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IN DE KIJKER…

Op 25 mei 2014 trekt de burger naar de stembus 
om nieuwe vertegenwoordigers voor het Vlaamse, 

federale en Europese parlement aan te duiden. 
Door de naweeën van de economische crisis 

lijkt het ordewoord na de verkiezingen nog altijd 
‘besparingen’ te zijn. Voor natuurbescherming is 
dat geen goed nieuws. Nu al ligt het natuurbeleid 
onder vuur: de herziening van het natuurdecreet 

legt de focus volledig op natuur die Europees 
beschermd is. Dit is een verontrustende keuze, 

90% van de oppervlakte van Vlaanderen 
dreigt nog amper middelen te krijgen voor 

natuurbescherming. 

Om het tij te keren, moeten we ervoor zorgen dat natuur weer 
hoog op de politieke agenda komt te staan. Daarom stapt 
Natuurpunt de komende maanden naar de politici om hen 
duidelijk te maken dat investeren in natuur een maatschappelijk 
en economisch noodzakelijke keuze is.

Memorandum
Natuurpunt beschrijft in haar memorandum voor de Vlaamse 
verkiezingen concrete maatregelen voor meer natuur met 
haalbare en meetbare doelen die win-winsituaties opleveren 
over de sectoren en beleidsdomeinen heen.
Voor het volledige memorandum: zie www.natuurpunt.be/nl/
natuurbehoud/natuurbeleid/verkiezingen-2014_3233.aspx

1  Natuur op wandelafstand

• brengt ons tot rust

• zet aan tot wandelen en fietsen

• zuivert de lucht van fijn stof en 

dempt verkeerslawaai

• maakt ons gezond en gelukkig  

Ons voorstel alle vlamingen 

kunnen op pad in een groot 

natuurgebied op minder dan 

twee kilometer van hun deur.

2  Natuur als klimaatbuffer
• beschermt huizen en bedrijven tegen overstromingen• vermijdt dure herstelkosten• zorgt voor aangesloten  gebieden voor bedreigde dieren en planten

 

Ons voorstel De natuurlijke overstromingsgebieden worden hersteld om Vlaanderen te  beschermen tegen de klimaatsverandering.

3  Meer en grotere natuur

• garandeert gezonde gebieden 

voor bedreigde planten en dieren

• bezorgt overweldigende ervaringen 

in de natuur

• zwengelt bezoek aan lokale  

horeca en kleinhandel aan

• is de goedkoopste bescherming 

tegen klimaatsverandering

Ons voorstel Elk jaar groeit de 

oppervlakte beheerd natuur-

gebied met minstens 3.000 

hectare.  

4  Natuur en 
 ruimtelijke ordeningsbeleid
• is een belangrijk instrument om  natuur effectief te realiseren• geeft garanties waar de natuur zal gerealiseerd worden

• stimuleert de aankoop van  bijkomende natuur

Ons voorstel De resterende natuurtaakstelling van 30.000 hectare natuur- en bosgebied  en 70.000 hectare natuur-verwevingsgebied worden aangeduid op kaart en leiden tot effectieve bescherming en 
ontwikkeling van natuur. 

Verkiezingen 2014
Het natuurbeleid: ernstig bedreigd

Vier 
topprioriteiten       
voor meer natuur


