N&L in actie

Een terugblik op de zomer van 2016
Zomerse onweersbuien en wolkbreuken

De zomermaanden zijn niet alleen de maanden waarop iedereen
vakantie neemt maar ook de maanden van de wekelijkse
werkdagen van vele vrijwilligersteams in de reservaten. Dit
jaar bepaald geen gewone karwei! Door de buitengewone
weersomstandigheden was het geen sinecure om te hooien en
op de vochtige en moerassige terreinen te werken. We kregen
een reeks zomeronweersbuien en ongeziene wolkbreuken over
ons heen gestort. Volgens meteorologen de voorbode van de
klimaatwijziging waar we ons maar beter kunnen op voorbereiden.
In dit nummer van Natuur en Landschap houden we een krachtig
pleidooi om de problematiek van de modderstromen en zomerse
overstromingen structureel aan te pakken en niet enkel te
investeren in end of the pipe oplossingen.

Ingehouden spanning rond beslissingen Vlaamse
regering.

We zijn ook de zomer ingegaan met spanning rond de vraag of de
Vlaamse Regering voor het verlof nog beslissingen zou nemen over
een reeks dossiers die cruciaal zijn voor de toekomst van natuur en
landschap zoals:
• de invulling van het decreet op het natuurbehoud en met
name het uitvoeringsbesluit over de financiering van het
natuurbeheer en de erkenning van reservaten,
• de manier waarop met de Instandhoudingsdoelen en de
ammoniakproblematiek zal omgegaan worden
• het Ruimtelijk Beleidsplan Vlaanderen met een keuze voor een
betonstop niet tegen 2050 maar nu.
Deze dossiers werden over de verlofperiode getild en beloven dan
ook een hete herfst in te leiden onmiddellijk na het reces.

Natuurpunt Oost-Brabant: een bezige bij ook in de
zomervakantie

Juist voor het verlof rondde Natuurpunt Oost-Brabant als regionale
vereniging voor Natuur en Landschap in Oost- en Midden-Brabant
haar beleidsplan 2017-2021 af. Dit beleidsplan zal de basis vormen
voor onze werking de komende vijf jaar.
De vakantieperiode was ook gekenmerkt door onze bijdrage aan
de Natuurpunt-expeditie, grote publieksactiviteiten zoals het
Vlindertelweekend en de Nacht van de Vleermuis waar Natuurpunt
Oost-Brabant zeer actief op inzet. Op 5 juni opende een nieuw
bezoekerscentrum voor de Groene Vallei (Kortenberg, Herent,
Kampenhout en Machelen, Vilvoorde, Steenokkerzeel).

Walk for Nature 2017 in de Getevallei op zondag 23
april: reserveer de datum

De kogel is door de kerk. Na de succesvolle Walk for Nature 2016
in Lubbeek zal de Walk for Nature 2017 doorgaan in de Getevallei
en dit op zondag 23 april 2017. In 2018 zal de Walk waarschijnlijk
in de Groene Vallei plaatsvinden. We vragen aan alle afdelingen
en leden in Oost-Brabant om deze datum alvast te reserveren.
Tezelfdertijd wordt nu reeds gewerkt aan de planning van een
gebiedsdekkend netwerk van regionale activiteiten die in het
najaar op de verenigingsraad van 4 november zullen worden
vastgesteld.

Zoals blijkt uit bovenstaande, wil Natuurpunt Oost-Brabant vooral
een vereniging zijn die mensen bezielt en kansen geeft om zelf
concreet mee te werken aan de versterking van de natuur in de
streek.

Fitness Check rond EU Richtlijnen bevestigt
eenduidig het belang van die richtlijnen

Ook op Europees niveau spelen er belangrijke ontwikkelingen
rond natuur en biodiversiteit. Bij het aantreden van de Commissie
Juncker werden de Europese Richtlijnen Natuur (Habitatrichtlijn en
Vogelrichtlijn) in vraag gesteld en werd een opdracht gegeven voor
een zgn. Fitness Check. Milieuverenigingen organiseerden een
Europese petitie die een ongekende respons kende met meer dan
500 000 handtekeningen.
Ondertussen is de Fitness Check afgerond maar de EU Commissie
aarzelde om die te publiceren. Inmiddels is de Fitness Check toch
openbaar gemaakt en de boodschap is eenduidig en duidelijk: de
natuurrichtlijnen doorstaan de toets qua efficiëntie, effectiviteit,
coherentie, proportionaliteit, pertinentie en de toets van de
toegevoegde waarde van de maatregelen op Europees niveau.
Ondertussen blijft de Europese Commissie zwijgen over de
opvolging van Fitness Check.
Misschien een goed idee om eenzelfde fitness check uit te
voeren voor het Europees landbouwbeleid, en met name voor
de maatregelen rond het plattelandsbeleid en de impact op de
biodiversiteit.
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