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Wij trekken de sprint 
voor groen en landbouw

Gedeputeerden Bart Naeyaert en Dirk De fauw en schepe-
nen Hilde Decleer en Franky Demon geven prioriteit aan 
een evenwichtig landbouwbeleid, milieu en groen. 
U leest er meer over op de pagina’s 4, 5 en 8.   

BRUGGE = 
GROENE STAD 

IN EUROPA

De herfst is in onze stad, en hoe! 
De zon hangt laag en bomen ver-
kleuren schitterend. De Bruggelin-
gen kennen bij de waardering van 
de eigen woonomgeving een grote 
waarde toe aan water en ‘groen’. 
Doorheen de hele stad kom je 
pleintjes, bomen, reitjes en parken 
tegen, groene oases, plaatsen om 
elkaar te ontmoeten of  om even op 
adem te komen. 
Rond de stad ligt een gordel van 
groene randgemeenten, elk met 
hun eigenheid en specifiek karak-
ter, maar allen met stukken natuur 
en groen, en zelfs zee...Er zijn het 
strand en de zee in Zeebrugge, de 
weidsheid van de polders in Dud-
zele, Lissewege, Koolkerke, meer-
sen en paden in Assebroek en Sint-
Kruis, de bossen in Sint-Andries 
en Sint-Michiels, enz… overal kan 
je op één of  ander manier genie-
ten van de natuur. In deze grotere 
groengebieden is bovendien ook 
nog ruimte voor land- en tuinbouw, 
en dat moeten we koesteren!   
Dergelijke variatie aan groenvoor-
zieningen en landschappen zijn 
uniek en het is de combinatie ervan 
die het leven in Brugge zó aange-
naam maakt.

Wij blijven investeren in groen! 

Minou Esquenet
Voorzitter CD&V Brugge

Op zondag 15 januari 2012 om 11.00 uur or-
ganiseert CD&V Brugge haar jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie.

Gastspreker is Europees President 
Herman Van Rompuy.

U bent van harte welkom, maar vooraf  inschrij-
ven is verplicht. Meer details vindt u op onze 
website (www.brugge.cdenv.be) of  kan u beko-
men op het CD&V-secretariaat (050.33.39.66)

Uitnodiging
Nieuwjaarsreceptie
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Landbouw 
en tewerkstelling
In West-Vlaanderen is landbouw erg 
belangrijk, mede door de bedrijven 
die voor de landbouw werken en die 
landbouwproducten verwerken. Sa-
men staat die economie voor 45.000 
arbeidsplaatsen of  ongeveer 10% 
van de tewerkstelling. De provincie 
ondersteunt de evolutie van deze 
bedrijven naar toekomstgerichte 
teelten: als grondstofleverancier in 
de voeding, biokunststofvezels, bio-
energie, sierteelt, … 

Provincie zoekt mee 
naar ruimtelijk evenwicht
De beschikbare landbouwgrond 
staat onder druk  door plannen voor 
industrie, natuur, wegen,… In een 
verstedelijkte omgeving is het een 
evenwichtsoefening om dynamische 
landbouwbedrijven voldoende ruim-
te te geven, en dit te verzoenen met 
de vele woningen, recreatievormen, 
industrieterreinen, wegen. 
Bij inname van landbouwgrond 
moet je de schade beperken en ook 
correcte vergoedingen betalen. 
Vanuit onderzoek en voorlichting 

aan de land- en tuinbouwers ener-
zijds en correcte milieuvergunnin-
gen anderzijds proberen we met 
de provincie dat evenwicht mee te 
realiseren. 

Brugge en omgeving: nog 
kansen voor landbouw in 
de toekomst
De haven van Zeebrugge wil in de 
toekomst een belangrijke rol spelen 
in de import en export van agro-
producten. Ook op deze doelstelling 
zet de provincie mensen en midde-
len in.
 
De omgeving buiten Brugge is nog 
sterk landbouwgericht met veel 
boerderijen in een open omgeving 
(Polders) of  tussen weiden, bos-
sen en dreven (Ommeland). De 
hovenierssector (tuinbouw)  is ook 
nog sterk aanwezig. Op weinig op-
pervlakte wordt veel toegevoegde 
waarde gerealiseerd.
Er liggen kansen voor hoevetoeris-
me, hoeveverkoop, zorgboerderijen, 
bezoekboerderijen, enz. Toekomst-
kansen die ons provinciebestuur en 
gedeputeerde Bart Naeyaert in het 
bijzonder zeker vorm zullen helpen 
geven.

Gedeputeerde voor land- en tuinbouw en waterbeheer, 
Bart Naeyaert, bekijkt de toekomstkansen voor de land-
bouw in Brugge.
Brugge heeft zijn rijke geschiedenis o.a. aan het water te 
danken. Maar het belang van de landbouw, ook nog van-
daag, mag niet onderschat worden. Landbouw beslaat 
vandaag 30 % van het Brugse grondgebied. 

Colofon

hoofdredacteur: Stefaan Deleeck
verslaggever ter plaatse:  
Hendrik Dierkens 
fotografie: Daniël Rys
verantwoordelijke uitgever:  
Jonathan Cardoen
Re(d)actieadres:  
cd&v-Direct, Wetstraat 89
1040 Brussel  
e-mail: direct@cdenv.be

een stad ontstaat waar water en landbouw zijn
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Met Gezelle en Permeke fietsen langs 
100 jaar brugse hoveniers

Milieuzorg op school (mos): 

provincie reikt mos-logo’s uit

In het kader van het 100-jarig 
bestaan van de Brugse Hoveniers-
bond is een permanente fietsroute 
gecreëerd, die inzicht geeft in deze 
tuinbouwgeschiedenis. Er zijn twee 
startplaatsen: het Guido Gezellemu-
seum in Brugge en het Permekemu-
seum in Jabbeke. Guido Gezelle was 
de zoon van een hovenier in Brugge 
en Constant Permeke woonde van 

1930 tot zijn overlijden in Jabbeke. 
Die omgeving had een grote invloed 
op zijn werken. 

Schepen van lokale economie en 
provincieraadslid Hilde Decleer: 
“Langs de 50 km lange fietsroute 
staan 10 informatieborden die uitleg 
geven over de geschiedenis, de vari-
atie en de nieuwe technieken in de 

tuinbouw. Het doel is de burger te 
tonen dat in Brugge en haar omme-
land nog grote tuinbouwbedrijven 
actief  zijn die gekend tot in het bui-
tenland omwille van hun kwalitatief  
aanbod”.

Brugse MOS-logo’s in het 
basisonderwijs
De Spycker uit Sint-Kruis, het Sint-
Lodewijkscollege, basisschool Ma-
nitoba Sint-Andries en De Spring-
plank kregen vorig schooljaar hun 
eerste MOS-logo. Het Sint-Andreas-
lyceum uit Sint-Kruis verdiende 
al haar derde logo. De Lisblomme 
uit Lissewege staat genoteerd als 
een echte eco-school, en mag zich 
de trotse eigenaar noemen van de 
groene vlag.

5 thema’s
Binnen het project Milieuzorg op 
school (MOS) kunnen scholen wer-
ken rond 5 thema’s: afvalpreventie, 
water, mobiliteit, energie en natuur 
op school. Voor elk thema staat een 

gratis themabundel ter beschikking. 
Daarin is er telkens een overzicht te 
vinden van introducerende activi-
teiten, schoolacties, leermiddelen 
en interessante initiatieven om te 
bezoeken.

Landbouw, en in het bijzonder de tuinbouw, is in de 
Brugse regio een belangrijke economische sector.  Zo 
is Brugge o.a. wereldvermaard voor de teelt van lau-
rierbomen. De tuinbouw, die aanvankelijk binnen de 
stadsmuren van Brugge aanwezig was, heeft zich continu 
verplaatst en aangepast. Zo ontstonden geleidelijk aan 
tuinbouwbedrijven in St-Andries en Jabbeke.

Vanuit de provincie ontvin-
gen verschillende Brugse 
scholen het MOS-logo. 
Dit kwaliteitslabel geeft 
aan dat de school in een 
educatief project stapt en 
systematisch milieuacties 
organiseert.

Hilde Decleer, Brugs schepen voor leefmilieu en provincieraadslid, juicht het enga-
gement van de Brugse scholen op milieu-vlak uiteraard enorm toe. Ze is blij dat de 
provincie erin slaagt de leerlingen en hun leerkrachten bewust te maken van allerlei 
milieuproblematieken.
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Graaf Visartpark, een stukje groen op een boogscheut van het stad-
scentrum. 
Het avontuurlijk park heeft een aanbod voor kleuters en +6-jarigen: o.a. een fietsparcours, 
klauterelementen en een boomhut.  Voor kinderen met een handicap is er een lignet en een 
voelwand.  Onlangs werd het omsluitend fiets- en wandelpad aangepakt.

Sint-Donaaspark in Zeebrugge: op het ritme van de zee... 
Het park is met zijn 1,5 ha een belangrijke groene open plek temidden de dichte bebouwing 
en de haven.  De site biedt een zee van mogelijkheden voor jong en oud: een piratenboot, 
veerbootjes, een petanqueveld, hangmatten en een evenementenweide.

Ghandiplein in Sint-Jozef: voor elk wat wils.  
Uit intense inspraak bleek de nood aan recreatieruimte voor verschillende leeftijdsgroepen. 
De groendienst legde nieuwe paden aan en we investeerden fors in jeugdruimte: in speel-
toestellen, skateruimte en een trapveld. De stad installeerde er ook zit- en ligbanken, fiets-
stallingen en papierkorven.

Park Bloemenoord op de grens van Sint-Michiels en Sint-Andries. 
Fris groen omzoomt de site van het nieuwe krachtbalveld en wijkcentrum in de Xaveria-
nenstraat. De site is voortaan ook vlot toegankelijk voor voetgangers, fietsers en automobi-
listen.  

En… in 2012 nog eens vier op een rij!  1) Assebroek: bouw van sociale woningen en aanleg van een buurt-
park op de site van de voormalige schietstand ‘Den Tir’ in de Baron Ruzettelaan. - 2) De spoorwegbedding 
in Sint-Pieters krijgt met een nieuw fietspad, een looppiste en speelzones een eigentijdse look. - 3) Sint-
Kruis: na de speelpleinen in de Gulden Kamer en de Babbaertstraat investeren we in petanquevelden op het 
Peellaertplein in Male. - 4) Koolkerke: speelheuvels en -toestellen in de Emile en Dora Rommelaerestraat.

VIER X GROEN OP EEN RIJ
Groenschepen Franky Demon: “Een evenwichtig 

groenbeleid voeren is geen kinderspel”

Schepen Franky Demon slaat samen met de groendienst de hand aan de ploeg.  Kosten 
noch moeite worden gespaard om parken en pleinen eigentijds en aantrekkelijk te hou-
den. Een tussenstand, ofwel 4 keer groen op een rij.
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