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Verslag 
1. Goedkeuring verslag 4 juli 2017 

Het verslag wordt éénparig goedgekeurd. 

Er wordt wel opgemerkt dat i.v.m. het leveren van nestkasten voor roofvogels het VOC veel 
goedkoper kan leveren dan Natuurpunt. Dat is positief : dit geeft de mogelijkheid om in de toekomst 
een prijsvraag tussen leveranciers te organiseren. Indien iemand nog andere leveranciers hiervan 
mocht kennen, gelieve dit te laten weten. 

De vergadering vraagt om opnieuw de aanwezigheden in het verslag op te nemen. 

De vergadering wenst ook de verslagen en uitnodigingen verder te ontvangen zoals voorheen en dus 
niet via Cobra@home. Een toelichtingsavond hieromtrent is dan ook niet nodig. 

2. Mededelingen 



 
 
 

 

 Dag van de Natuur: Er werden op 18 november ll. 34 bomen geplant op het perceel te Sint-
Pieterskapelle (hoek Diksmuidestraat met Brugsesteenweg). Er is op deze locatie nog plaats 
voor de aanplant van het geboortebos volgend jaar. Nadien zal naar een andere locatie 
dienen te worden uitgekeken.  

 Middelkerke doet weer mee aan de groepsaankoop groene stroom. Inschrijvingen kunnen van 
27/11/2017 t.e.m. begin februari 2018. 

 De zonnepanelen op sporthal de Barloke (Leffinge), de Calidris en de gemeenteschool van 
Leffinge zijn actief. 

 Er werden dit jaar 6 elektrische laadpalen geïnstalleerd. Op volgende plaatsen: 

Populierenlaan, Normandpark (ingang park, kant Duinenweg), A.Meynneplein, Leffinge kerk, 

Parking Haerlebout en Parking Lacodam (t.h.v. de Britselaan). 

 Project renovatiecoach Leffinge. Ongeveer 10 geïnteresseerde gezinnen op de infoavond en 
evenveel afspraken (in oktober). 

 Het Europees project Solarise (met Nederlandse, Britse Franse en (veel) Vlaamse partners 
(Smart Grid Flanders, Kamp C, Vito, KULeuven en WVI (voor Middelkerke)) waarvan de 

overkoepelende doelstelling luidt : “De projectpartners zullen een reeks van innovatieve 
zonne-energie-oplossingen testen en demonstreren in historische, openbare 
gebouwen en ook huishoudens (focus op laag inkomen gezinnen) in steden en 
platteland. Elk pilot zal de kosten van zonne-energie reduceren ook in combinatie met 
opslagtechnologieën voor efficiëntieverbetering.” : het project werd momenteel on hold 

geplaatst, omwille van de voorlopige niet-plaatsing van een handtekening door een Franse 
partner (de distributienetbeheerder Enedis). Dit is geen afwijzing, maar wel uitstel. 

 Svz burgemeestersconvenant (CoM) 

o Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de productie van een 
promotiefilmpje. 

o Langlevedewesthoek.be is een website die alle duurzame initiatieven verzamelt van 
de 9 gemeenten van dit convenant en Ieper en Poperinge 

o De mascotte is gearriveerd en kan gebruikt worden op evenementen. We hebben één 
exemplaar van 1m op 1m en één van 30 cm op 30cm. 

 

3. Natuurinrichtingsproject Schuddebeurze - Voorstelling Projectrapport - Advies 

Els Ameloot en Jan De Bie (voor het luik bodem), beide van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), 
geven een toelichting over het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze, waarvan het projectrapport 
binnenkort, in het kader van het openbaar onderzoek, ter inzage zal gelegd worden. 



 
 
 

 

Een natuurinrichtingsproject heeft haar wettelijke basis in het natuurdecreet en wordt uitgevoerd in 
een gebied met bijzondere natuurpotenties zoals de Schuddebeurze er één is (de Schuddebeurze 
behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en werd aangeduid als één van de 2 types 
(Europese) speciale beschermingszones (SBZ’s) (in dit geval als Europees habitatrichtlijngebied). 

Een natuurinrichtingsproject heeft als doel maatregelen en inrichtingswerkzaamheden uit te voeren 
gericht op een optimale inrichting van een gebied met het oog op behoud, herstel, beheer en 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu. 

De natuurgerichte maatregelen worden 100 % gefinancierd door ANB, voor de recreatieve 
maatregelen wordt er samen met partners naar cofinanciering gezocht. 

Ze zet eerst de procedure van de natuurinrichting uiteen, van de agenderingsnota en het 
haalbaarheidsrapport over de goedkeuring door de minister, de installatie van een parallel comité 
(meer ambtelijke adviesgroep) en een parallelle commissie (adviesgroep van omwonenden en 
gebruikers), tot de inventarisatie binnen de diverse milieucomponenten, om uiteindelijk, na het houden 
van een ruime publieke consultatie en een slotgoedkeuring van maatregelen en financiële middelen 
door opnieuw de minister, te eindigen met de uitvoering van actiemaatregelen met het oog op het 
realiseren van natuurinstandhoudingsdoelstellingen. 

In een tweede luik werd de begrenzing van het gebied en een gebiedsanalyse van alle 
milieucompartimenten, elk met hun potenties, bedreigingen en knelpunten toegelicht. 

Vervolgens werd de visie m.b.t. de projectdoelstellingen toegelicht en werden de hiertoe te nemen 
maatregelen gesommeerd. 

Er zijn heel wat knelpunten : 

- Stortplaatsen : na het maken van proefsleuven en staalnames werden 12 stortlichamen 
gevonden van particuliere en militaire aard, enkele met huishoudelijk afval doch veel met inert 
materiaal. OVAM heeft ondertussen een sitebesluit uitgevaardigd om deze na verder 
onderzoek waar nodig collectief en op kosten van OVAM te saneren. 

- Oppervlaktewaterverontreiniging door puntlozingen en een overstort op de 
Schuddebeurzebeek. I.s.m. de gemeente zal gepoogd worden deze versneld op te lossen. 

- Grondwaterstanden : Soms te laag om bepaalde populaties (fauna en flora) tot hun recht te 
laten komen. Hier kan de afgraving in het kader van de stortplaatssanering soelaas brengen. 

- Amfibiëenpopulaties : Zie hierboven (grondwater), met bijkomende poelenuitgraving. 

- Mobiliteit : Sluikweg en opvulling van de wegranden : Na de momenteel in uitvoering zijnde 
werken op de Lombardsijdelaan en vervolgens Nieuwpoortlaan kunnen hier 
verkeersremmende maatregelen genomen worden.   

- Landschap en onroerend erfgoed : de bunkersite zal door passende acties (omheining, 
renovatie en bouw uitkijktoren) meer geaccentueerd worden en waar mogelijk (evt. door 
verdere terreinaankopen) zullen verdere ontsnipperende maatregelen genomen worden (zo 
zal o.a. het gebouw op het door Natuurpunt het meest recent aangekochte perceel (op de 
hoek van de Boterdijk met de Bamburgstraat) afgebroken worden. 

- Verspreide bebouwing (zie hoger : ontsnippering) / toeristische accommodatie (waar mogelijk 
kan, door extra paden, de toegankelijkheid verhoogd worden in evenwicht met de niet-
verstoring ban het nastreven van de gebiedsdoelstellingen). 

- Landbouwgebruik : Is al minder een probleem door de classificatie van het gebied als 
natuurgebied (lagere bemestingsnormen). Het zijn vooral de gevolgen van de bemesting uit 
het verleden die op termijn moeten weggewerkt worden. 



 
 
 

 

Door een oplossing te realiseren voor de hierboven vermelde knelpunten en door het uitvoeren van 
bijkomende acties zullen volgende projectdoelstellingen (realisatie IHD’s 
(instandhoudingsdoelstellingen)) nagestreefd worden : 

- 39 ha ontkalkt duingrasland (habitattype 2130) (actueel 18 ha) 

- Lichte uitbreiding tot 1 ha duinheide (habitattype 2150) (momenteel < 1 ha) 

- Kamsalamander : populatie 20-50 adulte dieren (momenteel ?) 

- Realisatie van 2 ha vochtige duinvalleien (habitattype 2190) (momenteel niet aanwezig) 

- Bloemrijk kamgrasland 

- Rietmoeras 

- Voor de Schuddebeurzebeek : nastreven van een duinbeek met ecologische potenties. 

Bijkomende acties zijn :  

- Acties gericht op natuurherstel (afgraving, ruiming poelen, graven nieuwe poelen (zie hoger), 
aanleg amfibietunnels, vleermuisvriendelijk inrichten van een bunker) 

- Acties gericht op een verhoging van de belevingswaarde van het landschap (aanleg 
groenschermen, omheiningen verplaatsen/vernieuwen, akkertjesomscherming, erfbeplanting 
(particulier (20 %) met cofinanciering vanuit NIR (80 %)), luchtleidingen wegnemen 

- Acties gericht op recreatie (recreatievriendelijke infrastructuur : wandelpaden (zie hoger), 
rustpunten) 

Er is een budget voorzien van € 2.193.766, incl. btw (€ 1.813.030, excl. btw), waarvan 50 % naar de 
sanering van de stortplaatsen gaat. 

De wegenwerken en het wegwerken van de luchtleidingen kan enkel mits co-financiering van de 
gemeente. 

De cultuurhistorische en natuureducatieve werken aan de Bamburg-bunkersite kunnen op een co-
financiering van 50 % vanuit het Europese programma VEDETTE rekenen. 

Afgesloten werd met de planning van het zeer dichtbije openbaar onderzoek rond het projectrapport 
(van 15 januari t.e.m. 13 februari 2018) en de zeer ruime communicatie die hierrond zal gevoerd 
worden. 

Er wordt vanuit de vergadering aangedrongen om het bord op de hoek van de Bamburgstraat met de 
Schuddebeurzeweg te verplaatsen omwille van problemen met de zichtbaarheid.                                    

4. Toekenning milieuprijs Groene Boei 

Voor de Groene Boei 2017 kwam er tegen de deadline een kandidatuur binnen van het melkveebedrijf 
van Geert Van Eessen, gevestigd Diksmuidestraat 62B  8433 Slijpe. Op het landbouwbedrijf van 
Geert werden de laatste jaren heel wat milieu-investeringen gerealiseerd waarvan vooral 4 
investeringen m.b.t. energiebesparing te vermelden zijn : 

- Plaatsing van zonnepanelen : meer dan de helft van de nodige elektriciteit op het bedrijf en in 
de woning komt van zonne-energie. 

- Er werd een buiskoeler geïnstalleerd met warmterecuperatie (opwarming kalverwater) 
waardoor de melk voorgekoeld wordt vooraleer deze in de koeltank gaat (minder 
koelvermogen nodig). 

- Er werd een omvormer op de melkpomp geïnstalleerd die de frequentie regelt waardoor de 
pomp aan een optimaler lager toerental draait (minder energie en minder slijtage). 



 
 
 

 

- Alle TL-lampen in de bedrijfsgebouwen werden vervangen door LED-lampen. 

Dus : niettegenstaande de productie van hernieuwbare energie (zonnepanelen) probeert Geert 
het nog niet duurzame gedeelte stelselmatig en waar mogelijk te verlagen ! 

De nominatie voor de Groene Boei werd unaniem behaald. Mogelijke (doch wel te verwachten) 
uitreiking op de volgende Milieuraad. 

Voor de Groene Boei voor particulieren was er geen kandidatuur. 

5. Opvolging subsidieprojecten - Bespreking 

Wat de wildreflectoren betreft, werd het positief effgect ervan reeds in een eerdere Milieuraad 
besproken. Volgend jaar verdere effectbespreking hiervan. 

De nestkasten voor de kerkuilen (13 stuks) en voor de torenvalken (14 stuks) werden heel recent 
d.m.v. de hoogtewerker van de gemeente aangebracht in Slijpe, Sint-Pieterskapelle, Schore, 
Mannekensvere en Westende. 

Wat de nestkasten voor de eikelmuizen betreft : er werden er 20 geplaatst nabij de afgebroken 
watertoren (Warandeduinen) en 5 in de Schapenweide. In de Warandeduinen werd een eikelmuis op 
een trailcambeeld waargenomen. In het najaar werd in een nestkast in de Warandeduinen ook een 
mosnest (nestmateriaal van de eikelmuis) aangetroffen. Er is dus zeker een positieve impact de 
eikelmuispotentie door de nestkasten. 

De subsidies voor de zwaluwen kennen nog steeds een groot succes en hebben volgens kenners op 
het terrein wel degelijk een zeer positief effect op de populaties van boeren- en huiszwaluw. 

6. Varia 

- Save the date : zaterdag 15 september 2018 : World Cleanup Day : een mondiale actie tegen 
zwerfvuil. 

Er wordt in het voorjaar 2018 reeds door vrijwilligers van Dorp in Zicht een zwerfvuilactie op 
touw gezet en op zondag 25 maart 2018 is er ook nog eens de Eneco Clean Beach waar de 
gemeente zijn medewerking aan verleent. 

Door de organisator van de World Cleanup Day, Jef Helderweert uit Schilde, wordt ook nog 
eens gepleit voor een statiegeldsysteem op verpakkingen. Ook de Milieuraad steunt dit. Het 
eerder geformuleerde advies van de Milieuraad hieromtrent blijft gehandhaafd. 

- Uitbesteding ophaling restafval naar private ophaler : door de wijziging van de ronde 
(vroegere ophaling op bepaalde punten ’s namiddags gebeurt nu ’s morgens waardoor 
aanbieders te laat zijn en huisvuilzakken blijven liggen). Dit zijn kinderziekten die er uit 
moeten. 

Er moet ook op toegezien worden dat de private ophaler het gemorst materiaal opruimt. 

- Er wordt gevraagd dat de gemeente volgend jaar geen roofvogelshows (herfstweekend, Dag 
van het Park) meer zou organiseren. Deze vogels worden immers niet gehuisvest conform de 
wettelijke normen, ze kunnen ontsnappen met soms verwondingen t.g.v. hun ontsnapping, er 
is hierdoor mogelijke vervuiling van de inheemse flora, …Er zijn ook vragen bij het educatieve 
aspect ervan : de roofvogels zijn in ieder geval gestresseerd en allerminst op hun gemak. 

De Milieuraad beveelt de stopzetting van deze roofvogelshows heel sterk aan ! 

Een betere tip is om op hiervoor geschikte plaatsen gerevalideerde roofvogels vrij te laten. 

- Brent Vanhooren wordt de effectieve vertegenwoordiger voor het VOC i.p.v. Claude Velter. 
Claude blijft wel plaatsvervanger tot het VOC een andere plaatsvervanger aanduidt. 



 
 
 

 

- Er worden problemen met bepaalde ondergrondse containers voor restafval (OBRAC’s, 
ondergrondse betaalrestafvalcontainers) gemeld. De praktijk wijst uit dat dit meestal niet het 
geval is. Nadat de munt in de muntlader gevallen is moet gewoon 3” gewacht worden en dan 
gaat hij wel open (niet te snel openen dus). 

Door het toenemende succes kunnen deze containers na verlengde weekends ook wel eens 
vol komen te zitten, zodat er enkele uren niets meer in kan. 

- Er wordt door sommigen wel eens de vraag gesteld wat de wilde bloemen op de 
akkerperceelranden doen. Deze gesmaakte inheemse bloemboorden zijn een gevolg van 
beheersovereenkomsten van landbouwers met de VLM. 

- Voorlopig wordt er nog geen nieuwe datum voor een volgende Milieuraad geprikt. Deze zal 
vastgelegd worden in functie van zich aanbiedende agendapunten (suggesties steeds 
welkom).  

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:59 uur. 

 

de secretaris de voorzitter 

 

Eddy Louwie Johan Broidioi 

 


