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dat Vlaanderen nood heeft aan een aandeel van 30% van het 
grondgebied met een reële natuurinvulling. Dat is zeer ambitieus, 
maar die ruimte blijkt nog beschikbaar. Tenminste, als we de 
verdere versnippering een halt kunnen toeroepen.

De almaar aanwakkerende betonzucht drijft de versnippering 
echter ten top. Het talmen van de Vlaamse Regering heeft dus 
een nefaste invloed op de robuustheid van onze natuur. Het is 
ondertussen 2021 en de halvering van de betonstop tegen 2025 is 
verderaf dan ooit. Genoeg is genoeg. Hoog tijd voor actie!

Daarom neemt Natuurpunt Oost-Brabant zelf het initiatief om tot 
een betonstop binnen haar werkingsgebied te komen. Want er is 
goed nieuws in de vorm van een achterpoortje. Dat zit zo.

Sinds 2016 belooft de Vlaamse regering een halt toe te roepen 
aan de inname van open ruimte. De betonsnelheid (op dat 
moment 6 ha/dag) moest halveren tegen 2025, en stoppen 
tegen 2040. Dit is de zogenoemde betonstop, ondertussen 
omgedoopt tot bouwshift. Bij gebrek aan actie echter leidde deze 
aankondigingspolitiek tot ongerustheid bij grondeigenaars. Met in 
plaats van een daling een stijging van de betonsnelheid tot gevolg. 
Het onlangs voorgestelde akkoord hierover lijkt een doodgeboren 
kind: de (verhoogde!) factuur wordt naar de armlastige gemeenten 
doorgeschoven wat het ergste doet vrezen voor een uitvoering 
ervan. 

Ondertussen blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Natuur- en 
BosOnderzoek (zie lezing Kris Decleer op www.natuurinhethart.be)  

Onze geloofs-BELEID-enis
Sam Bennekens

Natuurpunt Oost-Brabant gelooft in beïnvloeding van het beleid en handhaving van de regels en wetten als bijkomend wapen om de 
natuur te beschermen, naast natuur aankopen en beheren. De vereniging heeft daarin dan ook een rijke traditie opgebouwd waarbij 
veel kennis en ervaring werd verworven. Deze expertise mogen we niet verloren laten gaan. In deze rubriek willen we dan ook onze blijde 
boodschap verkondigen en verspreiden zodat onze afdelingen, vrijwilligers en leden deze vaardigheden ook kunnen inzetten wanneer 
ze geconfronteerd worden met bedreigingen voor de natuur in hun onmiddellijke omgeving. Zodat er niet in verspreide slagorde maar 
eendrachtig ten strijde wordt getrokken. Alleluja, praise the lord and spread the word!

-- Foto Natuurpunt

2021: NPOB gaat voor een betonstop binnen het eigen werkingsgebied!
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BELEIDSHOEKJE

Het is de autonomie van de gemeenteraad om nieuwe wegenis 
op haar grondgebied al dan niet te aanvaarden. In tegenstelling 
tot een herverkaveling van een perceel van de gemiddelde 
hardwerkende Vlaming in enkele aan de straatkant gelegen 
deelkavels, is voor de grote verkaveling door projectontwikkelaars 
nagenoeg steeds nieuwe wegenis nodig. Daarbij is het gangbare 
praktijk dat de gemeente de nieuwe wegenis aanlegt op 
kosten van de verkavelaar waarna de gemeente deze weg- en 
rioleringsinfrastructuur overneemt en onderhoudt. De opbrengsten 
van de verkaveling zijn dus voor de projectontwikkelaar en de 
onderhoudskosten worden afgewenteld op de belastingbetaler.

Aangesproken op een (nakende) verkaveling verschuilt het 
gemeentebestuur zich veelal achter het argument dat ze die niet 
kunnen tegenhouden omdat de plannen in overeenstemming zijn 
met de planologische bestemming. Maar dat is dus pure nonsens, 
louter bedoeld om Jan-Klaas met een kluitje in het riet te sturen. 
De gemeenteraad heeft de autonome bevoegdheid om, als een 
Romeinse keizer, de bijkomende wegenis al dan niet te aanvaarden. 
Indien ze die niet aanvaardt, kan de verkaveling niet doorgaan. 
Punt uit. Geen beroep bij een hogere overheid mogelijk en de 
projectontwikkelaar bijt in het zand!

Dat het kan, bewezen we reeds in gemeente Huldenberg waar we 
met dit argument een verkaveling konden verhinderen die een 
stukje Smeysbos, onderdeel van habitatrichtlijngebied, dreigde 
op te slokken. Gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat nog verder en 
kondigde op basis van dit principe zelf een betonstop af! Google 
eens op ‘betonstop Sint-Pieters-Leeuw’ voor meer info. 

Natuurpunt Oost-Brabant wil een dergelijke betonstop over 
heel zijn werkingsgebied bewerkstelligen. Want veel van onze 
afdelingen worstelen met verkavelingsdrang in hun gemeente. 
Omdat bovenstaand principe nauwelijks gekend is bij het grote 
publiek. Daarom bezorgden wij hun een standaardbrief waarmee 
ze hun gemeentebestuur kunnen oproepen een verkavelingsstop 
naar Leeuws model in te voeren. Met de raad hun actie bekend te 
maken via hun communicatiekanalen. Zodat meer burgers op de 
hoogte zijn van deze maatregel. En de verantwoordelijke politici 
met het schaamrood op de wangen en de billen bloot staan.

Wie heeft de Vlaamse Regering nodig om een betonstop te 
organiseren? Natuurpunt Oost-Brabant alvast niet!

-- Tekening © Korneel Detailleur

Wat jij zelf kan doen?  
Draag jouw anti-steentje bij en laat je gemeentebestuur 
weten dat jij van deze kennis op de hoogte bent. Deel de 
berichten van jouw afdeling hierover. Als het wat rebelser 
mag, verspreid dan zelf actief deze kennis in jouw omgeving. 
Laat jouw gemeentebestuur zich niet langer verschuilen achter 
nonsensargumenten. Maak hen duidelijk dat jij weet dat zij het 
zijn die de betonmolen laten draaien en vraag hen om zelf die 
betonstop af te kondigen. Wie dat wenst, vindt op de website 
van Natuurpunt Oost-Brabant een voorbeeldbrief. Zodat die 
betonmolens eindelijk eens een toertje trager gaan draaien.Heb je resultaat geboekt? Laat het ons dan zeker weten. Wij 

publiceren op onze website een overzicht van de gemeenten die 
zelf een betonstop afkondigen.

Mag het nog wat meer zijn? 
 
Word dan lokale dossierbijter. Onze afdelingen hebben nood aan 
mensen die graag hun tanden in een lokaal dossier willen zetten. 
Bezwaar indienen, beroep aantekenen, gemeentebesturen 
aanschrijven, opvolgen beleidsprocessen (integrale projecten 
rond waterkwaliteit, land- en natuurinrichtingsprojecten, 
hemelwaterplannen, erosiebestrijding, noem maar op),… Er 
komt heel wat op hen af. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leg jij dagelijks een stapeldik dossier tussen je boterham? Ben 
je niet vies van wat beleidsbeïnvloeding t.v.v. de natuur en heb 
je tijd en zin om je, al dan niet in teamverband, eens in een 
natuurdossier vast te bijten? Dan ben jij de gebeten, correctie: 
de geknipte, persoon! Neem contact op met jouw afdeling 
(gegevens zie colofon) en biedt jouw diensten aan.  
Krijg je geen gehoor neem dan voor verdere ondersteuning 
contact op met NPOB: beleid@natuurpuntoostbrabant.be 

Een kleine waarschuwing is hier echter wel op zijn plaats: het 
wegen op het beleid is heel bevredigend en daardoor zeer 
verslavend! Waar blijven die beleidsjunkies?


