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Periode

Referenties milieu, mobiliteit en ruimtelijk ordening

1990 - 1994

• MINA-krant 9 t.e.m. 12. Een tijdschrift van het kabinet
van de Vlaamse minister van Leefmilieu. Ik schreef
hiervoor alle teksten, inclusief de column 'Het Groenste
Boekje'.
• Eindredactie oorspronkelijke tekst van het VLAREM +
de folder en brieven over dit reglement.
• Vlaanderen in beweging. Een driemaandelijkse uitgave
van het kabinet van de Vlaamse minister van
Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken. Met
uitzondering van het eerste nummer, schreef ik alle
teksten van de volgende 12 nummers, inclusief het
cursiefje 'Praatpaal'.
• Eerste communicatie over het Structuurplan Vlaanderen:
brochure, folder en regeringsmededeling.
• WWF: artikel over de tonijnvangst.
• Provinciaal Natuureducatief Centrum 'De Kaaihoeve'
(Oost-Vlaanderen): teksten voor de panelen in het
centrum.
• Bezoekerscentrum Huyse de Grote Sterre (Damme):
teksten voor multimedia over de dieren in de streek.
• Brochure van het Regionaal Landschap West-Vlaamse
Heuvels.
• Boek en folder t.g.v. het 100-jarig bestaan van het
Provinciaal Instituut voor Hygiëne (Antwerpen).
• Brochure Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan
Hasselt.
• Eindredactie van meerdere nummers van Ommekeer,
een natuur- en milieutijdschrift van het provinciebestuur
van Oost-Vlaanderen.
• Brochure, folders en brieven i.v.m. eventuele kernramp
en de gratis jodiumtabletten.
• Voorstellingsbrochure VITO (Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek).
• Regieboek en campagneteksten Afvalpreventie
Vrouwengroepen (Provincie Vlaams-Brabant).
• Brochure stookolietanks (Provincie Vlaams-Brabant).
• C-Power: eindredactie aanvraagdossier voor
domeinconcessie m.b.t. een 100 MW offshore
windenergiepark.
• Ruimtelijke Ordening: onder meer de brochures
Handhaving, Zonevreemde woningen en Preventie
bouwovertredingen + eindredactie website Bouwen in

1995 - 1999

2000 - 2004
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Vlaanderen.
• Bezoekerscentrum Saeftinghe: multimediateksten over
de verschillende vogelsoorten in het gebied.
• Instituut Samenleving & Technologie (toen nog viWTA):
basistekst voor het publieksforum 'Nieuwe impulsen voor
het debat over genetisch gewijzigd voedsel'. Deze tekst
vind je nog altijd hier:
www.samenlevingentechnologie.be/ists/nl/pdf/boekengids
enbrochures/infobrochuregenetischgewijzigdvoedsel.pdf
• Hydrologisch Informatiecentrum (HIC): brochures over
de waterbeheersing en modellering van de Demer, de
Dender en de Gemeenschappelijke Maas. Zie:
http://www.waterstanden.be/publicaties/hicbrochures/demer-brochure.pdf/view
http://www.waterstanden.be/publicaties/hicbrochures/dender-brochure.pdf/view
http://www.waterstanden.be/publicaties/hicbrochures/maas-brochure.pdf/view
2005 - 2015

• Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN):
jaarboeken 2003 en 2004, op basis van interviews met de
top van de verschillende administraties.
• Zeewezen: nieuwsbrieven, advertenties en
wervingsfolder.
• W&Z: voorstellingsbrochure, advertenties, Executive
Summary van het Infrastructuurmasterplan voor de
Vlaamse waterwegen (Nederlandse en Engelse versie),
brochure en folder PPS-kaaimuren, boek over de
Leiedoortocht Kortrijk.
• Brochures Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van
Edegem, Herk-de-Stad en Duffel.
• Amber: brochure en andere teksten over ecologisch,
afvalarm tuinieren.
• Promotie Binnenvaart Vlaanderen: algemene brochure.
• W&Z: jaarboeken 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010. Het
jaarboek 2008 was gebaseerd op interviews met de
mensen op het terrein. De andere jaarboeken waren
gebaseerd op informatie van W&Z.
• NV De Scheepvaart: herschrijven teksten website.
• Publireportages, brochures, krantenbijlagen,
advertenties en radiospot van de Limburgse campagne
Bebatman van Bebat.
• Gidsen en folders van Eco Fun Tours.
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• Alle teksten voor het LoS (Lochristi Sierteeltmuseum).
• TopYield: speuren naar netwerken van genen voor een
hogere opbrengst van voedselgewassen (Artikel in UGent
over samenwerkingsakkoord VIB-UGENT en BASF.
• Korte stukjes voor de campagnekrant van de Week van
het Bos (Agentschap voor Natuur en Bos).
• Vernieuwde nieuwsbrief van Bosland.
• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie: campagne
Stook Slim (infoartikels, radiospots, folders,
publireportages).
• Nest: artikels én foto's van de rubriek Tuinklussen (vanaf
2015).
De jongste 25 jaar verzorgde ik als redacteur en/of eindredacteur ook een
belangrijk deel van de (hoofdzakelijk) externe communicatie van:
•
•
•
•
•

Regionale Milieuzorg, Intercompost en IVVVA (nu Limburg.net);
Interelectra, WVEM en Iveg (nu Infrax);
Limburg Tegen Afval;
Toerisme Limburg;
Arcadis Belgium.

Bovendien vertaalde ik tussen 1995 en 2014 zowat een kwart van alle
Wapiti's, een Frans maandblad over de natuur voor kinderen tot 14 jaar.
Een groot deel van de nummers die ik niet zelf vertaalde, heb ik als
eindredacteur herwerkt.
Eind 2010 ontwierp en lanceerde ik Heuvelstraat 37, een website over de
biodiversiteit in mijn eigen tuin. Vandaag zijn al ruim 650 soorten dieren,
planten en zwammen gedocumenteerd. Momenteel werk ik aan een
Engelstalige versie van de site.
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