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BIODIVERSITEIT IS.. 
..treuren om wat we verliezen of een feest voor wat er nog is? Met 
een portie innovatie, visie en een beetje durf kunnen gemeenten 
en steden een ware trekkersrol spelen in het creëren van een biodi-
verse leefomgeving voor iedereen. Van de inrichting en beheer van 
de openbare ruimte tot unieke communicatiekanalen om jong, 
oud, groot en klein te bereiken. Ook verenigingen, wijkcomités en 
vele bedrijven doen mee. Door het aanplanten van geveltuintjes, 
de adoptie van een koestersoort of het voorzien van middelen en 
mensen, zetten zij zich in voor de lokale biodiversiteit.

Het Charter voor Biodiversiteit in Vlaanderen 

Gemeenten (bedrijven, verenigingen of..) die een stap verder gaan, 
stellen een Charter voor Biodiversiteit op met de lokale natuur-
vereniging. Met dit engagement krijgen acties in en rond de ge-
bieden én acties voor de soorten die er leven een vaste stek in 
het natuurbeleid. Op deze manier wil Natuurpunt meer mensen 
betrekken bij natuur(behoud) en biodiversiteit extra in de kijker 
zetten. www.natuurpunt.be/lokalebiodiversiteit 

Het verschil tussen denken en doen

Wil jij ook mee werken aan een duurzaam natuurbeleid in je ge-
meente? Loop even mee door onze gemeente en geef je dorp een 
biodiverse boost!

Holsbeek
Hans Eyssen, Burgemeester van Holsbeek, is verheugd met de onderte-
kening van het Charter voor Biodiversiteit : “Als we de krachten bunde-
len, bereiken we meer. Met 900 ha. natuurgebied heeft Holsbeek heel 
wat groene troeven en die willen we beschermen voor de toekomst. 
Het Charter voor Biodiversiteit stelt ons in staat concrete uitvoering te 
geven aan concrete acties.” Een greep uit de projecten : het verbeteren 
van het bermbeheer, de bescherming van koestersoorten (ingekorven 
vleermuis, sleedoornpage, ijsvogel) en het uitwerken van een trage we-
genbeleid. 

 Gemeente Holsbeek • www.holsbeek.be 

Provincie West-Vlaanderen 
Guido Decorte, gedeputeerde Leefmilieu: “Ik doe een warme oproep 
aan alle West-Vlaamse gemeenten om dit voorbeeld te volgen.”

  Provincie West-Vlaanderen • www.west-vlaanderen.be 

  

Ieper
Rudy Claeys, Natuurpunt Westland; “Het Charter voor Biodiversiteit is 
een win-win situatie voor alle partners. Onze regio krijgt een mooier 
uitzicht met meer groen. Dat zorgt voor extra toeristen, wandelaars, 
fietsers en andere gebruikers van de open ruimte. Omdat zij ook de 
accommodaties en de horeca in de omgeving gebruiken is het econo-
misch een sterke troef.”

  Natuurpunt Westland  • www.debron.be  
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Vogels voeren en beloeren 
www.natuurpunt.be/tuinvogels

Dag van de Biodiversiteit 
http://vip.biodiv2010.be

Big Jump 
www.bigjump.be

Vlinder mee
www.vlindermee.be

Nacht van de Vleermuis
www.natuurpunt.be/nachtvandevleermuis

Zie Zo Zoogdier
www.zoogdierenwerkgroep.be

Dag van de Natuur
www.natuurpunt.be/dagvandenatuur

Dag van het Park
www.natuurenbos.be

Week van het Bos
www.natuurenbos.be

Charter voor Biodiversiteit 
www.natuurpunt.be/charter

Linter
Milieuambtenaar Luc Veldhaens werkt al 10 jaar als milieuambtenaar 
voor de gemeente Linter. Het thema ‘natuur en biodiversiteit’ komt 
met het charter extra in de aandacht en zo wordt er meer tijd vrijge-
maakt voor concrete acties. Voor de uitvoering kan hij rekenen op on-
dersteuning van Natuurpunt Linter. Een milieuambtenaar is, volgens 
Luc, een sleutelfiguur tussen de natuurvereniging(en) en de gemeente. 
Met de nodige (terrein)kennis en enthousiasme kan deze persoon een 
katalysator zijn voor een sterk biodiversiteitbeleid.

  Gemeente Linter • www.linter.be 

Intercommunale Leiedal
Karel Debaere, Alg. directeur, getuigt: “Na een vlijmscherp artikel in 
het tijdschrift van de regionale Natuur.Koepel hebben we alle ver- en 
geschillen op tafel gelegd. We spraken verschillende talen. Na enkele 
overlegmomenten hebben we een sterk samenwerkingsverband opge-
start. Door concreet samen te werken rond projecten, zetten we tel-
kens een stap dichter bij het bereiken van een leefomgeving die niet 
alleen goed is voor de mens, maar ook voor de lokale fauna en flora.” 

  Natuur.Koepel • www.natuurkoepel.be 

Kortfilm  Charter voor Biodiversiteit. - www.leiedal.be/milieu

Natuurgebieden    
Vele gemeenten werken al samen met lokale natuurvereni-
ging voor het beheer van natuurgebieden: van het ter be-
schikking stellen van een container voor beheerresten tot 
het meefinancieren van inrichtingsprojecten. 

www.natuurpunt.be/beheer 

Biodiverse tuinen

Bescherm de biodiversiteit in je eigen natuurgebiedje! Sti-
muleer je bewoners om geen pesticiden te gebruiken en 
voor streekeigen planten te kiezen. Zo krijgen vogels, vlin-
ders, lieveheersbeestjes, egels of vleermuizen, een veilige 

thuis!  www.natuurpunt.be/tuinen -  www.velt.be

Zwaluw zoekt nest

Heel wat gemeenten geven een premie voor het behoud 
van zwaluwnesten of delen gratis nesten uit. Doordat zwa-
luwen hun nesten bouwen tegen huizen, zijn ze erg afhan-
kelijk van de mens. www.natuurpunt.be/zwaluwen

Vleermuizen op zolder

In Vlaanderen worden 13 van de 16 soorten vleermuizen 
ernstig bedreigd. Grote zolders van kerken, kastelen of ver-
laten ijskelders vormen een ideale verblijfplaats voor vele 
vleermuizen. www.natuurpunt.be/vleermuizen

Kleine landschapselementen

Knotbomen zijn net als heggen, hagen en poelen typische 
kleine landschapselementen. Helaas gaan juist deze verbin-
dingen verloren door veranderend landgebruik en intensi-
vering van landbouw. Gemeenten kunnen heel wat doen: 

behaagacties, subsidiereglementen, ecologische poelen, … 

www.natuurpunt.be/KLE 

Poel

Padden, kikkers, salamanders, ... doen het slecht in België.  
Door het herstellen en aanleggen van poelen of het organi-
seren van overzetacties kan je deze soorten vooruit helpen. 
www.natuurpunt.be/poelen 

Kerktoren 

Door kunstnesten te plaatsen en te zorgen voor voldoende 
voedselaanbod is de kerkuil terug van bijna weggeweest. 
Via de kerkuilwerkgroep kan een gemeente actie onderne-
men. www.kerkuilwerkgroep.be

Ecologische wegbermen

Bermen vormen voor veel dieren en planten de laatste uit-
wijkplaats. Ze vervullen tevens een belangrijke rol als ver-
bindingsgebied tussen groengebieden. Het beheer maakt 
een groot verschil voor heel wat dieren en planten.  

www.natuurpunt.be/bermen 

Trage wegen 

Steeds meer gemeenten erkennen de mobiliteit- en recrea-
tiefunctie van trage wegen. Een tragewegenbeleid is niet al-
leen een goede zaak voor fietsers en wandelaars, maar ook 
voor talrijke soorten! www.tragewegen.be 

 
Groendaken

Een groendak biedt tal van voordelen: het zorgt voor een 
optimale infiltratie van regenwater en werkt geluid- en 
warmte-isolerend. Heel wat gemeenten belonen inwoners 
die een groendak aanleggen met een subsidie. 

www.natuurenbos.be/groen  

Samenwerken loont!

Natuur stopt niet aan de grenzen van een gemeente. Zeker in het 
kader van soortbescherming is het nuttig om grensoverschrij-
dend te werken. Sla de handen in elkaar met intercommunales, 
regionale landschappen, bedrijven of andere gemeenten en werk 
aan een gezamenlijk bermbeheer(plan), nestkastactie(s) of het 
inventariseren van een vlinderpopulatie. Samenwerken loont en 
het bespaart je vaak onnodige kosten! 

Financiële mogelijkheden: www.samenwerkingsovereenkomst.be

GEEF JE GEMEENTE EEN BIODIVERSE BOOST

ZIJ ZIJN ALVAST OVERTUIGD!  JIJ OOK?

EN….ACTIE!

Natuurvriendelijke waterlopen 

Vlaamse waterlopen vormen een leefgebied voor meer dan 
5.000 dieren en planten. De gemeente kan instaan voor de 
nodige bescherming en mee genieten van de erosiebestrij-
dende functie. www.lne.be 

Kleurrijke hagen

In heel Vlaanderen slaan regionale landschappen, gemeen-
ten en Natuurpunt de handen in elkaar voor de behaagac-
tie. Daarbij kan je inheems plantgoed kopen aan een voor-
delige prijs. De gemeente kan met een subsidie de aanleg 

van hagen, houtkanten of zelfs ‘sneukelhagen’ stimuleren. 
http://tandemweb.be/Tandemkoffer

Ecologisch bedrijventerrein

Het ecologisch inrichten van restgronden, gemeenschappe-
lijke waterhuishouding, aanleggen van groendaken, vlinder- 
of kringlooptuinen, poelen voor amfibieën of teambuilding 
in natuurgebieden. Opties genoeg om bedrijven te stimule-

ren! www.natuurpunt.be/bedrijven 

Straatgeveltuinen

De gemeente kan het aanplanten van groen tegen de wo-
ning of op het dak aanmoedigen door correcte informatie-
verspreiding, een gemakkelijke vergunningsprocedure en 
het geven van een premie.  

http://tandemweb.be/Tandemkoffer

Speelnatuur

De gemeente kan meewerken aan groene en avontuurlijke 
speelplekjes in de woon- en leefomgeving van kinderen. Van 
ingenieuze klim- en klauterconstructies tot materiaal om 
vrij mee te spelen. www.springzaad.nl 

http://tandemweb.be/Tandemkoffer

Charter voor Biodiversiteit

Een actieplan waarbij je alle huidige en gloednieuwe initi-
atieven bundelt, zorgt voor een onmiddelijke impuls voor 
het gemeentelijk natuurbeleid. Een werkgroep met heel 
diverse partners kan ervoor zorgen om de opvolging te ver-
zekeren. www.natuurpunt.be/charter   


