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“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, 

want daarin ben ik van plan te leven.” 

 

Natuurpunt Scheldeland zet zich al tientallen jaren in voor de natuur in onze regio.  Dat doen we 
omdat we vol verwondering staan voor onze flora en fauna. We delen onze passie graag met 
zoveel mogelijk mensen. Daarom bieden we elk jaar weer heel wat activiteiten aan voor een 
breed publiek.  

Onze natuur heeft het echter niet gemakkelijk. Voor de toekomst van onze kinderen en 
kleinkinderen willen we haar beschermen. Zoals Albert Einstein zei:  “Meer dan het verleden 
interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.”  

Om die bescherming concreet te maken hebben we heel wat ideeën die we hier in vier thema’s 
hebben samengebracht. Ideeën die lokaal te realiseren zijn, die de biodiversiteit in onze streek 
een boost kunnen geven en bovendien een opkikker zijn voor de mensen die hier wonen en 
werken. Natuur draagt immers heel sterk bij tot gezondheid en welzijn. Natuur brengt geluk! 

We hebben deze ideeën hier niet tot in de details uitgewerkt. Dat is niet het doel van dit 
document. Wel willen we dit aangrijpen om samen met u en vele anderen te praten over 
positieve acties voor onze natuur. Uiteraard zijn we met alle vrijwilligers en leden van 
Natuurpunt Scheldeland altijd bereid om constructief samen te werken om tot mooie resultaten 
te komen. 

Hopelijk tot binnenkort. 
 
 
 
 
 
 
 
Antoon Blondeel 
Voorzitter Natuurpunt Scheldeland 
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  NATUURGEBIEDEN   
 
Natuur is belangrijk voor de mens. Natuurgebieden zijn veilige havens voor verschillende dier- 
en plantensoorten en versterken zo de biodiversiteit in de gemeente.  
Door samen te werken met alle “stakeholders”:  de provincie (via het Regionaal Landschap 
Schelde-Durme), het Vlaams Gewest (via Toerisme Vlaanderen, het ANB en W&Z), het 
samenwerkingsverband van de gemeenten rond de Kalkense Meersen en last but not least de 
natuurverenigingen, kunnen we verder werken aan de uitbouw –qua oppervlakte en qua 
toegankelijkheid- van de natuurgebieden in de gemeente. 
 
   
        
 
 
        
 
  
 
 
 
 
 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
  
 
 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 

 

Toegankelijkheid en promotie  
Mensen vragen naar groen in hun nabije 
omgeving. Natuurgebieden kunnen een 
aangename omgeving bieden voor zachte 
recreatie als fietsen en wandelen.  
 

Veiligheid en overlast  
Een natuurgebied dient uiteraard in de eerste 
plaats een veilige en rustige omgeving te 
bieden aan dieren- en plantenleven. Maar 
ook de bezoekers moeten zich er behaaglijk 
kunnen voelen. Lawaaierige recreatie (cross-
motoren, quads, muziekfeestjes, …), 
loslopende honden en sluikstorten zijn er dan 
ook uit den boze.  
 

Acties  
De diensten Toerisme en Milieu moeten 
beschikken over wandelbrochures. Het 
gemeenteblad kan de natuurschatten van de 
eigen gemeente in de kijker stellen. 
Rustbanken en infopanelen veraangenamen 
het bezoek. De natuurgidsen van Natuurpunt 
kunnen op vlak van natuur- en 
milieueducatie themawandelingen  
aanbieden aan verenigingen en scholen. 

 

Acties  
De gemeente moet alle zeilen bijzetten om 
de overlast te beperken, o.a. door werk te 
maken van een duidelijk politiereglement 
terzake en de handhaving ervan in 
samenwerking met de politiezone. De dienst 
Milieu moet snel kunnen ingrijpen bij 
meldingen van sluikstorten. 

 

Uitbreiden en verbinden  
Het is belangrijk dat de natuurgebieden zo 
ruim mogelijk zijn en onderling verbonden, 
zodat dieren en planten kunnen migreren en 
verzwakking door inteelt vermeden wordt. 
 

Acties  
Voorzie in de meerjarenplanning budget voor 
verwerving van onverwacht vrijkomende 
perceeltjes aangrenzend  aan bestaande 
natuurgebieden. Bevorder kleine 
landschapselementen als hagen, bomenrijen, 
waterpoelen, sloten en grachten, …  
Overweeg om gronden in eigendom van de 
gemeente in beheer te geven aan 
Natuurpunt.  

 

Natuurgebieden in  onze gemeente  
In Wetteren kunnen we trots zijn op de 
Kalkense Meersen, De Ham, de 
Bastenakkers, Hospiesbos, d’ Heide, 
Paelepelbos, de Molenbeekvallei, Warande 
en Blakken,  
 

Acties  
In de Ham zien we graag een gecontroleerd 
gereduceerd getijdegebied, ongeacht de 
afwikkeling van de situatie in de Schelde 
tussen Melle en Gent. We vragen de partijen 
zich hier achter te scharen.  
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  BIODIVERSITEIT   
 
Staat voor de verscheidenheid aan planten en diersoorten die leven op aarde. Het is een 
indicator voor de gezondheid van een ecosysteem. Meer natuur en biodiversiteit maken je 
gemeente meer aantrekkelijk, ten voordele van de lokale economie. Maar hoe begin je daar nu 
aan? 
 
      
 
 
        
 
  
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Natuurlijke inrichting  
Een rijk en afwisselend groen in de 
gemeente is iets wat de inwoners fel 
waarderen. Een gemeente heeft een 
belangrijke voorbeeldfunctie om aan te tonen 
dat natuurbescherming nodig en mogelijk is 
buiten de natuurgebieden.  

Bestrijding pesticiden  

Een zoemende mug in je slaapkamer, 
slakken op je sla. Vervelend niet? Toch kan 
je dit perfect bestrijden zonder pesticiden. 
Pesticiden zijn slecht voor de gezondheid en 
het milieu. Openbare diensten mogen geen 
pesticiden meer gebruiken. Dus waarom niet 
volledig pesticidevrij gaan?  

Acties  
Richt de openbare ruimte natuurvriendelijk 
in door het gebruik van inheemse planten 
(bloemenweides) en boomsoorten, het 
voorzien van schuil- en nestplaatsen voor 
dieren, geveltuintjes,... 
 

Acties  
Sensibiliseer de buurtbewoners correct over 
een pesticidevrije tuin. Hoe meer info de 
buurtbewoners krijgen hoe meer begrip ze 
kunnen opbrengen voor een parkeerterrein 
dat zonder pesticiden wordt onderhouden.  
 

Ecologische bermbeheer  
De oppervlakte van alle bermen zowel langs 
spoor-, water-, als autowegen vormt een groot 
natuurgebied in Vlaanderen. Door middel van 
ecologisch bermbeheer kunnen we de habitat 
en verbindingsfunctie van de wegbermen 
verbeteren. Kijkt u ook niet liever uit op een 
berm vol bloemen dan naar een kaal 
grasveld?  
 

Acties  

• Bescherm bestaande natuurwaarden in de 
wegbermen met een bermbeheerplan. 

• Om de biodiversiteit van de grazige en 
kruidige vegetatie in de bermen te verhogen 
is het tijdstip van het maaien van belang om 
de bloeiende planten meer kansen te 
geven. Zie erop toe dat dit ook effectief 
gebeurt. 

Ondersteuning acties  

Natuurpunt organiseert tal van publieksacties 
waarmee ze het brede publiek informeert en 
sensibiliseert: Vogelweekend, 
Vlinderweekend, Nacht van de Vleermuis, 
paddenoverzet.  

Acties  

• Gebruik de expertise van de vrijwilligers om 
het maatschappelijk draagvlak voor 
natuurbescherming te vergroten. 

• Ondersteun en promoot onze acties en kom 
eens langs om onze vereniging te leren 
kennen. 
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  BOS VOOR IEDEREEN  
 
In bomen klauteren, betoverende paddenstoelen bekijken, wandelen, lopen of genieten van 
zalige koelte op een warme dag. In bossen heb je de tijd van je leven. Bossen zitten ook 
boordevol leven. Voor specifieke planten en dieren zijn ze de habitat. Maar in Vlaanderen is er 
nog werk aan de winkel: vooral in de buurt van woonkernen zijn er niet genoeg bossen. Daar 
willen we iets aan doen. 
 
      
 
 
        
 
  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bossen verbinden  
De bosjes in onze regio zijn vaak kleine 
overblijfselen van grotere complexen. Om 
een robuuster, biodivers bos vol met leven te 
krijgen waar je heerlijk kan wandelen of 
joggen, is het belangrijk om die restanten 
met elkaar te verbinden. Nieuwe 
bebossingen en de aanplant van 
landschapselementen zoals bomenrijen en 
hagen hebben we dus nodig.  
 

Acties  
De gemeente kan de scholen en 
jeugdverenigingen aanmoedigen om 
speelbossen aan te leggen. Dat kan ook in 
de vorm van een geboortebos.   

Acties  
In Wetteren kan een groter boscomplex tot 
stand komen door verbindingen te maken 
tussen het Hospiesbos, Trompeland, en 
verder naar de bossen van Serskamp. Ook 
aan Den Blakken is uitbreiding mogelijk. 

 

Boscompensatie  
Wie bossen kapt, moet ofwel nieuw bos 
aanplanten in de plaats, of een bijdrage 
betalen aan het Boscompensatiefonds. Uit 
dat fonds wordt dan geput om gronden aan 
te kopen waarop nieuw bos kan worden 
aangeplant. Ook gemeenten kunnen 
daarvan gebruik maken. 
 

Acties  
In elke gemeente komen nu en dan gronden 
te koop die in aanmerking komen om bebost 
te worden. De gemeenten kunnen er een 
beleidspunt van maken om dergelijke kansen 
te grijpen en met de hulp van het 
Boscompensatiefonds bossen aan te 
planten. Op een plantdag kunnen de 
inwoners en scholen uitgenodigd worden.  

 

Bos voor onze gezondheid  
Het is wetenschappelijk bewezen maar we 
merken het allemaal zelf ook: natuur en 
groen hebben een positief effect op ons 
welzijn en onze gezondheid. Ze halen het fijn 
stof uit de lucht, zorgen voor zuurstof en 
brengen ons tot rust. Een gemeente met 
meer bos heeft dus gezondere burgers. 
 

Acties  
De gemeenten kunnen de bossen promoten 
door uitgestippelde boswandelingen of 
rondleidingen aan te bieden aan toeristen, 
scholen en inwoners. Ook naar rusthuizen, 
ziekenhuizen kunnen dergelijke wandelingen 
gepromoot worden indien ze makkelijk 
toegankelijk zijn. Deelnemen aan de Week 
van het Bos kan de inwoners bewust maken 
van de vele voordelen van het bos voor de 
gezondheid. 

 

Bos om in te spelen  
We moeten kinderen de kans bieden om te 
spelen in het bos, om te klauteren in de 
bomen, om kampen te bouwen of 
verstoppertje te spelen. Speelbossen 
hebben ze nodig. 
. 
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  BURGEMEESTERSCONVENANT   
 
Dit is een basis om zich te profileren als toekomstgerichte gemeente met een duidelijke 
beleidskeuze en gerichte langdurige actie met participatieve aanpak. Wel”zijn” nu en in de 
toekomst via vier ankers als leidmotief. 
 

    
             
 
 
        
 
 
 
 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Klimaatopwarming  
De voelbare klimaatopwarming noopt ons tot 
aanpassing aan deze veranderende 
weerfenomenen.  Wij worden geconfronteerd 
met extremere regenbuien, hittegolven en 
langdurige periodes van droogte.  
 

Water  
In onze klimaatadaptatie dienen wij het water 
opnieuw ruimte te geven.   Een goede 
bodeminfiltratie voorkomt economische 
schade. 
 

Acties  
Het groenblauw dooraderen tot in het hart 
van de woonkernen is de meest effectieve en 
op termijn de goedkoopste oplossing. 

 

Acties  
Het scheiden van regen- en afvalwater laat 
ons toe om overtollig water op te vangen en 
via een blauwe ader voor verkoeling te 
zorgen. Het stimuleren van hergebruik van 
regenwater is een belangrijk element in het 
“schaarste”beheer. 

 

Klimaatvriendelijke bouwen  
Dit kunnen we door te opteren voor 
verdichting van de kern en het oordeelkundig 
gebruik van open ruimte. Vermindering van 
de bouwoppervlakte kan samen met aanleg 
van park- en groenzones leiden tot grotere 
woonvolumes.  
 

Acties  
Daarbij dient er resoluut gekozen te worden 
voor vermindering van de verharding, 
waterdoorlatende materialen, plaatsen van 
groendaken en voorzien van gevelgroen. 
 

Budgettering acties  
Het klimaatadaptatieplan is maar uitvoerbaar 
als er een budgettaire ruimte voor is.  
 

Acties  
Het vereist een financiële jaarplanning met 
mijlpalen en verankeringspunten, prioriteiten 
en timing met jaarlijkse evaluatie en update. 
Zeer belangrijk is dat dit in overleg met 
natuurexperts gebeurt volgens een SMART-
benadering. 
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  CONTACTPERSONEN   
 
Wij komen graag meer toelichting geven bij de hiervoor besproken thema’s. Neem hiervoor 
contact met de volgende bestuursleden van Natuurpunt Scheldeland. 
 
 
 
 Antoon Blondeel 
 Stationsstraat 55/41 
 9230 Wetteren 
 0477/32 16 78 
 antoon.blondeel@skynet.be 
 
 
 Michaël Crapoen 
 Stooktestraat 17 
 9230 Wetteren 
 0479/39 60 78 
 michsken@hotmail.com 

 
 
 

 


