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N&L in actie

Door de jarenlange budgetverminderingen vanwege 
de Vlaamse overheid worden op dit ogenblik op vele 
plaatsen, ook in Oost-Brabant zowel in de Dijlevallei, 
de Demerbroeken, Getevallei en noem maar op, unieke 
kansen voor natuurversterking op vrijwillige basis gemist. 
Unieke opportuniteiten kunnen niet doorgaan of moeten 
noodgedwongen op de lange baan worden geschoven. En we 
weten sinds kort wat dit betekent: de Griekse kalender...

AlArmoproep AAnkoopbeleid
kAnsen voor uitbouw nAtuurgebieden 

worden gemist door vermindering budget 
AAnkoopsubsidiëring vlAAnderen

Nochtans is aankoop op vrijwillige basis zowel het meest 
duurzame, het meest inpasbare en zelfs veruit het meest 
goedkope instrument voor versterking van biodiversiteit. 
Met hetzelfde geld dat nu uitgegeven wordt aan allerlei 
compensaties, zoals kapitaalverlies en opbrengstderving bij 
bestemmingswijziging, zou Natuurpunt deze natuurgebieden 
volledig kunnen opkopen en een echt duurzaam beheer geven in 
functie van biodiversiteitsversterking en natuur voor iedereen.

Voor de versterking van de biodiversiteit en ‘natuur voor iedereen’ is en blijft het 
aankoopbeleid de belangrijkste en meest duurzame pijler. Met onze 
mijlpaalactiviteiten in het kader van 40 jaar Natuurpunt Oost-
Brabant en onze campagne www.geefomnnatuur.be heb-

ben we dit duidelijk aangetoond. 
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N&L in actie

Ondanks deze vaststelling die staat als een huis en de optie 
in het Vlaams regeerakkoord om elk jaar 3000 ha bijkomend 
beheerd natuurgebied te realiseren, zagen we de laatste 
jaren het aankoopbudget telkenmale verminderen tot op het 
actuele peil. Gevolg: alle aankopen vanaf begin mei moeten 
verschuiven naar het volgende jaar.

In Oost-Brabant hebben we een traditie op vlak van vrijwillig 
natuurbeheer. Teams vrijwillig natuurbeheer werken rond 
circa 3000 ha natuurgebied, en zijn actief in elke gemeente. 
Gedurende de vakantie gaat er geen weekend voorbij of op 
tientallen plaatsen zijn werkdagen met 10 à 40 deelnemers 
van alle leeftijden. We hebben tevens getoond en we 
tonen nog elke dag dat inzet voor deze natuurgebieden 
behalve concreet vrijwilligerswerk ook een bijdrage aan 
de restfinanciering inhoudt. Op de academische zitting 
van 26 februari naar aanleiding van 40 jaar Natuurpunt 
Oost-Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur en 
Landschap (zie www.natuurpuntoostbrabant.be), werd 
de campagne ‘GeefomNatuur’ afgesloten met een bedrag 
voor het reservatenfonds van niet minder dan € 255 671,46 
samengebracht door de leden en de Natuurpunt-afdelingen 
binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant. Een 
enorme prestatie die onderlijnt hoezeer het uitbouwen van 
beheerde natuurgebieden door het publiek gedragen wordt. 
En aankopen van bijkomende natuurgebieden is de beste 
natuurinvestering die kan gedaan worden. Gelukkig is er nog 
de provincie Vlaams-Brabant die ons een hart onder de riem 
steekt.

Daarom deze oproep aan alle mensen met een hart voor 
natuur: spreek vooral politici aan en zeg dat dit zo niet 
verder kan. Beleid gaat dikwijls over mooie woorden en 
dure intenties, zoals de omkering van de achteruitgang van 
de biodiversiteit tegen 2010 of later tegen 2020, maar het 
aankoopbudget is iets heel concreets waarmee tastbare en 
voelbare natuur in de buurt van de mensen kan gerealiseerd 
worden. In het Natuurpunt-model gebeurt dit dan nog met 
betrokkenheid en met inzet zowel voor het beheer als voor 
de werking en de restfinanciering. Daarenboven gaat het 
om een vrijwillig aankoopbeleid en kunnen deze gebieden 
dikwijls gekoppeld worden aan integraal waterbeheer. Het 
valt dan ook niet te begrijpen dat ondanks het Internationaal 
jaar van de biodiversiteit en de conferentie van Nayoga 
en ondanks het feit dat vele van de valleinatuurgebieden 
in het najaar 2010 door hun buffercapaciteit heel wat 
waterellende in de bebouwde gebieden voorkomen hebben, dit 

aankoopbudget door het hanteren van de kaasschaaf steeds 
verder verminderde tot het huidige nefaste peil. Nu er ook 
voor de Vlaamse begroting terug perspectieven voor nieuw 
beleid dagen, moeten we duidelijk de boodschap uitdragen: 
we moeten doorgaan met de uitbouw van de natuurgebieden 
en reservaten en we zullen niet langer lijdzaam toezien 
hoe met woorden biodiversiteit en natuurbehoud beleden 
worden, maar in de praktijk het meest effectieve en het meest 
betrokken instrument onderuit gehaald wordt. De kansen 
die nu dreigen verloren te gaan, situeren zich ook in jouw 
gemeente. En het gaat om aanzienlijke gemiste kansen: in 
de Hagelandse vallei, de Dijlevallei, de Gete-, de Velpe- en 
Demervallei. Als je mogelijkheden voor initiatieven ziet: doen! 

Inmiddels zijn in het kader van het 40-jarig bestaan zeven 
mijlpaalactiviteiten, inclusief de Walk for Nature in Silsombos, 
achter de rug. Meer dan 2000 deelnemers tekenden present. 
Elk van deze activiteiten werd stuk voor stuk een succes. Bij 
elk van deze activiteiten was er een opkomst gaande van 
100 tot 150 deelnemers en een 1250 op de Walk. Bij elk van 
de gebieden kon aangetoond worden hoe door de inzet van 
Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur 
en Landschap, en de beheerteams het landschap er mooier 
en anders uitziet, er meer en een verscheiden biodiversiteit is, 
en meer natuur voor iedereen. Kortom de mijlpaalactiviteiten 
konden aantonen hoe inzet bij Natuurpunt Oost-Brabant het 
verschil kan maken voor de streek. 

Er zijn nog 2 mijlpaalactiviteiten te gaan: 
• Zondag 4 september 2011: Koeheidedag te Bertem 
• Zondag 9 oktober 2011: Aronst Hoek en Getevallei te 

Geetbets 
Ook deze 2 mijlpaalactiviteiten zullen een groot succes worden 
en we beschouwen ze als een dringende oproep aan het beleid 
om nieuwe kansen te creëren voor continuering en versterking 
van het reservatenaankoopbeleid zoals het door Natuurpunt 
ontwikkeld werd.

Hugo Abts
voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant

Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap
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