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De provincie Vlaams-Brabant duidde eigenlijk al van bij haar 
ontstaan (01/01/1994) het thema biodiversiteit aan als een 
prioritair beleidsdomein. Al van in de eerste milieujaarpro-
gramma’s en milieubeleidsplannen werden onder het motto 
‘meer en betere natuur’ diverse complementaire beleidsinstru-
menten ontwikkeld.

Voorop staat de ondersteuning van de verwerving van gronden 
voor meer natuur door de natuurverenigingen. Die onder-
steuning heeft er mee voor gezorgd dat er eind 2007 in onze 

recreatieve ontsluiting gerealiseerd waarbij de provincie 75% 
van de kosten op zich nam. Voorbeelden van realisaties zijn de 
aanleg van begrazingsrasters, vogelkijkhutten, knuppelpaden, 
omvorming van populierenbestanden naar streekeigen en 
standplaatsgeschikte bostypes of naar waardevolle grasland-
vegetaties, herstel van trilvenen, heideherstel,… in tal van 
reservaten. Het jaarlijks budget voor deze inrichtingsprojecten 
werd aan het begin van de legislatuur nog sterk verhoogd, 
waardoor jaarlijks gemiddeld een 20-tal projecten kunnen 
ondersteund worden.

Beheer vormt het sluitstuk van het drieluik verwerving - inrich-
ting - beheer. Ook dat aspect ontsnapte niet aan de aandacht. 
Sinds 1997 neemt de provincie een substantieel aandeel van 
de financiering van de terreinploegen voor haar rekening. 
Daardoor kunnen 6 professionele ploegen, met in totaal een 
40-tal arbeiders, dagelijks aan de slag gaan in de Vlaams-Bra-
bantse natuurreservaten.

Tenslotte heeft de provincie zeer veel oog voor natuureduca-
tie van vooral jongeren. Het project Educatief Natuurbeheer, 
grotendeels door de provincie gefinancierd, loopt al sinds 1996, 
biedt jaarlijks gemiddeld aan 4.500 jongeren de kans om te 
proeven van natuur en natuurbeheer. De vraag is zo groot dat 
het aanbod niet kan volgen. 

En daarmee is het provinciaal beleidsverhaal niet ten einde. 
Naast de natuurverenigingen zijn er immers nog andere acto-
ren met een belangrijke mogelijke actieradius pro biodiversi-
teit. Daarom start het provinciebestuur, in samenwerking met 
verschillende partners de campagne ‘Samen werken aan meer 
biodiversiteit’, met de bedoeling alle betrokkenen (gemeen-
tebesturen, socio-culturele verenigingen, particulieren…) te 
stimuleren om de beschikbare handen in elkaar te slaan om zo 
een wezenlijk verschil te kunnen maken in dit symbolische jaar 
2010 (cf. Natuur en Landschap 2009/4). De campagne wordt 
gelanceerd aan de vooravond van de lente!
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provincie ongeveer 125 reservaatsprojecten van Natuurpunt 
met een totale oppervlakte van ca. 2.900 ha tot stand zijn 
gekomen. Eind 2008 werd de kaap van 3000 ha overschreden! 
De afgelopen jaren konden zo bv. de Doode Bemde, Mene-Jor-
daanvallei, Aronst Hoek, Hagelandse vallei en Demerbroeken 
uitgroeien tot grote, aaneengesloten natuurcomplexen van 
meer dan 100 ha. En het provinciebestuur is van plan om dit 
beleid te handhaven. Meer nog, momenteel wordt het systeem 
bijgestuurd om de verwervingen in dure regio’s te vergemak-
kelijken.

De volgende noodzakelijke stap, namelijk inrichting, wordt dan 
weer sterk gestimuleerd via het provinciale subsidiereglement 
voor bijzondere natuurbeschermingsprojecten. Zo werden in 
de afgelopen jaren talrijke projecten rond natuurherstel en 
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