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GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR 
 

VOORZITTER:  DAVIDTS  Michel 

                           LEYNSEELSTRAAT 157, 8580 AVELGEM                            

                           Tel. : 056/64 59 75 

                           e-mail : davidts.rohaert@telenet.be 

ZETEL:              GEMEENTEHUIS, KORTRIJKSTRAAT 8, 8580 AVELGEM 

                           Tel : 056/65 30 30 – Liesbeth Detavernier 
 

 
 

MILIEURAAD – WERKGROEP GEBOORTEGROEN EN TRAGE WEGEN 
 

Woensdag 3 juni 2014 – Raadzaal gemeentehuis 

 
 
Aanwezig: André Vandenberghe, Dirk Decuypere, Bart De Clercq, Marc Bossuyt, Michel Davidts,  

  Steve Kerckhove, Mady De Smedt, Mia Maes, Stijn Vandeburie, Dirk Libbrecht,  
Lieve Kindts, Kris Van Seymortier, Jean-Pierre Christiaens, Glenda Doeuvre, Johan Baert,  

  Gudrun Tack, Yves Vrijghem, Lieven Declercq, Johan Vandendriessche,  
  Koen Van Steenbrugge, Liesbeth Detavernier 

 

Verslag 
 
1. Het verlag van de vergadering van de milieuraad dd. 25-03-2014 wordt goedgekeurd na 

toevoeging van de opmerkingen die tijdens de vergadering gemaakt werden omtrent het afschaffen 
van de subsidie voor het onderhoud en/of de aanleg van kleine landschapselementen. Het 

aangepaste verslag wordt meegestuurd in bijlage. 
 

2. Geboorteaanplant 
 

Het doel is om een planning op te maken voor de komende 5 jaar. De gemeente heeft geen 
geschikte percelen meer in eigendom.  

Verschillende instanties werden aangesproken of er op hun eigendom mogelijkheden zijn: 

- De kerkbesturen hebben niet direct interessante percelen in eigendom. 
 

- De Watergroep heeft heel wat eigendommen in Avelgem. Men wil wel meewerken maar 
omwille van een onderhoudscontract dat loopt met het Vlaamse Gewest (ANB) dient deze 
partij ook betrokken te worden. De gemeente heeft binnenkort een overleg hierover met 
Yvan Deseyn van ANB. 

Opmerkingen: Zijn de terreinen van De Watergroep wel open voor het publiek? 
 

- De provincie West-Vlaanderen werd aangesproken of er mogelijkheden zijn om bomen 
aan te planten op de oever (5 m zone) van de Reytgracht in het kader van de Dag van de 
Natuur. Men was niet weigerachtig tegenover deze vraag. De gemeente zal binnenkort de 
afspraken schriftelijk vastleggen. 
Opmerkingen: De visie voor de meersen is dat het een open gebied is, een strakke lijn met 

hoge bomen past daar niet. Hier en daar een aantal bomen kan wel. 
 
Andere mogelijke opties voor het aanplanten van geboortegroen in de toekomst zijn: 

- In het ontwerp Rup Ter Muncken is er een buffergebied voorzien tussen de bebouwde 
kom en de industriezone. De gemeente zou dit graag inrichten als bos, aansluitend op het 

bestaande Vredesbos. Het ontwerpplan Rup ter Muncken wordt toegevoegd aan het 

verslag. 
 

- De gemeente zou graag de bermen in de industriezone aanpakken. Er zou een studie 
via Leiedal uitgevoerd worden om het openbaar domein in de industriezone herin te richten 
in het kader van de biodiversiteit. 
 

- Aanplanten van bomen en houtkanten langs weides en akkers. Natuurpunt heeft hiervoor 

reeds een aantal geschikte locaties naar voor geschoven. Het is belangrijk dat er tijdig 
contact wordt opgenomen met de desbetreffende landbouwers/eigenaars. 
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Opmerkingen: Dirk Libbrecht laat weten dat het misschien interessant zou zijn om in 

samenwerking met de landbouwraad een voordracht te organiseren rond biodiversiteit in 
agrarisch gebied. Olivier Dochy van de provincie geeft dergelijke voordrachten. 

 
3. Trage wegen 
 
Koen Van Steenbrugge geeft een toelichting rond trage wegen en doet een voorstel rond de aanpak 

van de inventarisatie. De presentatie wordt meegestuurd met het verslag. 
 
Geïnteresseerden kunnen luchtfoto’s meenemen van bepaalde delen van Avelgem waarvan men graag 
de voetwegen zou afstappen.  
 
Dirk Libbrecht laat weten dat op onderstaande website eenvoudig topografische kaarten afgedrukt 
kunnen worden:  

https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage. 
 
Tegen 1 september zou alle verzamelde informatie doorgemaild moeten worden naar 
tragewegen@avelgem.be. 
 
Natuurpunt en ook de gemeente laten weten dat ze graag iets zouden organiseren op de dag van de 

trage weg die doorgaat op zondag 19 oktober 2014. 

 
4. Varia 
 

- Er wordt gemeld dat er opnieuw bomen gekapt worden langs de Schelde. De gemeente zal 
per brief vragen aan W&Z om in fasen te kappen. 

- Steve Kerckhove vraagt of hij de plaats van zijn vrouw Mieke Vandewaetere in de 

milieuraad mag innemen daar het voor haar onmogelijk is om nog naar de vergaderingen 
te komen. De voorzitter laat weten dat dit geen probleem is. 

- André Vandenberghe dient, omwille van gezondheidsredenen, zijn ontslag in als secretaris 
van de milieuraad. 
De voorzitter aanvaard het ontslag en wenst Andre te bedanken voor zijn jarenlange inzet als 
voorzitter/ secretaris en penningmeester.  

- De milieuraad is op zoek naar een kandidaat voor de functie secretaris/penningmeester. Deze 
kandidaat zal ook lid worden van het dagelijkse bestuur. Kandidaten kunnen hun kandidatuur 
bekend maken bij Liesbeth of Michel. 
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