BELEID

NIEUWS ROND DE LEIE
INTENDANTEN AAN HET WERK
Na jaren van stilstand door politieke obstructie is
het dossier van natuurherstel rond de Leie terug
gereanimeerd. De Vlaamse regering heeft de
gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen een
opdracht gegeven als onderhandelaar (‘intendant’)
om het dossier terug vaart te geven. Na enkele
overlegvergaderingen is duidelijk dat zij deze taak
ter harte nemen. De krijtlijnen zijn ditmaal goed
uitgezet en staan niet meer ter discussie: er moet
500 ha natte natuur worden hersteld in de Leievallei
tegen uiterlijk 2031. De vroeger geselecteerde
projectgebieden blijven daarbij behouden. Voor elk
wordt een inrichtingsplan opgemaakt waarbij de
maximaal haalbare natuurwaarde de doelstelling
is. Een direct positief gevolg van deze nieuwe
dynamiek is dat er nu aan een flink tempo grond
wordt aangekocht: op 1 jaar tijd is 60 ha verworven
waar dit de vorige jaren compleet stillag. We zijn
dus voorzichtig positief, maar waakzaam. Want
de Vlaamse regering kiest deels voor een nieuwe
aanpak: ‘zelfrealisatie’. Grote eigenaars zullen dus
een kans krijgen om zelf de natuurstreefbeelden
te realiseren op hun grond zonder te moeten
verkopen. Dit kan voor ons, maar dan wel
onder strikte voorwaarde dat de ambitie naar
natuurwaarde hoog blijft, zowel op de korte als
de lange termijn. Begeleiding én toezicht zullen
dus noodzakelijk zijn. Omtrent de exacte impact
van de herkalibratiewerken op de bestaande
natuurwaarden tussen Harelbeke en Menen blijft
het overleg doorgaan met de Waterweg maar de
onzekerheid blijft voorlopig. Wordt zeker vervolgd.

BAS PRÉS IN KOMEN VERNIETIGD
Jaren protest en goed onderbouwde pleidooien om
de natuurwaarden van de historische lage weiden
in Komen te bewaren, hebben niet geholpen. Het
Waalse gewest en het vroegere lokale bestuur
hebben nooit enige interesse gehad voor dit dossier.
Twintig hectare oude graslanden van uitzonderlijke
botanische waarde zijn van de kaart geveegd bij
de heraanleg van het traject van de Grens-Leie
en bedolven onder enkele meters slib en grond.
Als schaamlapje wordt hier een nieuw stadsparkje
aangelegd. Ook dit is dus een deel van het fameuze
Leieproject dat in de reclamefilmpjes als duurzaam
wordt voorgesteld. Het is beschamend voor de
aanpak van de administraties en politiek in Wallonië
die het weerwerk van de plaatselijke natuur- en
milieuverenigingen compleet genegeerd hebben.
Het toont ook het belang aan van een sterke
natuurbeweging zoals we die in Vlaanderen kennen
én van een bestuurspolitiek die transparant is. Daar
staan we in Vlaanderen al enkele lichtjaren verder, al
zijn we nog ver af van de ideale wereld…

EN ONDERTUSSEN IN
MENEN
Recent was er een manifest
voorbeeld van watervervuiling te
‘bewonderen’ in een oude Leiearm
ter hoogte van het jukeboxmuseum.
De foto spreekt voor zich. Een vuile,
vettige smurrie werd vanuit een
buis geloosd en dreef op het water.
Bij navragen bij de milieu-inspectie
bleek dit een bekend probleem te
zijn van een vetlozing door overlopen
van een bezinkingsput vanuit een
kippenvleesverwerkende fabriek langs de Krulbeek.
Het werd pas adembenemend toen bleek dat dit
probleem al twee jaar bestond en dat er vroeger
reeds tegen was opgetreden. Men ging ervan uit
dat het probleem was opgelost. Niet dus. Na de
melding zijn zowel lokale politie als de betrokken
administraties snel in gang geschoten. We hebben
aangedrongen op een structurele oplossing én de
nodige opvolging. Ook in Vlaanderen anno 2022 blijf
je best op je hoede!
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