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leefgebieden, geen soorten. In onze streek zijn er noch-
tans gebieden waar de kansen voor het grijpen liggen: de 
Getevallei tussen Tienen en Geetbets, zo ook de Dem-
erbroeken, de Hagelandse vallei, de Bierbeekse valleien 
en de Midden-Brabantse vallei- en bosgebieden die deel 
uitmaken van het Natura 2000 netwerk, en de andere 
natuurnetwerken die we aan het uitbouwen zijn. 

Ondanks het Internationaal jaar voor de biodiversiteit en 
de hoogdringendheid staat in het kader van de algemene 
besparingen het budget voor natuur zwaar onder druk. 
Het budget voor aankoop van natuurgebieden wordt nu 
al 3 jaar na elkaar verminderd met telkens 5% en is terug-
gevallen tot 71% van 2008! De budgettaire besparingen 
hebben ook tot gevolg dat er in 2010 tot op heden nog 
geen enkele ha bijkomend natuurreservaat werd erkend 
en dat de achterstand voor de erkenning tot verschillende 
duizenden ha opgelopen is. Dit betekent concreet dat de 
kosten van het beheer niet vergoed worden en alle in-
spanningen volledig bij Natuurpunt als terreinbeherende 
vereniging komen te liggen. In de praktijk komt het erop 
neer dat nog�meer�gevraagd�wordt�van�de�vrijwilligers�
die�zich�week�na�week�inzetten�om�natuur�en�biodiver-
siteit�op�een�hoog�ambitieniveau�te�realiseren. En dan te 
bedenken dat het hier niet om de ‘natuur-light’ gaat zoals 
in de vele beheersovereenkomsten voor de landbouw 
(die een veelvoud per ha gesubsidieerd krijgen!) maar 
om duurzame natuur met een resultaatsverbintenis qua 
natuurdoeltype en met een opvolging via een verplichte 
monitoring. 

Intussen blijft Natuurpunt Oost-Brabant zijn verant-
woordelijkheid nemen en gaat door met zijn campagne 
GeefomNatuur. In dit fondsenwervingsnummer worden 
opnieuw concrete projecten voorgesteld. Het is duidelijk: 
zonder restfinanciering staan de aankopen van elk project 
op de helling en dat betekent verloren kansen. We gaan 
ervan uit dat de campagne in deze laatste fase zo suc-
cesvol zal zijn dat het vooropgestelde bedrag van € 200 
000 overschreden wordt en we landen op € 250 000! We 
rekenen op onze afdelingen, leden en sympathisanten, 
maar doen in dit nummer ook een oproep aan de bedrij-
ven in de streek om GeefomNatuur-bedrijf te worden. 
Wordt vervolgd…

Hugo Abts, 
voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant
10-10-10 in Tienen

Sinds de start van de campagne GeefomNatuur in het 
novembernummer N&L 2009 werd al een bedrag ingeza-
meld van €�162�927 via giften op de Midden- en Oost-
Brabantse projecten. Niet minder dan 16 Natuurpunta-
fdelingen in Oost-Brabant hebben zich omgevormd tot 
GeefomNatuur-afdelingen�met�bedragen�van�€�1000�tot�
€�15�000. Daarnaast waren er ook meer dan 560�individu-
ele�giften en giften van bedrijven. Natuurpunt Oost-Bra-
bant laat zien dat het de natuurgebieden niet loslaat en 
dat het een substantiële bijdrage blijft leveren aan ‘Mooi 
Hageland’. In een recente studie werd het merk ‘Hage-
land’ onderzocht en daaruit blijkt natuur en landschap als 
zeer identiteitsbepalend naar voren te komen. 

Van 18 tot 28 oktober liep in Nagoya, Japan een VN-top 
die tot doel had een verdrag inzake biodiversiteit vast te 
leggen. Door de succesvolle afloop mogen we hopen dat 
het Internationaal jaar voor biodiversiteit een kantelmo-
ment wordt in de mondiale aanpak van de zorg voor de 
biodiversiteit en onze planeet. Dat na een zeer moeizame 
onderhandelingsronde toch tot een package deal kon 
gekomen worden, is een opsteker. Het succes van Nagoya 
geeft opnieuw hoop voor Cancun (Mexio/december) waar 
de scherven van de klimaattop in Kopenhagen moeten 
gerepareerd worden. Vandaag kunnen we even tevreden 
terugkijken en alle leden van de Belgische delegatie feli-
citeren met minister Joke Schauvliege op kop, die in het 
kader van EU-voorzitterschap schitterend werk geleverd 
hebben. Tezelfdertijd moeten we vandaag al beginnen te 
werken aan de doorstroming en de implementatie in het 
EU- en Vlaams beleid. De eerste toets komt, wanneer op 
16 november de EU-voorstellen gepresenteerd worden 
voor de herziening van het Europees Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. 

We doen een oproep aan minister�Schauvliege�om�de�
conclusies�van�Nagoya�in�een�krachtig�Vlaams�beleid�te�
vertalen,�ook�nu�het�budgettair�moeilijk�is. Hoe ernstig de 
Vlaamse regering de biodiversiteit neemt, zal o.a. blijken 
uit het feit of ze er al dan niet in slaagt om doelmatige 
Gewestelijke en Gebiedsgerichte Instandhoudings-
doelstellingen in Vlaanderen vast te stellen én te laten 
doorwerken. In de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstel-
lingen zijn wel taakstellingen rond de uitbreiding van 
kwetsbare natuur en bijzonder habitats opgenomen, 
maar bij de uitwerking en de concrete invulling gaat men 
allesbehalve slagvaardig te werk. Elke vraag om ruimte 
voor natuur ligt bijzonder moeilijk. De in het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen opgenomen bindende opdracht 
voor 38 000 ha bijkomende natuur, 10 000 ha bijkomend 
bos en 150 000 ha natuurverwevingsgebied wordt niet 
gehaald. Integendeel, elke ha geeft aanleiding tot een ein-
deloze processie van Echternach. Op die manier zullen de 
Vlaamse Instandhoudingsdoelstellingen voor de Europese 
habitatsoorten evenmin worden gehaald. Want zonder 
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