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JOUW BIJDRAGE,
EEN WERELD VAN VERSCHIL VOOR
NATUUR EN STREEK
Wind mee, stroom tegen. Zo karakteriseerde Natuurmonumenten bij haar lustrum in Nederland
de ontwikkelingen rond natuur. Een reeks aanzienlijke successen op vlak van belangstelling en
concrete realisaties, en toch nog steeds structurele achteruitgang van natuur, landschap en milieukwaliteit. Zeer zeker groeit het besef dat op schaal van een streek en een landschap het mogelijk is biodiversiteit en beleefbaarheid van natuur in de ‘branding’ te plaatsen, met meerwaarden
voor die streek.
Dagelijks worstelen we met dit contrast: meer en meer draagvlak en geslaagde projecten tegenover een grondstroom die nog altijd leidt tot milieu- en natuurvernietiging. Je komt van een
succesvolle toelichtingsexcursie over de natuurontwikkeling in de Velpevallei en je ziet elders de
laatste taluds die weggeploegd worden, de bermen die er doodgesproeid bijliggen, dat ene overhoekje met enkele oude essen en struweel dat terwijl je uitleg gaf in de vallei, verdwenen is als
je terugkomt. Enerzijds een planologische bescherming die geen echte bescherming biedt tegen
sterke natuur- en landschapserosie, en anderzijds de trage groei van natuurgebieden. Resultaat:
een tweedeling van het landschap met steeds kleiner wordende eilandjes natuurgebied. Gevolg:
zelfs de gewone soorten als veldleeuwerik en geelgors verdwijnen. Dit landschap is niet langer
iets wat je koestert, iets waar je je thuis voelt en verbonden met de streek.
Natuurpunt Oost-Brabant werkt op verschillende fronten: een krachtig gebiedsgericht beleid
zowel in functie van de beheerde gebieden als van het landschap, maar ook in functie van biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Belangrijk is de herwaardering van de streek. De NPOB-campagne ‘Biodiversiteitscharter – stop achteruitgang biodiversiteit 2010’ nam dit jaar een succesvolle start. In de komende periode verwachten we dat de gemeenten hun engagement omzetten
van een sympathiek maar vrijblijvend initiatief naar een concrete invulling. Op de website (www.
countdown2010.be) vind je een lijst van mogelijke acties en maatregelen.
Voor de biodiversiteit en duurzame natuur kan het belang van een goed gebiedsgericht beleid
niet overschat worden. De thema-artikels rond biodiversiteit in Oost Brabant in de drie vorige

Terwijl nieuw onderzoek het belang van aankopen van natuur voor de toekomst onderlijnt,
wordt in Vlaanderen op de aankoopsubsidiëring bespaard…
Hoe belangrijk reservaatsuitbouw is, werd recent eens te meer bewezen door de evaluatie die het Nederlands Natuur
en Milieuplanbureau maakte. Uit de ‘Natuurbalans’ blijkt dat met het gangbare beleid rond beheersovereenkomsten de
doelen voor Grote Natuurgebieden en de instandhoudingsdoelstellingen voor de Europees belangrijke natuurgebieden
niet gehaald worden. De conclusie is dat het klassieke instrument van gebiedsverwerving en gebiedsbeheer nieuwe
impulsen moet krijgen.
Deze les heeft Vlaanderen nog steeds niet begrepen, integendeel. Sinds het aantreden van de huidige Vlaamse regering
in juni 2004 is immers de subsidie voor aankoop van natuurgebieden met 1 miljoen euro in het jaarbudget verminderd,
en dit terwijl het bindende Natuurbeleidsplan de subsidiëring van de verwerving door de erkende terreinbeherende
verenigingen ten belope van 1000 ha per jaar vooropstelt. Met het prijsniveau van verwerving door Natuurpunt (dat
gemiddeld tussen € 5500 en € 6000/ha goedkoper ligt dan bij de overheidsverwervingen) zou dit een versterking van
het aankoopsubsidiëringsbudget van 2 miljoen euro per jaar vereisen. Vergeet niet dat aankopen van Natuurpunt door
vrijwilligers gebeuren en een eigen inbreng van 20% à 50% vragen. Dit vormt een garantie voor betrokkenheid.
Wij verwachten van Minister Crevits vijf minuten politieke moed om een echt substantiële bijdrage te leveren voor de
versterking van duurzame natuur en voor de continuering van alle projecten die met zoveel enthousiasme en engagement opgezet zijn.
We zullen bij de minister blijven aandringen op het terug optrekken van het budget.

www.natuurpuntoostbrabant.be
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nummers van Natuur en Landschap hebben dit duidelijk aangetoond. De beheerde gebieden
vormen een netwerk waar de biodiversiteit stand houdt, waar de inzet van mensen een teken
van hoop is dat we de achteruitgang van de biodiversiteit kunnen stoppen. Zij die het belang van
beheerde natuurgebieden ontkennen, hebben ofwel een andere agenda, ofwel zijn ze wel zeer
(gevaarlijk) naïef. Met veel energie en succes werken de afdelingen en teams in Natuurpunt OostBrabant aan de versterking van natuurgebieden door aankoop, inrichting en beheer en streven
naar planologische bescherming. De volgehouden inspanningen leveren resultaten op: alles tezamen circa 2250 ha door Natuurpunt beheerde natuur in Oost- en Midden-Brabant in niet minder
dan 85 projecten. De laatste jaren konden we focussen op verschillende grote eenheden natuur
die de (boven)lokale inzet overstijgen: de Demerbroeken, de verwerving en natuurinrichting van
Averbode Bos en Heide, de Hagelandse Vallei, de Hoegaardse Valleien, Torfbroek, Pikhakendonk,
Aronst Hoek en Betserbroek in de Getevallei. De Walk for Nature 2008 zal 15 jaar natuurbeheer in
Kastanjebos en Molenbeek (Herent) en het project Dassenaarde (Diest) centraal stellen.
Het vierde nummer van Natuur en Landschap is het fondsenwervingsnummer. Dit jaar willen
we het grote project voor de realisatie van een reservaat Rozendaalbeekvallei, Velpevallei- Paddenpoel in Tienen en Glabbeek in de schijnwerper plaatsen, dat de bestaande reservaatkernen
met een oppervlakte van 45 ha zal uitbreiden tot quasi 70 ha. Daarnaast komt er ook een vernattingsproject in de vallei van de volledig vrij meanderende Velpe. Een enorme brok die het verschil
maakt voor de toekomst van natuur en natuurontwikkeling en die enkel kon worden gerealiseerd
dankzij de jarenlange inspanningen van de Natuurpuntmensen. Nu reeds is de zilverreiger een
vertrouwd beeld in de natte percelen in de vallei. Dit dossier bewijst dat volgehouden inzet,
gaande van het verzet tegen de rechttrekking van de Velpe in 1976 tot het bekomen van natuurversterking in een ruilverkaveling anno 2007, wel degelijk tot meerwaarden voor natuur en voor
de streek kan leiden.
Het staat de milde schenker uiteraard vrij zijn steun ook aan een ander project in zijn buurt of afdeling te verlenen. Deze steun is een krachtig signaal: beheerde natuur geeft kleur aan een streek.
Inzet en betrokkenheid voor natuur en landschap geeft kleur aan je leven.
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Een wereld van verschil
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