Prijs voor het leefmilieu 2017

Landgoed duras bekroond met prestigieuze
«Baillet Latour prijs voor het leefmilieu 2017»
In het landelijke Sint-Truiden is het Landgoed Duras bekroond met de Baillet Latour Prijs voor het
Leefmilieu door baron Karel Pinxten, voorzitter van SBNL-V en baron Jan Huyghebaert, voorzitter van
het Fonds Baillet Latour. Ghislain en Gabrielle de Liedekerke kregen de prijs voor hun zorg voor
het domein met bossen, weilanden, ruigtes en vooral voor het herstel van de vijvers samen met het
Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren.
Het project werd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen (SBNL-V) geselecteerd
uit 4 genomineerden. De winnaar werd gekozen door een jury van vijf landeigenaren en experts, onder
leiding van de heer Jurgen Tack, algemeen directeur van Landelijk Vlaanderen en voorzitter van de
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
De jury was vooral onder de indruk van de inzet van de jonge eigenaren die ecologische en economische activiteiten goed laten samenspelen en nieuw leven geven aan een oud domein. Gedurende zijn
toespraak zei de juryvoorzitter: ««Ghislain en Gabrielle bouwen hier aan een groene oase in het midden
van een landbouwgebied. De 10 hectare vijvers, dijken en hooiland die zij hier samen met het Regionaal
Landschap Haspengouw & Voeren hebben opgeknapt maken ruimte voor bijzondere water- en moerasplanten, maar ook voor de lokale vleermuizen.” »
Het kasteelpark is een uitgebreid natuurdomein van Europees belang als schakel in de speciale beschermingszone ‘Bossen en Kalkgraslanden van Haspengouw’ dat dankzij de eigenaars al generatie na
generatie onderhouden wordt. Zij hebben opnieuw bijzondere bomen in het kasteelpark geplaatst, er is
een nieuwe haag geplant rondom het domein, de hoogstamboomgaard en de ommuurde tuin kregen een
opknapbeurt en enkele historische toegangspoorten werden hersteld. Eind 2014 zijn de kasteelvijvers
en dijken hersteld. Deze plassen zijn namelijk van Europees belang en herbergen talloze soorten fauna
en flora.

Na vele jaren zonder onderhoud waren de vijvers dichtgegroeid met boswilgen waardoor het open water
stilaan verdween. Het waterpeil van de vijvers kon ook niet meer gestuurd worden door een defect in het
op- en aflaatsysteem en lekkende dijken. Tevens raakte het bestaande hooiland verbost.
Het herstelwerk richtte zich eerst op dijkherstel: alle boom- en struikopslag werden verwijderd en de
dijken werden volledig omgespit en geherprofileerd. Begin 2015 begon de restauratie van de vijvers. Alle
wilgen en struiken werden met de wortel verwijderd, het vijverprofiel werd hersteld en de op- en aflaten
werden vernieuwd zodat het peil weer gestuurd kon worden. Daarnaast werd ook het hooiland tussen de
vijvers hersteld om een open verbinding te verzorgen.
Baron Karel Pinxten, voorzitter van SBNL-V, herinnert eraan dat deze prestigieuze prijs van € 25.000
steun biedt aan de projectontwikkelingen en/of het ecologisch beheer van private eigendommen die
aangepast zijn aan de milieu- uitdagingen van de 21ste eeuw. Dankzij deze prijs hoopt de Stichting
landeigenaars en privébeheerders te motiveren in hun ecologisch engagement.

Eervolle vermeldingen en aanmoedigingsprijs voor duurzaam project te
Beernem
De jury en raad van bestuur van SBNL-V reikte eveneens het Baillet Latour Erediploma uit aan Harald
van Outryve d’Ydewalle voor zijn duurzaam milieubeheer op het Domein Drie Koningen bij Beernem.
Hij ontvangt een aanmoedigingsprijs van € 5.000.

Erkenning voor ambtenaar van verdienste
Het Fonds Baillet Latour en SBNL-V erkennen ook het buitengewone werk van tal van ambtenaren die
zich inzetten voor de natuur. Dit jaar ging de prijs naar de wijlen Ward Verhaeghe, die een tijdlang
directeur was van de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen van het Agentschap voor Natuur en Bos
(Vlaamse Overheid). Na de hervorming van het ANB ging hij aan de slag als directeur Strategie en Innovatie. Hij bleek een briljant en boeiend man te zijn die breed gedragen oplossingen op tafel kon leggen.
Hij kan gezien worden als de geestelijke vader van de Europese Natuurdoelen in Vlaanderen. Daardoor
lag hij tevens aan de basis van de huidige Vlaamse natuurregelgeving die ook private eigenaars ondersteunt bij het realiseren van hoogwaardige natuur op hun domein. De prijs is in ontvangst genomen door
zijn familie.

De Baillet Latour prijs voor het milieu: de belangrijkste milieuprijs in België
De Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu ontstond 21 jaar geleden. Deze prijs ter waarde van € 25.000
is de grootste erkenning in ons land op het gebied van privaat duurzaam milieubeheer. Ze beloont elk
jaar een eigenaar of privébeheerder die zich bezighoudt met de inrichting of het ecologisch beheer van
een in België gelegen domein. Een jury van onafhankelijke milieuexperts, landeigenaren en journalisten,
beoordeelt ieder jaar op vastgelegde criteria de projecten die worden ingediend door private landeigenaren. Deze nationale prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Fondation wallonne pour la Conservation
des Habitats en door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu -Vlaanderen.
In 2019 zal de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu - Vlaanderen de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu opnieuw uitreiken tot beloning van een nieuw duurzaam milieuproject in Vlaanderen of Brussel.
Meer info kunt u vinden op: www.sbnl-vlaanderen.be
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