfunctie.
Om de diepgang van de waterkolom voor langere tijd te garanderen, onder andere voor watersport, werd de
Dikkebusvijver plaatselijk ook verdiept. Op een aantal plaatsen werden kooien geplaatst om vissen te laten
schuilen voor natuurlijke vijanden.
Eerder werden er grote ruimingswerken uitgevoerd in 1990-1991 en in 2005. De werken duurden dit keer
ongeveer een jaar. De Provincie werkte samen met stad Ieper en de Watergroep. De kostprijs bedroeg
602.353,13 euro (incl. btw). 55 % daarvan kwam van het grotere Europees Interreg V-project ‘Ecosystem’.
De Provincie en stad Ieper deelden de overige kosten.
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Gouverneur kiest ‘Het broodnodige water’
als thema voor zijn jaarlijkse rede
Op 6 december kaartte de gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, in zijn jaarlijkse rede de gevolgen
aan van de klimaatverandering op het water in onze provincie. Tegelijk pleitte hij voor maatregelen om tot een
klimaatrobuust watersysteem te komen.
Door de klimaatverandering neemt het grondwater in West-Vlaanderen af en komt de watervoorraad in
het gedrang. De gouverneur wil maatregelen invoeren om die voorraad zo groot mogelijk te houden en
technologieën inzetten om het waterverbruik te temperen.
De klimaatverandering doet ook het zoutgehalte in de waterlopen stijgen en zorgt voor verzilting in onze
polders. Gouverneur Decaluwé stelt voor om een West-Vlaams Kenniscentrum Kustpolders op te richten dat
de verziltingsproblematiek onderzoekt, opvolgt en aanpakt. De gouverneur pleitte bovendien voor de versnelde
opstart van een proefproject rond de ontzilting van zeewater. Zo kunnen oceanen in de toekomst een bron van
drinkwater vormen.
Gouverneur Decaluwé wil via zeewering en de West-Vlaamse waterhuishouding ook anticiperen op de
voorspelde stijging van de zeespiegel.
www.west-vlaanderen.be/nieuws
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ruimte en patrimonium

Oproep WinVorm brengt meer
architecturale, landschappelijke
en ruimtelijke kwaliteit
De selectieprocedure Oproep WinVorm werkt volgens de principes van een architectuurwedstrijd. West-Vlaamse
overheden kunnen deze procedure gebruiken als ze goede ontwerpers of ontwerpteams willen vinden voor

gebouwen of infrastructuur, groene ruimte of openbare domeinen. In 2018 zijn vijf WinVorm-projecten afgerond.
In Hooglede werd er voor de Duitse Militaire Begraafplaats een parking met bijhorende onthaalinfrastructuur

gerealiseerd (foto). Deze plaats is nu beter toegankelijk en aantrekkelijker. Verschillende elementen verwijzen naar
de kracht van de natuur, die het geruïneerde landschap dat achterbleef na WO I probeerde te helen.

Gemeente Lichtervelde kocht in 2015 een oud café en twee aangrenzende woningen. Op de vrijgekomen hoek
werd plaatsgemaakt voor een nieuw jeugdontmoetingscentrum. Deze opdracht werd via Oproep WinVorm in
2018 succesvol afgerond met de opening van JOC ‘De Lichting’.

In Staden werden een nieuwe voetbalkantine en buitenschoolse kinderopvang gebouwd. De gemeente had via
Oproep WinVorm gekozen voor een flexibel ontwerp met de verschillende functies onder één dak. Dit schiep
nieuwe en ruimere mogelijkheden.

Inagro in Beitem realiseerde een nieuw kantoorgebouw. Het winnende ontwerp bracht de teeltgebonden

kantoorfuncties samen in een eigentijds en duurzamer gebouw. Een efficiëntere werkorganisatie, met meer
uitwisseling van informatie en ideeën tussen de afdelingen, was eind 2018 het geslaagde resultaat.

Sociale woonprojecten in de Nukkerwijk en aan het Frans Halsplein in Bredene voorzien daar in meer

eenkamerwoningen voor kleine gezinnen. Door de toenemende vergrijzing was er op dat vlak een onderaanbod.
Oproep WinVorm is een samenwerking tussen de Provincie, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaams
Bouwmeester.

winvorm.west-vlaanderen.be
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Sint-Salvatorskathedraal in Brugge
volledig gerestaureerd
Na een ingrijpende restauratiecampagne van 30 jaar kon de Provincie eind september de volledige

gerestaureerde Sint-Salvatorskathedraal voorstellen. Zowel de buiten- als de binnenkant werden onder handen
genomen. In totaal kostte het project zo’n 30 miljoen euro (incl. btw). De Provincie fungeerde als coördinator
en stond in voor de volledige kost, met een subsidie van de Vlaamse Overheid van 60 % voor de buiten- en
binnenrestauratie.

In 1987 ging de voorbereidende fase van de werken van start met onder andere de instandhoudingswerken van
de toren en de buitenrestauratie van de kathedraal. Eind 2010 werd gestart met de binnenrestauratie van de

kathedraal. Toen kregen de interieurs van de schatkamer, de Weekkapel en de Sint-Jacobskapel een opfrissing.
Later volgden onder andere de schilderwerken, het meubilair en de gebrandschilderde ramen.

Nu moeten alleen nog de orgels gerestaureerd en gescheiden worden: het Klais-orgel blijft behouden, het
Van Eynde-orgel verhuist naar het nieuwe doksaal in het zuidelijk transept.

Het Bisdom Brugge vierde het einde van de restauratiewerken met ‘Open Kathedraal’: een maand van
concerten, vieringen en rondleidingen.
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Omgevingsvergunning voor
glastuinbouwserre in Roeselare
Eind juni verleende de deputatie een omgevingsvergunning aan de bvba Tomco. Het bedrijf mag een

aaneengesloten serrecomplex van 10 ha realiseren in de Veldbosstraat in Roeselare om tomaten in te telen,
samen met enkele bijgebouwen. Het project is ondertussen volop in aanbouw. Het geheel komt er in de

10 jaar geleden voorziene zone aan de verbrandingsoven van Mirom. Via deze vergunning komt er nu een
eerste concrete invulling.

De totale dakoppervlakte van de serres zal 101.840 m² bedragen, dat van de bijgebouwen 4.525 m². In de

bijgebouwen zullen onder andere tomaten worden gesorteerd, komen de water- en energievoorzieningen

en kunnen seizoenarbeiders verblijven. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) en de stad

Roeselare brachten gunstig advies uit. Daarom werden de plannen op een aantal vlakken bijgesteld en aangepast.
Zo werd de serre opgeschoven naar het noorden om de afstand tot de perceelsgrenzen te vergroten en werd

een aangepast landschapsintegratieplan gemaakt. Het luik rond opvang en buffering van regenwater werd ook
meer uitgewerkt. Ook op het vlak van mobiliteit werd een en ander aangepast, om de omwonenden maximaal
te ontzien.

Verder zal binnen de glastuinbouwzone de Veldbosstraat maar gedeeltelijk blijven bestaan. De stad Roeselare

en de West-Vlaamse Intercommunale (wvi) zorgen dat er een nieuwe trage weg komt bij de Klauwaertbeek, ten
noorden van de glastuinbouwzone.

Ondertussen is bij de Provincie een nieuwe aanvraag ingediend voor het resterend deel van het serrecomplex.
www.west-vlaanderen.be/vergunningen

ruimte en patrimonium jaaroverzicht 2018

113

Extra natuur voor provinciedomein ’t Veld
Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Provinciedomein ‘t Veld maakt de uitbreiding mogelijk

van provinciedomein ’t Veld in Ardooie met 5 ha natuurgebied en 13 ha natuurparkgebied. Het PRUP werd

in november 2018 definitief vastgesteld door de provincieraad. Om dit PRUP te kunnen realiseren moest de

Provincie ook vier percelen van in totaal 2,85 ha aankopen. De raad keurde die aankoop goed. Voor dit PRUP
werkte de provincie samen met de gemeentes Ardooie en Meulebeke.

In het natuurparkgebied, ten oosten van het provinciedomein, komt er tegen 2024 een nieuwe cafetaria

met terras en speelzone. Op lange termijn zijn er ook plannen voor een picknickzone, een educatieve poel
en een bijenhal. Daarnaast werd er in het PRUP 262 ha landbouwgebied herbevestigd. Er worden ook

verschillende trage verbindingen voorzien voor wandelaars, fietsers en mountainbikers. De bedoeling

is om deze verbindingen op termijn in te passen in het bestaande fiets- en wandelnetwerk rond Ardooie
en Meulebeke.

www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan maakt
uitbreiding Agristo mogelijk
Eind april keurde de provincieraad de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
‘Specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten’ in Wielsbeke goed. Aanleiding voor dit PRUP was de zoektocht
van Agristo nv uit Harelbeke naar uitbreidingsmogelijkheden. Want de marktvraag naar hun diepgevroren
aardappelproducten groeit sterk.

Agristo kocht in maart 2016 de site Unilin in Wielsbeke op. Maar een deel van het bestemde bedrijventerrein was

juridisch specifiek beschreven voor Unilin. Daardoor kon Agristo er geen activiteiten ontplooien. Het PRUP maakt
dit deel van het bedrijventerrein hiervoor nu wel beschikbaar.

In een eerste fase werden er op de site al een productiehal en een vriestoren gerealiseerd. Het PRUP maakt nu de
tweede fase mogelijk: een productiehal en vijf vriestorens, voor een totale jaarlijkse capaciteit van 600.000 ton
afgewerkte producten.

Om in de grote hoeveelheid productiewater te kunnen voorzien, werd een waterzuiveringsinstallatie gebouwd.
Ook derden zullen water van deze installatie kunnen gebruiken.
www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning
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Wullepitmolen voor
symbolische euro
overgedragen aan Kortemark
Begin maart droeg de Provincie de Wullepitmolen in Zarren officieel over aan de gemeente Kortemark.

Er moesten voor zo’n 400.000 euro hoogdringende werken aan de molen gebeuren, maar de Provincie

kon hiervoor geen renovatiesubsidie krijgen. Om de molen te behouden als erfgoed en tegelijk maximale
steun van de Vlaamse overheid te kunnen bekomen bij restauratie, werd gekozen om aan de gemeente te
verkopen voor een symbolische euro.

Voorwaarde was dat de gemeente Kortemark verdere renovatie, herstellingen en onderhoud op zich zou

nemen. Een flankerende overeenkomst voorzag nog een eenmalige provinciale tussenkomt voor maximum
80.000 euro, dus 20 % van de kosten.

De Wullepitmolen werd eigendom van de Provincie in 1994, na aankoop aan de gemeente Kortemark

voor een - toen - symbolische frank. Sinds 1996 werden verschillende werken uitgevoerd, bijvoorbeeld

aan de omheining, de toegangspoort en de trap, aan het metselwerk of na stormschade. Ook werd buiten
accentverlichting aangebracht. Daarnaast vond tussen 1998 en 2000 een grootschalige renovatie plaats.
De totale kostprijs van deze renovatie bedroeg 247.579,47 euro (excl. btw).

Naast de Wullepitmolen in Kortemark is de Provincie West-Vlaanderen ook eigenaar van de rosmolen bij

het kasteel Tillegem in Sint-Andries (Brugge), de Schellemolen in Damme, de Koutermolen in Harelbeke,

de Steenakkermolen in Langemark, de Markeymolen in Pollinkhove (Lo-Reninge) en het Molentje Decroos
in Eggewaartskapelle (Veurne).

De Provincie heeft ook de Sint-Karelsmolen in Veurne in erfpacht. Die werd na restauratiewerken eind
2018 weer maalvaardig.

www.west-vlaanderen.be/erfgoed
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veiligheid

West-Vlaanderen maakt
werk van zijn fietsroutes
Ook in 2018 investeerde de Provincie in een netwerk van veilige, directe en aantrekkelijke fietsverbindingen

naar het werk, school of andere dagelijkse bestemmingen. Dit is het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.
Het omvat in totaal 2.180 km fietsroutes in West-Vlaanderen.

Zo kon de Provincie in 2018 fietspaden inhuldigen in Jabbeke, Poperinge, Pittem, Wielsbeke, Beernem (foto),
Ruiselede en Vleteren. Deze fietsroutes verbinden twee of meer gemeenten of zijn belangrijke schakels in
zo’n verbinding.

In november openden de Provincie en stad Roeselare een belangrijke ontbrekende schakel van de fietssnelweg
F32 tussen Brugge en Roeselare, langs de site Trax in Roeselare. Het ging om een dubbelrichtingsfietspad van

3,50 m breed over een afstand van 950 m. Fietssnelwegen vormen de hoogste categorie van fietsroutes op het
functionele fietsroutenetwerk.

De Provincie werkt altijd samen met steden en gemeenten als ze fietspaden aanlegt. Het Vlaamse Gewest geeft
subsidies vanuit het Fietsfonds.

www.west-vlaanderen.be/fietssnelwegen
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Jaagpad langs kanaal Bossuit-Kortrijk
ingehuldigd als fietssnelweg
Midden april werd het jaagpad op de rechteroever van het kanaal Bossuit-Kortrijk ingehuldigd als fietssnelweg.
Het gaat om het pad tussen sluis 9 in Kortrijk en sluis Zwevegem. Via deze nieuwe fietssnelweg fiets je nu
functioneel en recreatief vlotter en veiliger tussen Zwevegem en Kortrijk.
De strook van zo’n 4 km lang vormde voor verschillende fietsnetwerken een belangrijke ontbrekende schakel.
Onder andere het provinciedomein De Gavers in Harelbeke is nu vlotter te bereiken via het jaagpad.
De fietssnelweg biedt een veilig alternatief voor de drukke Kanaalstraat in Kortrijk. Op deze oever bevinden
zich heel wat watergebonden bedrijven met bijhorend zwaar verkeer.
Het stuk fietssnelweg werd door De Vlaamse Waterweg nv aangelegd, onder impuls van de Provincie en in
samenwerking met de steden Kortrijk en Harelbeke en de gemeente Zwevegem.
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
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Databank signaalgevers
voor organisatoren en gemeenten
In 2017 volgden 312 personen de gratis basisopleiding of een vervolgopleiding ‘Signaalgever’. Op 19 maart 2018
ontvangen zij hun certificaat van deelname. Op dezelfde dag stelde de Provincie ook de nieuwe databank
signaalgevers voor organisatoren en gemeenten voor.
Deze databank bevat de gegevens van zo’n 1.240 signaalgevers die de basisopleiding voltooid hebben.
Organisatoren van sportwedstrijden of gemeenten kunnen zo op een vlotte manier opgeleide signaalgevers
contacteren.
De organisatoren kunnen hun evenementen registreren en een selectie maken op datum en op gemeente.
De signaalgevers die op deze datum en plaats beschikbaar zijn, ontvangen een mail met de nodige gegevens
en kunnen vrijblijvend contact opnemen met de organisator.
Voor het project trok de Provincie West-Vlaanderen zo’n 37.500 euro uit.
www.signaalgevers.org
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Ben jij al fan van de Provincie West-Vlaanderen?
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
T 0800 20 021 (gratis nummer)

E provincie@west-vlaanderen.be
www.facebook.com/westvlaanderen
twitter: @provinciewvl

instagram: @provincie_wvl
www.west-vlaanderen.be
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colofon
Het jaaroverzicht 2018 van de Provincie West-Vlaanderen werd samengesteld

en uitgegeven in opdracht van de deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
- Carl Decaluwé (provinciegouverneur)

- Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Sabien Lahaye-Battheu, Jurgen Vanlerberghe (gedeputeerden)
- Geert Anthierens (provinciegriffier)
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