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VERSLAG PROVINCIALE MINARAAD 5 maart 2018 

Aanwezig: Ann-Sophie DECROOS, Bart DECRAEMER, Jan RIGOLLE, Peter HANTSON, Bart 
VANWILDEMEERSCH, Marcel HEINTJENS, Gaby VANDEMAELE, Nathalie GARRE, Jan 
VANDROMME, Peter NORRO, Marie DE WINTER. 
Voor de toelichtingen: Jan GORIS en Pauwel BOGAERT  

Verontschuldigd: Petúr EDVARDSSON, Jeroen CLAES, Dirk VAN DER STEDE,  Bavo DE 
CLERCQ, Kristina NAEYAERT, Stefaan VERREU 

 

Voorstel vernieuwde werking Minaraad  

Er was een uitgebreide toelichting van het voorstel van het dagelijks bestuur op de 

Minaraad van 5 februari. Afspraak was dat iedereen intern zou terugkoppelen binnen 

zijn/haar organisatie en dat we vandaag tot finaal voorstel voor deputatie zouden komen.  

 

3 documenten worden uitgedeeld: aangepast voorstel, overzicht respons na toelichting 

op 5 februari, overzicht van mogelijkheden met Sharepoint. 

 

Er wordt bekeken welke organisaties we zouden vragen om aan te sluiten bij de 

uitgebreide Minaraad.  

Zie overzicht bijlage 1.  

 

Digitaal platform 

 Na navraag door Marie bij de dienst IT, verkiezen ze daar om niet via BaseCamp 

te werken, maar via Sharepoint.  

Marie heeft woensdag overleg met een collega van de dienst communicatie. 

 Enkel toegankelijk voor leden van de Minaraad. 

Voor de geïnteresseerden die geen lid zijn van de Minaraad, wordt er verwezen 

naar de website en wordt er via ezine milieubytes gecommuniceerd.  

 

Bedenkingen/vragen Minaraad  
 Login toegang nodig  

 Microsoft  vs Apple : sommige systemen zijn minder compatibel met Apple.  

 Ann-Sophie heeft al ervaring met Sharepoint.  Documenten bewerken: tijdens 

bewerken wordt het document tijdelijk “gefixeerd”. De originele versie wordt niet 
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bewaard, enkel de laatste versie wordt bewaard (zonder wijzigingen zichtbaar 

weliswaar).  

Daar staat dan bij wie de laatste was om het document te wijzigen.  

Daarom in systeem best onderscheid maken tussen documenten die wel of niet 

bewerkt moeten worden. Duidelijke afspraken hierover maken.  

 Via newsfeed: opmerkingen bij document meegeven?  

 Kostprijs? Bijkomende licenties? 

 Het is belangrijk om goed de zoektermen aan de documenten te koppelen. 

Sharepoint is anders gestructureerd dan Windows. Documenten zitten niet in 

mappen en staan ook niet chronologisch gerangschikt.  

 Newsfeed: grote groep kan reageren op verslag van deel 1 van Minaraad  

Newsfeed: doorgeven interessante agendapunten  

Doordacht omgaan met newsfeed  

Meldingen newsfeed: hoe vaak? Naar iedereen? Afzetten? Frequentie kiezen?  

 
Afspraken 

o Marie maakt dossier op voor deputatie. Goedkeuring kan dan gebeuren in 

april. Eens goedkeuring van deputatie worden de organisaties 

aangeschreven.  

o Dagelijks bestuur heeft op woensdag 7 maart overleg met mogelijke 

kandidaat voorzitter voor de Minaraad.   

 

Toelichting werking Regionale Landschappen, Stadlandschappen en 

Bosgroepen  
 

Jan Goris licht werking vzw Bosgroepen toe aan de hand van presentatie. (zie bijlage 2) 

 

 WMF: Bepalen de gemeentegrenzen de grenzen van de 2 bosgroepen in West-

Vlaanderen?  

Bosgroep: ja, met uitzondering van de deelgemeente Vladslo. Deze behoort tot de 

bosgroep Houtland, de rest van het grondgebied Diksmuide hoort bij Bosgroep 

Ijzer en Leie. Dit is omdat de bossen van Vladslo aansluiten bij die van Koekelare. 

Deze indeling is ooit gemaakt door Vlaamse overheid.  

 WMF: een boseigenaar is dus niet verplicht om aan te sluiten bij Bosgroep?  

Waarom zou je als boseigenaar niet aansluiten bij een Bosgroep? 

Bosgroep: voor een deel is dat zeker onwetendheid, eens mensen zich 

informeren, maken ze zich meestal lid. Het lidmaatschap is trouwens ook gratis. 

Er zijn ook mensen die een bos bezitten en met een zekere frustratie hierover 

zitten, omdat dit geen bouwgrond wordt bv. Verder zijn heel veel kleine 

eigendommen nog niet geïnventariseerd. Het aantal eigenaars dat o.w.v. 

principiële redenen geen lid wordt, is toch beperkt.  

 Gemeente: wat is minimumoppervlakte om aan te sluiten? 

Bosgroep: wij volgen de definitie uit het bosdecreet “groep houtige elementen 

met ondergroei” Vanaf 10 op 10 m is het bos. Meestal spreekt het voor zichzelf. 

De kleinste aangesloten bossen zijn 1500 m². 

 WMF: zitten jullie op regionaal vlak ook samen met Natuurpuntafdelingen?  

Bosgroep: aantal afdelingen van Natuurpunt zijn ook lid van de Bosgroep.  

In Bosgroep Houtland gaat het om een 6-tal Natuurpuntafdelingen.  
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Er is een afgevaardigde van Natuurpunt Zedelgem in de raad van bestuur (Paul 

De Vlam). 

WMF: is er ook structureel overleg met Natuurpunt?  

Bosgroep: neen, vooralsnog is Natuurpunt vooral lid als boseigenaar. Er is geen 

structureel overleg rond beleid of visie. NP zou in de toekomst wel deel uit kunnen 

maken van gezamenlijk beheerplannen. De wetgeving maakt dit nu toch mogelijk. 

 Gemeente: houtverkopen: 8000 m³ hout/jaar is dat veel?  

Bosgroep : 8000 m³ zijn 8000 stevige bomen (met een diameter van 30 tot 40 

cm, 20 m hoogte). 

Hierop is in onze werkingsgebieden nog weinig groeimarge. We hebben namelijk 

de beheerachterstand in de grotere bosdomeinen in die 15 jaar intussen wel 

bijgewerkt en willen op termijn zeker niet meer oogsten dan wat jaarlijks bijgroeit 

(ca. 5 m³/ha/jaar). In veel kleinere private bossen is bovendien geen 

commerciële oogst mogelijk, omwille van de ligging en de oppervlakte. Evolutie in 

die 15jaar: de houtprijzen zijn aanvankelijk sterk gestegen door dat we ingezet 

hebben op mechanische houtoogst en het aanbieden van grotere loten door 

eigenaars te groeperen. Er is ook een visie ontstaan om sterker uit te dunnen, 

zeker in naaldhout als er geleidelijke omvorming wordt nagestreefd.  

Voor heel Vlaanderen is het houtvolume (volgens de nieuwste Vlaamse 

bosinventaris van ANB) trouwens toegenomen (terwijl je intuïtief het 

tegenovergestelde zou verwachten). Niet duidelijk of dit ook van toepassing is in 

onze regio. 

 ABVV: waarvoor wordt sociale tewerkstelling ingezet: voor opruimen van afval en 

constructies in het bos of ook voor andere zaken? Welk statuut hebben deze 

arbeiders? Welke werkplaatsen zijn dit?  

Bosgroep: wij stellen sociale werkplaatsen aan als (onder)aannemers. Zij 

verzorgen inderdaad opruimacties, maar doen ook bestrijding van rododendrons 

en Amerikaanse vogelkers, aanplantingen en kleinere kapwerken en voor het 

openhouden van heideveldjes. Jaarlijks wordt dit via offertevraag bepaald. 

Momenteel is dit Pro Natura uit Eeklo, deze samenwerking loopt vlot. In het 

verleden hebben we ook al samengewerkt met Footstep (vroeger Arcotec), met 

Loca Labora. Footstep heeft dan zijn groenteams wat afgebouwd. 

ABVV: doet Bosgroep Leie Ijzer ook beroep op sociale werkplaatsen?  

Bosgroep: Ja, het betreft werkplaatsen uit die regio (Duinenwacht?). 

 Provincie: begeleiden jullie ook bosgroepen inzake FSC labeling?  

Bosgroep: intussen FSC label voor 5 private eigenaars rond Zevenkerke.  

19 maart organiseren we hierover een persmoment.  

Provincie: levert zo’n hout meer op? 

Bosgroep: neen, voorlopig niet bij ons. We overtuigen hen met volgende 

argumenten: Het is geen meerkost, ze voldoen met hun uitgebreid beheerplan 

conform de criteria duurzaam bosbeheer sowieso aan de voorwaarden en ze 

stellen een voorbeeld voor andere boseigendommen. In andere regio’s van 

Vlaanderen is er wel expliciet vraag naar FSC-hout (vb. beuken in Zoniënwoud en 

naaldhout in de Limburgse Kempen opgekocht door Norbord, voor spaanderplaat). 

De houtopkopers hier hebben zelf het FSC label nog niet.  

 WMF: bomen langs autostrades? 

Bosgroep: neen dat is onder beheer van de Vlaamse Overheid.  

 Provincie: jullie worden geacht om boseigenaars te stimuleren om bossen tijdelijk 

of permanent open te stellen. Gebeurt dat vaak? Hoe zit het met subsidies?  
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Bosgroep: Permanente openstelling gebeurt maar niet vaak. Jaarlijks is er zowat 1 

extra boseigenaar per bosgroep die zijn bos permanent openstelt. Het is ook niet 

altijd relevant, de meeste bossen zijn relatief klein en omvatten geen doorgaande 

paden. Dikwijls is het beter voor de natuur om niet open te stellen.  

Tijdelijke openstellingen daarentegen gebeuren regelmatig. bv. 

mountainbiketochten, grote wandelingen, enz. Subsidies zijn er enkel voor 

permante openstellen, niet voor tijdelijk.  

 

Pauwel Bogaert licht de werking van de regionale landschappen toe aan de hand van een 

presentatie (zie bijlage 3).  

 

Aanvullend op de presentatie:  

 Stevinproject: Elia staat in voor de aanleg hoogspanningslijnen Zeebrugge tot 

Maldegem. Zij hebben RL Houtland aangezocht om in overleg met de eigenaars 

het zicht op hoogspanningslijn te “camoufleren” met plantgoed. Dit is een gratis 

aanbod voor de eigenaars. Elia betaalt RL Houtland voor 3 jaar, RLH kon hiervoor 

extra personeelslid aanwerven. Verder zorgt Elia voor de budgetten voor 20 jaar 

beheersovereenkomsten.  

 Sociale tewerkstelling  

2018: ook natuur- en landschapszorg (Natuurpunt)  

2 van de 4 VTE doen beheer – middelen van ANB voor 2400 uur 

 Toekomst 

Structurele verankering Loket Onderhoud Buitengebied: interkabinettair 

plattelandsoverleg opgezet op vraag van VVSG. 

Westhoek: LOB staat in voor onderhoud van recreatief netwerk + coördinatie van 

onderhoud  

Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst : intergemeentelijk 

samenwerkingsverband met RL als partner (sommige RL’en zijn zelf IOED)  

RL Houtland moet zich nog uitbreiden naar enkele “witte gemeenten” toe: zo 

zouden Gistel, Oudenburg, Zuienkerke nog in de werking moeten betrokken 

worden; evenals het achterland van sommige Kustgemeenten. Daarbij dringt zich 

ook een bestuurlijke wijziging op want de Raad van Bestuur wordt te groot als 

elke gemeente zich moet laten vertegenwoordigen. 

 

Vragen 

 Gemeente: RL kust is uitgesloten? 

Provincie: de natuurgebieden aan de kust zijn meestal in handen van Vlaanderen. 

We willen wel inzetten op het hinterland en de polders.  

 WMF: de bomen in dreven zijn dit voornamelijk populieren? 

RL: Eik was eerste boom, zeker ook beuk en in een latere fase en in de nattere 

stukken populier. Door de klimaatverandering stellen we een toename aan ziekten 

bij bomen vast (bv. de es). Daarom zoeken we naar oplossingen: meerdere 

soorten, nieuwere soorten.  

WMF: zijn kappingen bij eiken bv. noodzakelijk? 

RL: wij gaan uit van wens van eigenaar en van onze wens (landschapszorg). 

Soms ook eigenaar die van het beheer af wil en plantrecht wil overdragen. Als de 

eigenaar gemeentebestuur is, gaat het vaak om het veiligheidsrisico van oude 

bomen in dreven of om het valoriseren van de houtwaarde. Dit moet allemaal 

afgewogen worden.  
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 Gemeente: kan DIPLA (= digitaal platform voor onderhoud) ook ter beschikking 

worden gesteld aan gemeenten?  

RL: als wij plan opmaken, kan gemeente dat consulteren. Eens in de vingers en 

interesse kan gemeente zich abonneren.  

Er zijn afspraken op Vlaams niveau: elk RL houdt zich bezig met een thema: 

dreven (RLH), knotbomen, andere, enz. RLH stapt naar eigen gemeenten.  

 WMF: als je kijkt naar vernieuwde werking, is provincie grootste financierder en 

bepaalt ook kader van werking. We krijgen signalen dat natuurverenigingen meer 

in uitvoerende rol gestopt worden. Is het zo dat kader van de Provincie wat 

strikter wordt? 

Provincie: er is een samenwerkingsovereenkomst met een menu met 

verschillende doelstellingen waaruit RL een aantal topics kiest. Naar ons oordeel is 

de opvolging hiervan nog tamelijk los. 

Er is wel grote mate van vertrouwen. RL Houtland brengt ook heel wat andere 

middelen in (los van Provincie). Dit komt vnl. door de samenwerking met Elia en 

VLM. Daarmee speelt RL Houtland in op uitzonderlijke opportuniteiten die er niet 

overal zijn. Wel is het de betrachting dat de RLn overal proberen dergelijke 

kansen aan te grijpen en dus de provinciale middelen helpen vermenigvuldigen. In 

RL Westhoek zijn dat bv. opeenvolgende Europese programma’s rond 

biodiversiteit. 

Er werd onlangs studie afgewerkt door externe consultant. Vraag was: hoe kan 

band tussen RL en Provincie versterkt worden.  

Provincie is nu in fase om verder te overleggen met RL om voorspelbaarheid wat 

duidelijker af te spreken (planning) en opvolgen (rapportering). 

Betere opvolging zorgt aan beide kanten voor beter gevoel. 

Provincie moet zelf sterk genoeg staan om voorstellen te doen aan RL. 

Wij hebben alvast geen problemen met voorstellen van onderuit.  

RL spelen in op provinciaal beleid: bv. subsidiereglement Natuur op school, 

soortenactieprogramma’s, landschapsbedrijfsplannen met focus op provinciale 

aandachtsgebieden.  

Bosgroep: we zoeken naar projecten waarbij we gezamenlijk iets kunnen 

betekenen. Onze werking is complementair met de werking van Natuurpunt. Hun 

werking focust op natuurreservaten. Wij van de RL focussen op natuur bij 

particulier en landbouwer, dus buiten de natuurreservaten.  

WMF: Torenvalk heeft gemeentelijke actieplannen. Het zou interessant zijn om 

vooraf af te stemmen en complementair te werken met RL.  

RL: werkgroep Landschapspark Bulskampveld: betrokkenen en actoren 

samenbrengen is een rol die RL nu opneemt. Ook natuurverenigingen zijn 

belangrijke eigenaar in het gebied. 

WMF: het gaat niet enkel om natuurverenigingen als eigenaar, maar ook om de 

natuursector als beleidsactor. Dit kan heel verrijkend zijn, want het geeft een 

totaalbeeld op het landschapsbeleid. 

RL: dat klopt. In een ideale situatie gebeurt dit ook, maar helaas komt het er door 

omstandigheden in de praktijk niet van. 

 VOKA: is er ook werking richting kle’s bij bedrijven of op bedrijventerreinen? Daar 

is waarschijnlijk ook wel potentieel? 

RL: In principe staat onze werking open voor geïnteresseerde bedrijven, maar in 

praktijk gebeurt het niet. 



 

   

  Verslag vergadering provinciale Minaraad 5 maart 2018  blz. 6/6 

 

 

 

 

 

 

 

ANB neemt initiatief om RL daartoe aan te zetten. Er is project van RL in 

Antwerpen voor opleiding. Bedrijven krijgen label als ze werken rond 

biodiversiteit: doorlichting door opgeleid persoon. RL Houtland heeft overlegd met 

ANB, maar kreeg advies dat dit minder interessant is owv vele familiebedrijven in 

onze regio. Grotere bedrijven zoals bv. Case New Holland willen hier wel op 

inzetten, familiebedrijven nog niet.  

 WMF: wat met werking naar jeugdverenigingen? Opleidingspakketten?  

RL: Onze NME medewerker is vormingsmedewerker, geeft zelf geen les, volgt 

traject op. RL Houtland maakt de keuze om de NME medewerker meer 

geïntegreerd in de projecten te laten werken. 

WMF: RL Westhoek zet wel meer in op werking naar jeugdverenigingen. 

RL: dat klopt.  

 WMF: wordt er samengewerkt met Nationale Boomgaardenstichting?  

RL: in verleden hebben we samen met hen de Fruithappening georganiseerd. Nu 

kopen we bij hen speciale rassen aan. Het is geen continue werking. Zij kiezen er 

ook voor om samen te werken met RL over Vlaanderen volgens bepaalde cyclus.  

 WMF: wat met inzet op streekeigen plantgoed vs klimaatverandering? 

RL: we delen deze bezorgdheid. Vlaams beleidslijn om te kiezen voor streekeigen 

en autochtoon/Vlaams plantgoed (Vlaams) . We zoeken wel alternatieven voor 

traditionele beplantingen van dreven. Er wordt ook gekeken naar de inzetbaarheid 

van exoten als dreefboom.Bossen en natuurbossen vs dreven (cultuurelement) en 

parken: dit kan zorgen voor andere keuzes. 

Bosgroep: we informeren ons wel bij INBO en bij Universiteiten. Wel opletten met 

kiezen voor exoten. We kiezen zeker voor diversificatie bij inheemse soorten. Er is 

veel meer dan eik en beuk. Best is om te zorgen voor gemengde aanplantingen. 

Verhogen van weerbaarheid van aanplantingen door gezond beheer, gezonde 

onderetage. Monotone natuur is meest kwetsbaar.  

 WMF: structuur van Stadlandschappen is anders. Raad van Bestuur?  

Begeleidende werkgroep: milieuambtenaren en middenveld: hier wordt beleid 

voorbereid 

Algemene vergadering: elke gemeente is vertegenwoordigd en ook middenveld 

 

Varia  
 Statiegeldalliantie: Marie bereidt dossier voor de provincieraad voor. 

WMF en Boerenbond en verschillende West-Vlaamse gemeenten (al dan niet via 

intergemeentelijke vereniging)  zijn intussen aangesloten bij de statiegeldalliantie.  

 Praktische afspraken: voortaan zullen de uitnodiging en het verslag van Minaraad 

enkel via mail bezorgd worden, dus niet langer per post.  
 

Planning volgende vergaderingen  

 Excursie vrijdag 1 juni 2018: Tuinen van Stene en Grande-Synthe 

 Maandag 11 juni 2018: Minaraadvergadering om 19h00 in PH Boeverbos  

 
Bijlagen 

 Bijlage 1: Voorstel vernieuwde samenstelling Minaraad  

 Bijlage 2: Presentatie Bosgroepen, Jan Goris 

 Bijlage 3: Presentatie RL Houtland, Pauwel Bogaert  


