
N&L in actie

Welkom Das, welkom Soldaatje. Welkom Natuurbeleid. 
Dank je wel vrijwilligers  
voor jullie inzet voor natuur in de streek!

Elders bieden zich grote kansen aan die we net als in de 
ruilverkaveling of in het Sigmaplan van de Westerschelde 
moeten afdwingen en laten invullen om waterveiligheid en 
natuurontwikkeling met elkaar te laten sporen tot unieke kansen 
voor een streek. In het kader van Sigma Demer heeft Natuurpunt 
Oost-Brabant het Demermanifest uitgegeven. Het Sigmaplan voor 
de Demer is zowel een kans als een bedreiging. Wij zullen alles 
inzetten opdat het een kans wordt. Dat er belangstelling is voor de 
Demer werd weer eens bewezen op de Big Jump in Betekom waar 
310 jumpers en 600 toeschouwers aanwezig waren.

In de Getevallei is recentelijk een uitbreiding van meer dan 45 ha 
gerealiseerd in het project Aronst Hoek, waardoor er perspectief 
op natuurherstel en meer natuurlijkheid in de Getevallei 
komt. Wat in de Getevallei allemaal mogelijk is, illustreert het 
natuurontwikkelingsproject Het Vinne waar momenteel soorten 
als woudaapje en grote karekiet broeden. We moeten zulke kansen 
koesteren en de mensen ondersteunen die die kansen willen 
grijpen en waarmaken. Een natuurlijke Getevallei: dat zou het 
streefdoel van het natuurbeleid voor de toekomst moeten zijn. Zo’n 
beleid is redelijk en legitiem en daarvoor willen we rekenen op de 
steun van de gedeputeerde van leefmilieu van de provincie Vlaams-
Brabant en van de minister voor natuurbehoud in de Vlaamse 
Regering.

De beheerde Natuur.gebieden zijn inderdaad de hefbomen voor 
de biodiversiteit en de garantie op de duurzaamheid hiervan. Om 
dit werk verder mogelijk te maken, is een krachtig gebiedsgericht 
natuurbeleid met versterkte aankoopmogelijkheden noodzakelijk. 
Dat is de meest efficiënte manier om soorten te koesteren. 
Gelukkig heeft de Provincie Vlaams-Brabant en de gedeputeerde 
voor leefmilieu Luc Robijns dit begrepen. Op Vlaams niveau is 
er de laatste jaren een achterstand opgelopen bij de erkenning 
van de natuurreservaten. Door deze achterstand worden de 
verantwoordelijkheid en de kosten van het beheer van meer 
dan 6000 ha natuurgebied afgewenteld op de rug van de vele 
vrijwilligers. Nochtans levert deze inzet een belangrijke bijdrage 
aan het Vlaams biodiversiteitsbeleid en de invulling van de 
Europese verplichtingen van Vlaanderen in het kader van de 
Instandingsdoelstellingen. Gelukkig heeft Minister Schauvliege 
recentelijk beslist om de achterstand tijdens deze legislatuur nog 
met 2700 ha weg te werken. Nog meer dan 2300 ha te gaan!

Nu nog alle mensen die het goed voor hebben met biodiversiteit en 
duurzame natuur overtuigen van de noodzaak het aankoopbeleid 
terug een impuls te geven, zodat ook hier een fundament kan 
gelegd worden voor het Vlaamse biodiversiteitsbeleid en de 
realisatie van de door Europa gevraagde Instandhoudingsdoelen 
voor bedreigde natuurwaarden.
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Negen soorten orchideeën in het Rosdel met uitschieters als 
soldaatje, bergnachtorchis, bleek bosvogeltje, hondskruid en 
honderden exemplaren van bijenorchis. Een mooie populatie 
weidebeek- en bosbeekjuffer. De vestigingsplaats van de knautiabij 
en van het kaasjekruiddikkopje en waarnemingen van de 
dambordvlinder. En dit op hellingen die pas in 2000 omgezet zijn 
van marginale akker op dagzomende kalk naar natuurreservaat. 
Het mooiste bewijs van de stelling dat de beheerde natuur-
gebieden en een verbindend netwerk ertussen de hefbomen zijn 
voor biodiversiteit en koestersoorten. Wat door Natuurpunt toen 
afgedwongen werd in het kader van de ruilverkaveling Hoegaarden, 
is nu een algemeen erkend topnatuurgebied voor de biodiversiteit 
maar ook voor de natuurbeleving en de wandelrecreatie. Voor 
kenners is het zelfs één van de belangrijkste kalkgraslanden in 
Vlaanderen buiten het Maasbekken en buiten de kustduinen. Dit is 
het perspectief dat we onszelf willen voorhouden in de komende 
ruilverkaveling Willebringen. 

Belangrijk is kansen te zien en dan alles op alles te zetten om ze in 
te vullen, en daar als een team binnen de afdeling en de regio aan 
te werken. Dit is enkel mogelijk als er mensen zijn met empathie 
voor natuur én voor de lokale samenleving, die de inzet en 
overtuigingskracht hebben om dit waar te maken. Blijven hameren 
dus op de stelling dat natuur een kans is voor een streek. 

Op 25 juni konden we met een reeks sponsors een terreinbezoek 
brengen aan het natuurontwikkelingsproject Averbode Bos en 
Heide: ook hier een investering in natuur en biodiversiteit die 
werkt. Zijn er intussen te vinden: boomleeuwerik, nachtzwaluw, 
boompieper, vennen vol met libellen, natte en droge heide in 
ontwikkeling met de typische heidesoorten als zonnedauw, 
moeraswolfsklauw en nog veel meer. En ook een gebied dat de 
regio op de kaart zet als een streek waar het goed toeven is en 
waar iets te beleven valt. Een kans voor een streek. Maar enkel 
gerealiseerd dank zij de vasthoudende en onbaatzuchtige inzet van 
mensen met een hart voor de natuur en dit ondanks tegenstand en 
scepticisme. 

Eenzelfde verhaal in het Silsombos waar de orchideeën 
bloeien als nooit voordien en dit dank zij het goede beheer als 
natuurreservaat. Silsombos is daarenboven een schoolvoorbeeld 
van hoe door een brede plaatselijke Natuurpunt-werking een 
gebied dat er voordien verloren bij lag, kon uitgroeien tot een 
waardevol en door velen gekoesterd natuur.gebied. Silsombos 
vormt met de aangrenzende gebieden in Herent, Kortenberg, 
Kampenhout een groen hart dat een tegengewicht biedt voor 
de verstedelijking van Midden-Brabant, waardoor de streek zijn 
identiteit behoudt en aantrekkelijk blijft als woongebied. Waar 
mensen ook een deel van hun quality time in hun eigen gemeente 
en streek kunnen doorbrengen. 

Ook op andere plaatsen konden successen geboekt worden bij 
het beheer, met een explosie van biodiversiteit als gevolg. In de 
zomerperiode vonden in Oost-Brabant honderden werkdagen 
plaats in de verschillende Natuur.gebieden. En dit door mensen die 
vanuit engagement volledig belangeloos de handen uit de mouwen 
steken met als enig doel: duurzame natuur voor iedereen en voor 
de toekomende generaties. Dan krijg je inderdaad de resultaten 
die je nu hebt in het Torfbroek, in het Vorsdonkbroek, in de 
Demerbroeken of in de Snoekengracht. 

De das is terug in de leemstreek van Zuidoost-Brabant. Welkom das.
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