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lnterreg V-project'Ecosystem' moet invasieve soorten in

grensstreek bestrijden
'lO-2-2O17 12:00

Op vnjdag 10 februari stelt de Provincie West-Vlaanderen, samen

met heer Vlaamse, Waalse en Franse parlners*, het Europees

project'Ecosystem' voor.

Het project maakt deel uit van het lnteneg V-programma

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en wil de strüd aanbinden tegen

¡nvasieve walergebonden planten en dieren.

lnvesieve planten en dieren zijn uitheemse soorten die door de

mens, bewust of toevallig, buiten hun natgurlijk

verspreidingsgebied werden verspreid, en van daaruit op een

agressieve manier hun omgeving inpalmen. lnheemse soorlen worden erdoor verdrukt, waterlopen groeien dicht, enz. Ze

komen de laatste jaren sterk op in alle gemeenten die grenzen aan Frankri.ik.

Er wordt voorel samengewerkt in de grensoverschr¡jdende zones met Frankrük: Heuvelland, Zonnebeke, Wervik, Menen,

Kortri¡k en Spiere-Helkijn.

Via het project zullen gecoördineerde grensoverschrijdende bestrijdingen georganiseerd worden. Om de evolutie le
monitoren en eventueel bü te sturen, wordt eveneens een opvolgingsmethode uilgewerkt.

Daameast willen de partners binnen het project ook werk maken van:

- de bescherming van sommige inheemse soorten die dreigen te migreren, zoals de paling. Het project wil hiervoor

vistrappen en paaiplaatsen realiseren op bepaalde knelpunten, zoals op de Kemmelbeek te leper.

1 de bevordering van de waterkwaliteit en de biod¡versiteit: er zullen oeverbeplantingen uitgevoerd worden ean

beide zijden van de grens. Ook de eerder aangekondigde ruimingswerken in de Dikkebusvijver in leper passen

binnen het Europese project.

Voor hel project'Ecosystem' voolz iet de Prov¡ncie een budget van 873.000 euro. Het totale budget van het projecl

bedraagt 2.321.000 euro. Er is een Europese tussenkomst voozien van 480.000 euro. Het project loopt tot 30 september

2020.

*De partners binnen hel project zijn de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Rato vzw

(rattenbestr¡jding Oost-Vlaanderen), Groupement de Défence contre les Organismes Nuisibles (GDON) en Union

Syndicale d'Aménagement hydraulique du Nord (USAN).

Meer info

kabinet gedeputeerde voor integraal waterbeleid voor de Provinc¡e West-Vlaanderen, Bart Naeyaert

lieven.louwagie@west-vlaanderen.be of 050 40 32 47
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