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Prioriteiten

Natuur heeft een belangrijke intrinsieke waarde die we moeten bewaren voor volgende  
generaties. Maar natuur biedt ook levensnoodzakelijke diensten. Natuur is een deel van de 
oplossing voor uitdagingen op vlak van klimaat, gezondheid, water en economie (nature-based 
solutions). Natuurgebaseerde oplossingen werken vaak beter en zijn goedkoper op lange  
termijn. Ze zijn ook minder schadelijk voor milieu en natuur, en voor onszelf. Natuur is onze 
levensverzekering op lange termijn. Met dit memorandum presenteert Natuurpunt 10 prioriteiten 
om de natuur, en daarmee ook onszelf, een toekomst te geven.
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Prioriteit 1
een beter, sneller en sterker natuurbeleid 

In 2019 moet Vlaanderen natuur als een centraal hoofdstuk van het beleid zien, niet als bijlage. 
Uit een eigen bevraging bleek dat meer dan 80% van de bevraagden voorstander is van grotere, 
verbonden natuurgebieden. Vlaanderen is daarbij op de goede weg maar moet meer ambitie aan 
de dag leggen. Het natuurbeleid moet sneller, beter en sterker worden. 

Vlaanderen moet daarbij werken aan 4 werven. Ten eerste is voldoende budget natuurlijk 
belangrijk. Maar, ten tweede, is ook een constructieve samenwerking met iedereen die voor 
resultaten op terrein moet zorgen van fundamenteel belang. Door in vertrouwen samen te wer-
ken aan meer en betere natuur op terrein, gaat alle energie daadwerkelijk ook naar de natuur 
in plaats van naar discussies en onderlinge strijd. Ten derde, moet Vlaanderen een verdediger 
worden van onze natuur: natuur beschermen door nieuwe instrumenten in te voeren en de hand-
having te versterken. Daarbij is zowel Europees beschermde natuur als Vlaamse natuur van be-
lang. Tot slot, is het tijd voor minder papier en meer schoppen in de grond. Sneller tot uitvoering 
komen en deze uitvoering versterken. Meer, efficiëntere projecten zodat de natuur er op terrein 
daadwerkelijk beter van wordt.
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A. Een ernstig budget

1: Vlaanderen verdubbelt het budget voor natuur.

Per inwoner gaat er in Vlaanderen jaarlijks amper 3 

euro naar beheer en herstel van onze natuur(1). Ter 

vergelijking: in Nederland schommelde dit de laatste 

jaren tussen de 50 en 70 euro. Indien we werkelijk kie-

zen voor een duurzame toekomst met natuur als deel 

van de oplossing is minstens een verdubbeling van het 

budget voor natuurbeleid absoluut noodzakelijk.  

2: Vlaanderen verdrievoudigt het budget voor 

aankopen 

Indien Vlaanderen een inhaalbeweging wil realiseren 

in haar natuurbeleid, is verwerving een fundamenteel 

instrument. Enerzijds voor het realiseren van maat-

schappelijke, toegankelijke natuur, en anderzijds voor 

het creëren van duurzame topnatuur met expertise van 

natuurverenigingen. Het ANB berekende dat alleen 

al voor de Europees beschermde natuur de volgende 

jaren jaarlijks een verwervingsbedrag van ca. 28(2)

mio euro nodig zou zijn . Onder meer inrichtingen in 

functie van milieudrukken zijn daarbij niet inbegre-

pen, evenals aankopen ifv het realiseren van natuur 

op wandelafstand zoals de realisatie van stadsbossen. 

Het totale budget voor verwerving bij ANB situeert 

zich momenteel rond de 16 mio euro. We vragen om 

het verwervingsbudget substantieel te verhogen tot 

minimum 50 mio euro.

3: Vlaanderen pleit binnen de Europese Unie voor 

het optrekken van het LIFE budget naar 1% van 

het totale EU budget.

Op dit moment omvat Life 0,3% van het totale EU 

budget. Maar nog geen 20% van kosten Natura 2000 

wordt gedekt, ondanks dat Life projecten als zeer suc-

cesvol worden geëvalueerd en grote meerwaarde voor 

mens ( jobs, gezondheid) en natuur. Daarom vragen 

we om te pleiten voor een sterker LIFE programma 

en het budget op te trekken naar 1% van het totale EU 

budget.

4: Vlaanderen geeft het soortbeschermings- 

programma (SBP) meer slagkracht door  

budget te oormerken bij landbouw, infrastruc-

tuur, waterbeleid.

Een SBP is vooral zinvol bij meer complexe of moei-

lijke soorten, soorten waarbij andere sectoren en 

beleidsdomeinen betrokken zijn, soorten die zich 

buiten de natuurgebieden bevinden, soorten waarbij 

een gebiedsgericht beheer nodig is, soorten waarvoor 

een grote budgettaire meervraag aan de orde is, enz… 

Momenteel is de slagkracht van een SBP beperkt 

omdat bij de begrotingsopmaak of opmaak van be-

leidsnota’s geen afstemming wordt gezocht met andere 

beleidsdomeinen. Door van bij de start deze domeinen 

te betrekken (zowel inhoudelijk, procesmatig als finan-

cieel) zal deze afstemming grondiger verlopen en het 

SBP meer slagkracht krijgen. 

B. Een bijsturing van het  
natuurdecreet

5: Overheid en natuurbeheerders zijn volwaar-

dige partners bij het opmaken en uitvoeren van 

het natuurbeleid. Er heerst een dynamiek van 

vertrouwen boven strijd.

De taakstelling op terrein is enorm groot. Om deze 

taak te realiseren is een goede samenwerking tussen 

beheerders en overheid noodzakelijk binnen een sfeer 

van vertrouwen. Instrumenten moeten efficiënt en 

effectief zijn, weinig administratieve overlast meebren-

gen en toch de kwaliteit van de resultaten bewaken. 

Dit moet het leidend principe zijn bij de verdere uit-

werking, invulling en bijsturing van het natuurbeleid 

(zie ook hoofdstuk 8). 

6: Vlaanderen evalueert jaarlijks het nieuwe 

natuurdecreet en start hiermee in 2019.

In de vorige legislatuur werd de natuurwetgeving 

ingrijpend gewijzigd. De Minaraad vroeg daarbij om 

jaarlijks, telkens na één werkingsjaar, de termijnen 

en bedragen, de omzetting van de beheerplannen en 

de opmaak van nieuwe beheerplannen te evalueren. 

Hoe kan Vlaanderen na 2019 het natuurbeleid sterker, 
sneller en beter maken?
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Natuurpunt vraagt opnieuw om deze evaluatie door te 

voeren en het evaluatierapport voor te leggen aan de 

Minaraad. 

7: Vlaanderen stelt een systeem in om beheer-

ders of beheerpraktijken te certificeren. 

In het nieuwe natuurdecreet worden kansen geboden 

aan meerdere stakeholders om aan natuurbeheer te 

doen. Dit is een positieve ontwikkeling maar vraagt 

om een kwaliteitsbewaking. In navolging van het 

Minaraad advies over het nieuwe natuurdecreet, 

vraagt Natuurpunt om certificatie van beheerders of 

beheerpraktijken mogelijk te maken. Zo zouden enkel 

beheerders met een certificaat, toegang hebben tot 

beheerplannen van type 4. Een dergelijk systeem moet 

zorgen voor een betere kwaliteit en een lagere admi-

nistratieve last, doordat gecertificeerde beheerders toe-

gang krijgen tot type 4 beheerplannen, en het toezicht 

op het beheer aan een verlaagd ritme gebeurt. 

C. Een doorstart voor het NATURA  
2000 beleid

8: Vlaanderen geeft natuur binnen SBZ volop 

kansen.

Binnen speciale beschermingszones moet natuur volop 

kansen krijgen. Dit betekent dat de ondersteuning van 

aankopen, beheer en inrichtingen van gronden voor 

natuur binnen SBZ niet beperkt kan worden, en dat 

socio-economische redenen geen grond kunnen vor-

men tot het beperken van natuurontwikkeling.

9: Vlaanderen beschermt de speciale  

beschermingszones horizontaal 

In Vlaanderen is niet alleen herstel van natuur nodig, 

maar is volgens om ecologische en maatschappelijke 

redenen ook een grote nood aan meer natuur. Deze na-

tuur, de S-IHD doelen, wordt voornamelijk binnen de 

SBZ-gebieden gerealiseerd. Daarom moet heel het SBZ 

beschermd worden tot de extra natuurdoelstellingen 

gerealiseerd zijn. 

  

10: Vlaanderen bakent actiegebieden af om  

milieudrukken zoals stikstofdeposities,  

verdroging en watervervuiling te verminderen

Het natuurdecreet voorziet een wettelijke basis voor 

het afbakenen van actiegebieden: een gebied dat 

op basis van relevante milieueffecten vastgesteld 

wordt voor de realisatie van de taakstelling inzake de 

toestand van het natuurlijk milieu voor de betrokken 

speciale beschermingszone. Tot op heden werden deze 

actiegebieden niet afgebakend. Daardoor komen de 

acties, noodzakelijk om deze milieuproblemen op te 

lossen, niet van de grond. Daarenboven zorgt dit voor 

kaduke passende beoordelingen: passende beoorde-

lingen waarin het aspect milieudruk niet voldoende 

wordt meegenomen. We vragen om deze actiegebieden 

af te bakenen én acties te ondernemen. 

11: Vlaanderen herziet in 2020 de gewestelijke 

instandhoudingsdoelen (G-IHD) en voorziet een 

hogere ambitie voor soorten en open habitats. 

Een verhoging van de instandhoudingsdoelen voor 

soorten en open habitats zoals heide en graslanden is 

noodzakelijk omdat de huidige doelen onvoldoende 

garanties bieden voor het behoud/herstel van de 

gunstige staat van instandhouding van alle Europees 

beschermde habitattypes, soorten en hun leefgebie-

den. In het Vlaams Natura2000 programma staat 

een evaluatie van de doelen opgenomen. Natuurpunt 

gaat verder en vraagt om een concreet engagement om 

de doelen voor soorten en open habitats te verhogen. 

Deze doelen zijn een minimum, geen maximum

12: Vlaanderen bepaalt nieuwe tussendoelen op 

basis van de herziene G-IHDs. 

Om de regionaal gunstige staat van instandhouding in 

Vlaanderen te behalen tegen 2050, werd in het Vlaams 

Natura2000 programma een gefaseerde aanpak ver-

ankerd. De tussendoelen tegen 2020 worden opnieuw 

verankerd in het beleid. 

Daarnaast vraagt Natuurpunt nieuwe tussendoelen. 

Bovenop de 16 prioritaire habitats lijkt het immers 

opportuun om ook de watergebonden habitats met 

spoed in een goede staat van instandhouding te 

brengen aangezien de Kaderrichtlijn Water hier de 

deadline bepaalt, namelijk 2027. Het herstel van deze 

watergebonden habitats (ca. 24.927ha) is ook nodig in 

kader van de programmatische aanpak stikstof én in 

functie van klimaatverandering. Hier liggen namelijk 

de opportuniteiten voor klimaatbuffers. Zo leggen we 

meteen de link met de landschapsecologische herstel-
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maatregelen uit maatregel 19, de klimaatbuffers en het 

herstel van wetlands in maatregel 66.

13: Vlaanderen start een gebiedsgericht overleg 

op met natuurbeheerders in functie van terrein-

realisatie 

De bestaande beheerders moeten samen bekijken 

welke doelen zij waar kunnen realiseren. Daarbij 

moet niet alleen over de kwantitatieve doelen worden 

gewaakt – maar ook over de noodzakelijke kwaliteit, 

ruimtelijke samenhang en de afspraken over soorten 

en de “Vlaamse natuur”. Dit proces was lopende in het 

regionaal overleg en zou heropgestart moeten worden.

D. Een betere bescherming van onze 
natuur 

14: Vlaanderen implementeert een reële  

soortentoets in omgevingsvergunning 

Vlaanderen werkte de voorbije jaren richtlijnen uit 

rond de toepassing van een habitattoets bij vergun-

ningen. De eveneens verplichte soortentoets krijgt in 

de praktijk minder aandacht waardoor Vlaanderen 

niet kan garanderen dat economische activiteiten geen 

significante impact hebben op beschermde soorten. 

Vlaanderen brengt daartoe in 2020 richtlijnen rond de 

soortentoets in de omgevingsvergunning.

15: Vlaanderen kent rechtspersoonlijkheid toe 

aan de natuur.

De natuur beschermen is al te vaak een kwestie van 

verdediging: een belangenafweging waar de natuur 

enkel in rekening wordt gebracht als iemand met het 

juiste ‘belang’ haar stem vertolkt. Het toekennen van 

rechtspersoonlijkheid aan de natuur is een noodzake-

lijke eerste stap om meer gewicht toe te kennen aan de 

milieupijler binnen het politieke, maatschappelijke en 

juridische debat. Vlaanderen vraagt de federale over-

heid om hier een initiatief in te nemen.

16: Vlaanderen beschermt groene ruimtelijke 

bestemmingen tegen zonevreemd gebruik.

Tussen bestemming en realiteit van planologische 

natuur- en bosgebieden gaapt vaak een grote kloof. 

Het zonevreemd landbouwgebruik in groene bestem-

mingen bedraagt ca. 30.000 ha. Tegen 2020 zorgt 

Vlaanderen voor een performant kader dat de pla-

nologische natuur- en vergelijkende groengebieden 

beschermt tegen bestaand en potentieel zonevreemd 

gebruik allerhande. 

17: Vlaanderen versterkt de handhaving van het 

natuur- en milieubeleid

Zonder handhaving blijft wetgeving dode letter. In 

Vlaanderen zijn meer ogen op terrein nodig voor de 

handhaving. Enerzijds betekent dit meer natuurin-

specteurs, anderzijds betekent dit het nauwer be-

trekken van politie, GAS-ambtenaren en bijzondere 

veldwachters in de handhaving. Hiervoor is meer 

ondersteuning nodig zoals vorming, maar ook onder-

steuning voor capaciteitsopbouw. Daarnaast is het 

wettelijk kader complex. Na de talrijke aanpassingen, 

dringt een fitness-check zich op. Rond ruimtelijke or-

dening en visserij doen we verder in dit memorandum 

specifieke aanbevelingen.

18: Vlaanderen beschermt en herstelt de  

kwaliteit van het water in naleving van de  

kaderrichtlijn water.

Water is de bron van leven en broodnodig voor een 

gezonde natuur. Tegen 2027 moeten alle waterlopen 

een goede waterkwaliteit hebben volgens de kader-

richtlijn water. Om deze goede kwaliteit te behalen 

zijn brongerichte maatregelen nodig in de landbouw, 

huishoudens en industrie. In dit memorandum focus-

sen we op brongerichte maatregelen in de landbouw 

(zie maatregel 43 tm 49). Ook herstel van natuurlijke 

riviersystemen verhoogt het waterzuiverend vermogen 

van riviervalleien (zie maatregel 61 tm 65).

E. Minder papier, meer schoppen in de 
grond

19: Vlaanderen zet in op landschapsecologisch 

natuurherstel

Vlaanderen realiseert een inhaalbeweging in na-

tuurherstel om tegemoet te komen aan de Europese 

post-2020-biodiversiteitsstrategie. Tegen 2025 start 

Vlaanderen daartoe in elke provincie minstens drie 

natuurherstelprojecten op landschapsschaal op. Door 

op een flexibele, krachtige en kostenefficiënte manier 

aan de slag te gaan, boeken we zo meetbaar resultaat 
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voor de natuur. Bij deze projecten wordt de link gelegd 

met maatregelen, planning en budgetten uit andere 

beleidsdomeinen, zoals maatregelen in functie van het 

integraal waterbeleid. Als concrete initiatieven tellen 

het volledig hydrologisch herstel van de vallei van de 

Zwarte Beek, en het herstel van de grondwatertafels 

in het Vijvergebied Midden-Limburg en het Wik. Ook 

de recent gepubliceerde gebiedsanalyses van het INBO 

kunnen de basis zijn voor een prioritering.

20: Vlaanderen versterkt de uitvoering van het 

soortenbeleid

Vlaanderen investeerde de voorbije jaren sterk in de 

opmaak van soortbeschermingsprogramma’s (SBPs) 

met resultaat. Dit resulteerde in 13 breed gedragen 

beschermingsprogramma’s voor bedreigde soorten.  

De uitvoering blijft echter achter. We vragen om deze 

legislatuur extra aandacht te besteden aan de uitvoe-

ring van deze SBPs door een coördinator aan te stellen 

die het proces op terrein duwt. Iedereen zou moeten 

weten welke acties waar moeten plaatsvinden en ANB 

zou dit moeten handhaven. 

21: Vlaanderen bestrijdt invasieve exoten met 

steun van de maatschappij

Invasieve exoten vormen een bedreiging voor onze 

biodiversiteit, onze economie en onze gezondheid. 

Vlaanderen bestrijdt invasieve exoten door de Europe-

se verordening te implementeren én terreinbeheerders 

te ondersteunen in de bestrijding van exoten. Vlaan-

deren hecht daarbij veel belang aan het bekomen van 

draagvlak voor exotenbestrijding.
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Prioriteit 2
Open ruimte voor natuur behouden, 
herstellen en kwaliteitsvol inrichten   
In Vlaanderen is 33% van de ruimte ingenomen door de mens (ruimtebeslag) en 14% verhard. 
Daarmee is Vlaanderen de meest gebetonneerde regio in gans Europa. 
Dit leidt tot een grote versnippering van de open ruimte en grote gevolgen inzake 
mobiliteit (files), water (overstromingen) en natuur (verlies aan biodiversiteit). Die vertalen zich 
ook financieel in hoge kosten voor nutsvoorzieningen en diensten.

Het Witboek BRV (2016) voorziet een betonstop tegen 2040 en een groenblauwe dooradering van 
de stad en het platteland. Om die te realiseren, hebben we wel een paradigma-shift nodig. Na 
jarenlang ecologische en economische belangen tegen elkaar af te wegen, moet de omslag ge-
maakt worden naar een écht ‘omgevingsdenken’ conform de Visie 2050, waarbij  de ecologische 
grenzen van de planeet bepalend zijn. 
Het tij van groeiende ruimtelijke wanorde en steeds hogere ruimtelijke voetafdruk dient gekeerd 
en de traditionele effectenketen waarbij landbouw onder verdrukking staat van verstedelijking 
en natuur van landbouwactiviteiten, omgedraaid. 

Dit omgevingsdenken gaat verder dan het operationeel samengaan van de Vlaamse departe-
menten Ruimte & Leefmilieu (Departement Omgeving), adviesraden MINA en SARO (omgevings-
raad), en/of de samenvoeging van stedenbouwkundige en milieuvergunning (omgevingsvergun-
ning). In het nieuwe omgevingsdenken zijn het fysisch systeem en ecosysteemdiensten sturend. 
Er wordt eveneens ingezet op ruimtelijk en ecologisch herstel. 

Vanuit het nieuwe omgevingsdenken realiseert de Vlaamse regering de aangekondigde betons-
top (dagelijks ruimtebeslag halveren tegen 2025, en stoppen tegen 2040). Door het ruimtelijk 
rendement van de bebouwde omgeving te verhogen, worden extra woon- en werkplekken 
geboden én blijven landschappen en andere, kleinere open ruimten gevrijwaard van bijkomende 
bebouwing. Deze worden op een natuurlijke wijze ingericht en aangekleed.
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A. Het fysisch systeem en de bijhorende 
ecosysteemdiensten worden écht  
bepalend in het omgevingsbeleid.  
Socio-economische ontwikkelingen 
gaan niet langer ten koste van natuur  
of milieu.

22: We verankeren het nieuwe omgevings- 

denken decretaal in de Vlaamse Codex Ruimte-

lijke Ordening (VCRO)

De uitzonderingsplanologie (planologisch attest, 

basisrechten zonevreemde constructies, vrijstellingen 

en uitzonderingen inzake omgevingsvergunning) heeft 

Vlaanderen er niet fraaier op gemaakt. Voortaan wor-

den de uitzonderingen stelselmatig ingeperkt dan wel 

uitgebreid (cf. regelluwe zones, legaliteitsattest,…). Het 

ruimtelijk gedoog- en regularisatiebeleid van de afge-

lopen decennia evalueren we kritisch. We zetten in de 

toekomst resoluut in op handhaving waarbij ruimtelijk 

herstel centraal staat. 

23: De nieuwe omgevingsraad bewaakt het om-

gevingsperspectief

In de omgevingsraad dient een sterke nadruk te liggen 

op het omgevingsperspectief. De kern van toekomstige 

omgevingsraad bestaat uit middenveldorganisaties. 

Daarbij kent Vlaanderen een duidelijk overwicht toe 

aan organisaties die opkomen voor de kwaliteit en de 

draagkracht van de omgeving in brede zin (milieu, 

natuur, ruimtelijke kwaliteit, erfgoed). Vlaanderen 

betrekt de natuur- en milieuorganisaties structureel bij 

de advisering in de SERV. 

B. De betonstop rolt zonder vertraging 
uit in het plannings- en vergunningen-
beleid. 

24: Vlaanderen stemt haar vergunningen- en 

handhavingsbeleid af op de betonstop, en 

schroeft uitzonderingen en achterpoortjes terug.

De uitzonderingsplanologie (planologisch attest, 

basisrechten zonevreemde constructies, vrijstellingen 

en uitzonderingen inzake omgevingsvergunning) heeft 

Vlaanderen er niet fraaier op gemaakt. Voortaan wor-

den de uitzonderingen stelselmatig ingeperkt dan wel 

uitgebreid (cf. regelluwe zones, legaliteitsattest,…). Het 

ruimtelijk gedoog- en regularisatiebeleid van de afge-

lopen decennia evalueren we kritisch. We zetten in de 

toekomst resoluut in op handhaving waarbij ruimtelijk 

herstel centraal staat. 

25: Vlaanderen stopt met bouwen in landschap-

pelijk waardevol agrarisch gebied

Met de codextrein versoepelde de overheid onlangs 

bouwen in landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied. Deze wijziging is echter in strijd met de be-

tonstop. Natuurpunt vraagt de doelstellingen uit het 

Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen consequent 

door te trekken, door een bouwverbod te voorzien in 

landschappelijk waardevol agrarisch gebied, zoals dat 

ook bestaat voor natuurverwevingsgebieden.  

26: Vlaanderen neutraliseert tegen 2025 30.000 

ha van het juridisch aanbod aan overtollige 

bouwgronden, waarbij de evidenties reeds in 

2020 zijn opgelost (signaalgebieden,  

woonuitbreidingsgebieden, ecologisch  

waardevolle bossen,…).

Het juridisch aanbod aan bouwgronden bedraagt 

vandaag ca. 80.000 ha. De betonstop biedt nog 

ruimte om ca. 22.500 ha te bebouwen. Het overtollig 

aanbod bouwgrond bedraagt ca. 57.500 ha. Opdat de 

best gelegen gronden bebouwd zouden worden en de 

overige niet, is een actief neutralisatiebeleid noodzake-

lijk. Natuurpunt vraagt om minstens de helft van het 

overtollige aanbod te neutraliseren tegen 2025.

27: Vlaanderen stort vanaf 2020 enkel nog beton 

op plekken die zich daar het best toe lenen. Dat 

zijn plekken die goed bereikbaar zijn met het 

openbaar vervoer en met een afdoend voorzie-

ningenniveau.

De betonstop is niet absoluut. Woon- en werkplek-

ken worden voortaan voorzien binnen het bestaand 

Hoe kan Vlaanderen na 2019 onze open ruimte voor  
natuur behouden, herstellen en kwaliteitsvol inrichten?
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ruimtebeslag (inbreiding), of in uitzonderlijke gevallen 

daarbuiten (uitbreiding, tot 2040). Het is belangrijk 

dat de uitbreiding, maar ook de inbreiding, gebeurt op 

goed gelegen locaties. Dat vergt een objectief, bindend 

afwegingskader dat aangeeft waar er nog gebouwd kan 

worden, en waar niet meer.

28: Vlaanderen zorgt ervoor dat voortaan woon-

uitbreidingsgebieden enkel nog aangesneden 

kunnen worden, mits er gelijktijdig minstens 

evenveel reguliere bouwgrond geneutraliseerd 

wordt.

De betonstop biedt nog ruimte om ca 22.500 ha 

te bebouwen. Daartoe is er nog voldoende gewone, 

reguliere bouwgrond beschikbaar. De woonreservege-

bieden (WUGs) zijn daartoe niet nodig. Soms kunnen 

die reservegebieden echter beter gelegen zijn dan het 

reguliere aanbod. In dat geval gaat het aansnijden van 

het reservegebied minstens gepaard met het gelijktij-

dig schrappen van een equivalent aantal woongelegen-

heden binnen het regulier juridisch aanbod.

29: Vlaanderen neemt de eindverantwoorde-

lijkheid van de betonstop op zich, en steunt de 

lokale besturen zo veel als nodig op vlak van 

beleid, de inzet van instrumenten én het voor-

zien van budget. 

De betonstop is een gedeelde opdracht van het gewest, 

provincies en gemeenten. Noodzakelijke ingrediënten 

van de betonstop zijn strakke beleidskaders, makkelijk 

inzetbare instrumenten, en de nodige financiering. 

Vlaanderen moet daarin het voortouw nemen zodat de 

betonstop uniform (objectief ) en solidair (financieel) 

verloopt in gans het gewest. Ze voorziet daartoe de 

nodige budgetten in haar begroting.

30: Vlaanderen stelt een voorbeeldrol en past de 

betonstop onverwijld toe in haar eigen plannen 

en projecten.

Als eindverantwoordelijke voor de betonstop geeft 

Vlaanderen het goede voorbeeld en past de betons-

top alvast toe in haar eigen plannen en projecten. De 

betonstop wordt een leidend principe bij mobiliteits-

vraagstukken, en bij de keuze van het voorkeursalter-

natief als er meerdere oplossingen mogelijk blijken. 

Concrete dossiers zijn bijvoorbeeld Brussels Airport, 

de Brusselse Ring, de Limburgse Noord-Zuid, nieuwe 

hoogspanningsleidingen…

31: Vlaanderen werkt een coherent kader rond 

natuurcompensaties uit om verliezen aan natuur 

terug te dringen.

Artikel 8 van het Natuurdecreet bevat het zogenaamde 

stand-still beginsel. Dit algemeen beginsel beoogt een 

beschermingsniveau te bieden aan natuurwaarden 

gelegen buiten de Europees en Vlaams beschermde ge-

bieden. Een eenduidige kijk op het instrument van de 

natuurcompensaties is binnen Vlaanderen vooralsnog 

afwezig. De verschillende beschermingsregimes over-

lappen mekaar en zijn al te soepel geformuleerd om 

het verlies aan biodiversiteit werkelijk te voorkomen. 

Dagelijks verdwijnt daardoor 6 hectare open ruimte, 

waarvan 20% natuurgroen. Een meer gestructureerde 

en coherente benadering van ‘natuurcompensaties’ 

dringt zich op met aandacht voor onder meer kwali-

teit van de habitats, succes van herstelmaatregelen, 

mitigatie hiërarchie, niet-vervangbare habitats (oude 

habitats) en proactief werken.

C. De financiering van de betonstop 
is op korte termijn gegarandeerd en 
betaalt zich op lange termijn volledig 
terug.   

32: De overheid geeft aan eigenaars die  

bouwgrond verliezen aan de betonstop een  

compensatie die billijk is voor hen zelf alsook 

voor de belastingbetaler, waarbij grondspecula-

tie een privaat risico blijft.

Beleggen in grond leent zich bij uitstek tot het rea-

liseren van speculatieve meerwaarden. Niet alleen 

kan landbouwgrond door een bestemmingswijziging 

bouwgrond worden. Ook kan de waarde van bestaande 

bouwgrond sneller stijgen dat de waarde van andere 

goederen of diensten (de index). De compensatie 

moet billijk zijn voor zowel de eigenaar als de belas-

tingbetaler. Dat komt neer op een vergoeding van de 

geïndexeerde aanschafwaarde, zonder de speculatie 

mee in rekening te brengen. Zo blijft de betonstop ook 

betaalbaar. 
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33: Tegen 2020 operationaliseert Vlaanderen 

een fonds voor ruimtelijk herstel om de  

betonstop te financieren 

Om de betonstop te realiseren is er budget nodig. 

Vlaanderen dient een fonds op te zetten waarin via 

verschillende kanalen financiële middelen verzameld 

worden om de betonstop te betalen. Zo betaalt niet 

alleen de belastingbetaler, maar kan de betonstop 

ook zichzelf betalen door bijvoorbeeld inkomsten van 

planbaten in het fonds te storten. Studies in opdracht 

van de Vlaamse overheid tonen bovendien aan dat de 

uitrol van de betonstop (incl. compensaties) minder 

kost dan niets doen (Stec Groep, 2017). Dat komt 

omdat verspreide bebouwing zeer veel meerkosten met 

zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg en 

onderhoud van nutsvoorzieningen en basisdienstverle-

ning zoals postbedeling en afvalophaling.
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Prioriteit 3
Een groen levend netwerk voor planten en  
dieren
Vlaanderen maakt, naast de betonstop, actief werk van een groenblauw netwerk. Daarbij laat 
het zich inspireren door het Europese Trans-European Network for Green Infrastructure (TEN-G).  

Deze groenblauwe vingers strekken zich uit van robuuste natuurgebieden, over het landbouwge-
bied tot in het hart van dorpen en steden. Een netwerk van gezonde ecosystemen is immers een 
goedkoper alternatief dan grijze infrastructuur en biedt tal van voordelen. 

De groenblauwe dooradering vormt een functioneel ecologisch netwerk dat bestaande en nieu-
we natuurgebieden met elkaar verbindt, en een brug slaat tussen het platteland en het stedelijk 
gebied. Bedoeling is dat natuur in het buitengebied verbonden wordt met groenzones en parken 
in de stad, langs beken en rivieren, bomenrijen, hagen en houtkanten en groene bermen. Dieren 
en planten bewegen zich vrij en ongestoord tussen geschikte leefgebieden, op zoek naar beschut-
ting, voedsel en soortgenoten. 

Door de klimaatverandering wordt dit groenblauwe netwerk des te acuter aangezien leefgebie-
den opschuiven en soorten uitwijkmogelijkheden moeten hebben. Maar ook voor de mens biedt 
dit netwerk tal van voordelen: verkoeling, buffering, recreatieve mogelijkheden en voordelen 
voor de gezondheid.

In de volgende legislatuur schakelt Vlaanderen een versnelling hoger in de aanleg en het beheer 
van dit groenblauw netwerk via een mobiliteitsplan voor plant en dier. 

Vlaanderen versterkt de kernen van het groenblauw netwerk, de natuurgebieden. Ze maakt 
groene snelwegen van trage wegen, lokale wegen, steenwegen, autosnelwegen, waterlopen en 
–wegen, en spoorlijnen door het vergroenen van de bermen, taluds en oeverzones van deze lijn-
vormige elementen. Door gerichte ontsnipperingsprojecten verbindt Vlaanderen de open ruimte. 

Maar hiermee komen we er niet: Het Vlaamse platteland heeft nood aan een vernatuurlijking om 
de “doorlaatbaarheid” van ons landschap voor planten en dieren drastisch te verhogen. De uit-
voering van het VEN en IVON is daarbij prioritair. Ook soortbeschermingsprogramma’s kunnen 
als instrument een rol spelen in het detecteren van missing links.
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34: Vlaanderen maakt een mobiliteitsplan voor 

plant en dier

De basis voor een groenblauw netwerk is aanwezig 

maar heeft nood aan een opwaardering: geschikte 

inrichting en beheer. Op basis van een mobiliteitsplan 

voor plant en dier zet Vlaanderen het kwaliteitsvol 

inrichten en beheren van bermen, oeverzones en 

spoorwegtaluds en het ontsnipperen van Vlaanderen 

vooraan op de agenda. Prioritair daarbij is een inhaal-

beweging in ecoducten: Tegen 2030 plant Vlaanderen 

minstens 30 ecoducten(3) waarvan er volgende legisla-

tuur de helft worden opgestart op terrein (waaronder 

de realisatie van de Groene Knoop ter hoogte van 

Meise). Dit mobiliteitsplan bevat een concreet draai-

boek om de visie op het terrein te realiseren (visie, 

prioriteiten, trekkers, timing, onderzoek naar missing 

links). Er wordt voorzien in afdoende budget voor 

de uitvoering ervan. Deze maatregelen kunnen deels 

gefinancierd worden met inkomsten uit de kilometer-

heffing.

35: Vlaanderen realiseert 125.000ha VEN en 

150.000ha IVON.

Een groenblauwe infrastructuur bestaat uit meer 

dan lijnvormige elementen. Het platteland heeft een 

vergroening nodig om de “doorlaatbaarheid” voor 

plant en dier drastisch te verhogen. Ter realisatie van 

het Natura 2000 netwerk en het Vlaams Ecologisch 

Netwerk (VEN, inclusief IVON)(4), overstijgt Vlaande-

ren aanslepende papieren discussies, en zet resoluut in 

op de realisatie van aanzienlijke oppervlakten nieuwe 

natuur op het terrein: de uitbreiding van bestaande 

natuur- en bosgebieden (VEN), de aanleg van verbin-

dingen tussen die gebieden, en natuurverwevingsge-

bieden (IVON).

36: Vlaanderen verhoogt de basis milieu- en 

natuurkwaliteit op het platteland en herstelt de 

levering van ecosysteemdiensten

Vlaanderen zet vanaf 2019 ook resoluut in op een 

verhoging van de basis milieu- en natuurkwaliteit en 

het herstel van levering van ecosysteemdiensten in het 

open gebied. Daarbij schenkt Vlaanderen  bijzondere 

aandacht voor het effectief behoud en herstel van 

waardevolle graslanden en landschappen. Concreet 

verwijzen we hier naar de maatregelen in hoofdstuk 3 

ikv de betonstop en de maatregelen rond landschap in 

hoofdstuk 10.

37: Vlaanderen werkt via de soortbeschermings-

programma’s aan verbindingen.

SBPs zijn uiterst geschikt om missing links in verbin-

dingen voor deze prioritaire soorten te detecteren, te 

plannen en uit te voeren. Een SBP vormt immers het 

kader voor herstel van een soort binnen en buiten SBZ. 

Het SBP wordt voorbereid in een stuurgroep waar alle 

betrokken administraties en stakeholders op aanwezig 

zijn. Bovendien hebben de maatregelen in een SBP 

een multiplicatoreffect: ze zijn niet alleen nuttig voor 

de soort in kwestie maar voor talrijke andere soorten 

met gelijkaardige ecologische behoeften. Bijvoorbeeld: 

In het SBP Gladde Slang werden half open corridors 

vooropgesteld. Niet alleen de Gladde Slang profiteert 

hiervan, maar ook Nachtzwaluw, Heideblauwtje, 

levendbarende hagedis, en zelfs vogels als Roodborst-

tapuit, Boomleeuwerik,... Opdat dit het groenblauw 

netwerk op terrein versterkt, is een versterking van de 

uitvoer van de SBPs nodig (zie maatregel 20)

38: Vlaanderen voorziet financiële stimulansen 

voor natuurinclusief bouwen

Bij het ontwerpen van onze stedelijke ruimte en 

gebouwen, ontwerpen we meteen voor de natuur die 

er thuis hoort. Hierbij denken we aan dakpannen voor 

huismus, nestgelegenheid voor gierzwaluw, bepaald % 

tuingevels etc. Natuurinclusief bouwen sijpelt lang-

zaam door in de bouwwereld (cfr de website groenin-

debouw.be), maar de stappen die worden gezet zijn te 

klein. Er is nood aan meer sturing vanuit de Vlaamse 

overheid. Fiscale voordelen of subsidies, kunnen, net 

Hoe kan Vlaanderen na 2019 een levend netwerk maken 
voor planten en dieren?
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zoals bij vb zonnepanelen, eigenaars of projectontwik-

kelaars stimuleren om te bouwen voor mens en natuur.

39: Vlaanderen voorziet in het gemeentefonds 

stimulansen voor meer natuur in de stad

Ook in de steden zijn groenblauwe verbindingen 

broodnodig, niet alleen als verbindingen maar ook de 

klimaatverandering te milderen. Steden zijn hitte-

eilanden. Recente studies toonden aan dat in de steden 

meer grote ruimtes moeten komen met waterpartijen 

en natuur. Vlaanderen kan hierin een rol spelen door 

via het gemeentefonds steden en gemeenten te stimu-

leren om deze waterpartijen en groenzones te voorzien. 

Zo worden gemeenten beloond om meer groen aan te 

leggen.
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Prioriteit 4
Opnieuw leren samenleven met wilde dieren

Wilde dieren zoals wolf, bever, steenmarter en everzwijn maken hun opmars in Vlaanderen. 
Daarbij komen ze in aanraking met onze maatschappij, onze landbouw, onze wegen, onze dijken.
 
Het is aangetoond dat draagvlak voor deze soorten de belangrijkste factor is in hun bescher-
ming. Wat je koestert, bescherm je. Om draagvlak te hebben voor natuurbeleid, is draagvlak 
voor natuur nodig. Maar een pleidooi voor meer en wildere natuur is onvolledig zonder een 
pleidooi voor erkenning van en tolerantie voor de ongemakken. 

De overheid heeft een centrale rol om mensen enthousiast te maken voor onze natuur en om 
mensen opnieuw te leren samenleven met wilde dieren die zich opnieuw in Vlaanderen vestigen. 
Een eigen communicatiekanaal over biodiversiteit is uitermate geschikt om aan biodiversity 
branding te doen. Biodiversiteit terug sexy te maken.

Daarnaast  is een neutrale overheid goed geplaatst om een proactief beleid rond samenleven 
met wilde dieren te voeren door actoren samen te brengen en te ondersteunen, (nieuwe) maatre-
gelen op terrein te promoten en te stimuleren, en monitoring en onderzoek uit te voeren.



Natuurpunt memorandum verkiezingen 2019 19

40: Vlaanderen werkt proactief aan een beleid 

rond samenleven met wilde dieren. 

Concreet omvat dit het uitstippelen en uitdragen van 

een proactief beleid rond preventieve maatregelen, en 

het ondersteunen van stakeholders via pilootprojecten  

voor investeringen in techniek, capaciteitsopbouw, 

overleg, monitoring en onderzoek; dit alles met mid-

delen uit het jachtfonds. 

41: Vlaanderen neemt het voortouw in de  

communicatie rond biodiversiteit

Net zoals VILT, zou er ook voor het beleidsdomein 

natuur, biodiversiteit en natuurlijk kapitaal een VILT 

voor de natuur moeten bestaan. Hierdoor staat de 

overheid sterker om te informeren en sensibiliseren. 

Een versterkte communicatie rond natuur en biodiver-

siteit is belangrijk in kader van biodiversity branding 

en draagvlak voor natuur.

42: Vlaanderen stelt een coördinator wilde  

dieren aan

Samenwerken rond wilde dieren vereist een neutrale 

coördinator die de betrokken actoren kan samenbren-

gen rond moeilijkere thema’s. Deze coördinator kan 

ook projecten op terrein  ondersteunen en de nodige 

partners samenbrengen. 

Hoe kan Vlaanderen na 2019 Vlamingen opnieuw leren 
samenleven met wilde dieren?
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Prioriteit 5
Landbouw opnieuw verbinden met onze natuur 

Door een almaar intensievere landbouw nemen insectenaantallen drastisch af en krijgen akker- 
en weidevogels het moeilijk om te overleven. Kruidenrijke weilanden ruimen plaats voor gras- of 
maïsakkers, koeien blijven op stal. Het Vlaams en Europees landbouwbeleid mag de burger dan 
wel voedselzekerheid bieden, het zadelt hem ook op met landschapspijn. Ook de boer wordt er 
niet altijd beter van. Voor Natuurpunt verdienen daarom zowel boerenlandnatuur als de boer 
zelf een beter perspectief.

En dat kan, met de juiste ondersteuning en met de juiste economische incentives kunnen land-
bouwers hun bedrijfsmodel natuurvriendelijker maken en intekenen op het leveren van diensten 
voor landschap en natuur. 

Natuurpunt vraagt dat Vlaanderen haar plattelandsbeleid consequent groener maakt en richt 
op de ontwikkeling van natuur-inclusieve landbouw. Een apart 2e pijler fonds voor boeren-
landnatuur moet op de juiste plaatsen focussen op bedreigde soorten en landschappen en kan 
tegelijk ook een inkomensperspectief geven voor die boeren die er hun bedrijfsvoering op afstem-
men. Voor de rest van het platteland vragen we garanties voor een basis aan natuur- en milieu-
kwaliteit door directe inkomenssteun uitsluitend te koppelen aan milieu- en natuurvriendelijke 
landbouwpraktijken en door met ecoschema’s minstens 7% van het landbouwgebied ecologisch 
in te richten.

Een landbouwsysteem kan maar duurzaam zijn wanneer het voedselvoorziening en een stabiel 
inkomen voor de boer garandeert zonder daarbij de grenzen van de natuurlijke omgeving te 
overschrijden. We willen het VLIF omvormen naar een transitiefonds en zo boeren helpen om op 
bedrijfs- en sectorniveau die omslag te maken naar écht duurzame landbouw. De nood aan zulk 
transitiekader geldt in het bijzonder voor dierlijke productie, die ons in Vlaanderen grote uitda-
gingen op het vlak van klimaat, milieu en natuur stelt. Willen we van die uitdaging een kans 
maken, is een strategische krimp nodig die de dierlijke sector in Vlaanderen terug veerkrachtig 
kan maken en tegelijk de milieudruk op bodem-, water-, en luchtkwaliteit significant kan doen 
dalen.
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43: Vlaanderen ontwikkelt in de 1e pijler  

ecoschema’s voor 7% van het akkerareaal en 

voor minstens 30% van het budget. Hierin wor-

den enkel landbouwpraktijken en inrichtingen op 

terrein opgenomen waar de positieve impact op 

natuur primeert op productie.  

Robuuste groen-blauwe dooradering in het landschap 

en functionele agrobiodiversiteit zoals wilde bestui-

vers, natuurlijke pestbestrijding en bodemleven staan 

daarbij voorop. Vandaag gangbare praktijken zoals 

vanggewassen bieden te weinig meerwaarde voor de 

natuur om als vergroening of ecoschema te worden 

opgenomen en worden logischerwijze gekanteld in 

de randvoorwaarden. Onduurzame praktijken voor 

bodem en biodiversiteit dienen via de randvoorwaar-

den uitgesloten te worden van rechtstreekse inkomens-

steun. Wegens de geringe maatschappelijke meerwaar-

de wordt de gekoppelde steun aan vleesveehouderij 

onder zijn huidige vorm stopgezet en vervangen door 

een premie voor vlees- en melkveehouders die het 

behoud en de valorisatie van blijvend grasland in 

rekening neemt.

44: Vlaanderen voorziet binnen de 2e pijler een 

apart fonds voor boerenlandnatuur, onder  

beheer van de natuuradministratie. 

Minimaal 25% van het 2e pijler budget wordt in 

een fonds gebracht waarmee plattelandsactoren in 

landbouwgebied gericht maatregelen kunnen nemen 

voor bedreigde soorten als akker- en weidevogels en 

waarmee landbouwers ondersteund worden voor 

het beheer van waardevolle habitats zoals histori-

sche graslanden. Vlaanderen blijft hiervoor als basis 

werken met beheerovereenkomsten van de Vlaamse 

Landmaatschappij en investeert hiervoor bijkomend 

in deskundige begeleiding door bedrijfsplanners en 

experten. Het fonds voorziet ook specifiek in meer 

onderzoek en evaluatie zodat maatregelen maximaal 

ecologisch onderbouwd zijn. Waar maatwerk vereist is 

om doelen voor soorten en habitats haalbaar te maken, 

wordt geinvesteerd in gebiedsprojecten samen met 

betrokken actoren en experten.

45: Vlaanderen vertaalt de ecologische doelen 

uit de 1e pijler (vastgelegd in de randvoorwaar-

den en ecoschema’s) en de 2e pijler  in meetbare 

en resultaatgerichte indicatoren. 

Omdat vandaag vooral de inspanningen worden geme-

ten, wordt vanuit het plattelandsbeleid geïnvesteerd in 

een solide monitoringsnetwerk dat specifiek resultaten 

inzake natuurwaarden in landbouwgebied meet en dat 

de basis vormt voor de evaluatie en bijsturing van de 

instrumenten. Bovenop een meetnet voor agrarische 

soorten wordt bijzondere aandacht besteed aan een 

meetnet voor insecten.  

46: Vlaanderen heroriënteert Vlaanderen het 

VLIF tot een transitiefonds 

Vlaanderen gebruikt de instrumenten van haar plat-

telandsbeleid om voortaan een adequate economische, 

technische en ecologische ondersteuning aan landbou-

wers te kunnen geven die boerenlandnatuur in hun 

bedrijfsmodel willen opnemen. 

Dit betekent dat natuur-inclusieve landbouw als speci-

fiek luik wordt opgenomen in instrumenten als inves-

teringssteun, onderzoeks- en innovatieprogramma’s en 

adviseringsdiensten. 

Het VLIF wordt hierbij geheroriënteerd naar een 

transitiefonds zodat het de gecontroleerde krimp van 

de veestapel ondersteunt en het verder betoniseren 

van de open ruimte tegengaat. De landbouwmiddelen 

moeten ook dienen voor de grote landschaps-ecologi-

sche projecten. Als investeringen impact hebben op de 

natuur, maakt compensatie inherent deel uit van het 

investeringsdossier.

 

47: Vlaanderen bouwt binnen haar platte-

landsbeleid ook nieuwe incentives uit om naast 

landbouwers ook natuur- en jachtverenigingen, 

experten en regionale landschappen te betrek-

ken bij het halen van de vooropgestelde doelen 

rond boerenlandnatuur. 

 

 

Hoe kan Vlaanderen landbouw opnieuw verbinden met 
natuur?
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48: Vlaanderen krimpt de veestapel op een  

gecontroleerde manier in

Intensieve veehouderij overschrijdt structureel de 

milieugebruiksruimte in Vlaanderen zodat hardnek-

kige problemen zoals vermesting van waterlopen en 

stikstofdepositie in natuurgebieden moeilijk opgelost 

raken. Daarnaast is de dierlijke sector onderhevig aan 

veranderende maatschappelijke wensen en eetge-

woonten. In een strategisch plan stelt Vlaanderen haar 

toekomstvisie op voor de dierlijke sector. Daarin staat 

hoe we op een gecontroleerde en sociaal-economisch 

duurzame manier een krimp in de veestapel bereiken. 

Volgende maatregelen maken daar deel van uit:

• Vlaanderen voert de uitbreidingsregel mits 

mestverwerking af en klikt elke afname van de 

veestapel vast als absolute milieuwinst.

• Vlaanderen stelt met economische incentives 

grondgebondenheid en gesloten kringlopen 

voorop in de veehouderij.

• Vlaanderen vormt de gekoppelde steun voor 

zoogkoeien om naar een stimuleringsbeleid met 

economische incentives voor veehouders die met 

extensieve begrazing blijvend en waardevol gras-

land valoriseren.

• Vlaanderen koppelt stallenbouw voor vee aan 

het principe van staldering: nieuwe stallen kun-

nen pas gebouwd worden als elders stalruimte 

verdwijnt.

• Vlaanderen stemt haar investeringsbeleid af op 

een krimp  van de veestapel. Zij vormt daarom 

VLIF- steun om tot een transitiefonds dat land-

bouwers helpt hun bedrijfsmodel aan te passen of 

om te schakelen naar andere en meer duurzame 

productievormen

• Vlaanderen voert met het oog op het halen van 

waterkwaliteitsdoelstellingen een sluitende 

registratie in voor het gebruik van kunstmest om 

overmatig en ongeregistreerd gebruik ervan aan 

banden te leggen.

49: Vlaanderen neemt actie om onze landbouw-

gebieden te vrijwaren van voor milieu, natuur en 

gezondheid schadelijke stoffen

Vlaanderen pakt milieuproblemen in landbouwgebied 

consequent en brongericht aan. Om een antwoord te 

bieden aan de zorgwekkende insectensterfte en vanuit 

de ambitie om het landbouwareaal terug natuurlijke 

veerkracht te geven start Vlaanderen een dynamiek 

rond een ‘gifvrije landbouw’ door koplopers extra te 

belonen binnen de 1e pijler en door volop in te zetten 

op onderzoek en innovatie rond functionele agrobiodi-

versiteit. 

Om een trendbreuk bij de sector af te dwingen, past 

Vlaanderen geen afwijkingen toe op door Europa 

opgelegde gebruiksbeperkingen (zoals voor neonicoti-

noïden). 

50: Vlaanderen past de pachtwetgeving aan

De huidige pachtwetgeving is verouderd. Ze belem-

mert de realisatie van de groene bestemmingen, ook 

als de eigenaar die realisatie wil doorvoeren. Ze laat 

ook niet toe dat eigenaars van landbouwpercelen de 

bescherming van landschaps- en natuurwaarden op 

hun eigendommen contractueel kunnen beschermen. 

Vlaanderen zet deze twee mankementen recht door 

een aanpassing van de pachtwet. 
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Prioriteit 6
Natuur maakt gezond
Meer en betere natuur is niet alleen goed voor de (bedreigde) fauna en flora, maar ook voor onze 
gezondheid. Zeker in het volgebouwde Vlaanderen dat kreunt onder tal van milieuproblemen zo-
als fijnstof. Alleen met technische oplossingen maken we de wereld niet gezonder. Meer groen is 
vaak ook een belangrijk deel van de oplossing tot een meer gezonde levensstijl én leefomgeving.
Daarom pleit Natuurpunt voor meer aandacht én inspanningen om het positieve effect van 
natuur op ons welzijn te versterken. Want meer natuur in je buurt verlaagt tal van ziekteklach-
ten en verhoogt het welzijnsgevoel. Een Nederlandse studie (5) berekende dat 10% meer groen 
in je buurt tot een zorgkostendaling van 400 miljoen euro per jaar leidt. De natuur werkt zowel 
preventief als curatief, maar daar wordt binnen het gezondheidsbeleid nog maar weinig op 
ingespeeld.

Natuurpunt vraagt dat de positieve impact van natuur op onze gezondheid naar waarde wordt 
geschat en doorheen heel het Vlaamse beleid wordt verankerd, om te beginnen concreet in 
de doelstellingen rond volksgezondheid. De omgeving van kwetsbare bestemmingen wordt 
versneld vernatuurlijkt. Zo kunnen kinderen kunnen lessen volgen en spelen in de bossen en 
graslanden rond hun school. Ziekenhuizen en ouderentehuizen hebben grote, wilde zorgtuinen. 

Deze vergroening dient doorgetrokken naar elke Vlaming. Op korte afstand van elke woning is er 
nood aan een groene zone. Kinderen kunnen dan vlot met de fiets naar een park of natuurgebied 
om in te spelen. Voor een jogsessie voor of na het werk kan je snel tot in het lokale park, bos of 
natuurgebied lopen. Alle inwoners verdienen een groene ruimte op 1-3km afstand van hun wo-
ning, en grotere natuurgebieden kunnen toegankelijk gemaakt worden voor fietsen, wandelen, 
mountainbiken. Met respect voor de natuur. Een goeie samenwerking tussen overheid, natuur-
verenigingen, jeugdsector en andere middenveldorganisaties brengt dit binnen handbereik. 
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51: Vlaanderen definieert een gezondheidsdoel-

stelling over het belang van natuur 

Ter realisatie van het ‘health in all policies’-principe, 

wordt natuur betrokken bij het gezondheidsbeleid.  De 

bestaande 6 preventieve gezondheidsdoelstellingen 

worden aangevuld met een extra gezondheidsdoel-

stelling rond het belang van natuur als belangrijke 

meerwaarde voor een gezonde leefomgeving en levens-

stijl. Hiervoor wordt de natuursector (overheid en 

middenveld) betrokken bij de voorbereidende gezond-

heidsconferenties. Door natuur een plaats te geven in 

de gezondheidsdoelstellingen, ontstaat een basis voor 

beide sectoren om structureel samen te werken. 

52: Vlaanderen verhoogt het aandeel voor  

preventie in het gezondheidsbudget naar mini-

maal 3%. Met dit budget wordt ook bijkomende 

natuur gerealiseerd.

Voorkomen is beter én goedkoper dan genezen en 

dus krijgt preventieve gezondheid alle aandacht en 

middelen die het verdient. 3% is het gemiddelde van 

de OESO-landen. Investeren in een gezonde groene 

leefomgeving zorgt voor een zorgkosten-besparing en 

is daarom een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe 

geïntegreerde gezondheidsbeleid. Groennormen geven 

aan hoeveel groen op welke afstand nodig is in ver-

schillende contexten. De gezondheid- en natuursector 

worden structureel ondersteund om hier rond samen 

te werken nabij kwetsbare bestemmingen als zieken-

huizen, woonzorgcentra, crèches en scholen.

53: Vlaanderen richt een natuur- en gezond-

heidsfonds op voor de ondersteuning van:

• een kennisuitwisselingsplatform voor natuur- en 

gezondheidsorganisaties, bedrijven en overheden 

(vb in kader van een green deal),

• uitvoeren van (piloot)projecten rond groen en 

gezondheid door de natuur- en gezondheidssector 

(ecologische zorgtuinen, biowalks, rolstoelpaden 

in het groen, activiteiten in het groen voor kwets-

bare groepen, …)

• bundelen en uitvoeren van praktijkstudies die de 

link tussen natuur en gezondheid onderzoeken,

• sensibilisatie-campagnes die het brede publiek be-

wust maken van het gezondheidseffect van natuur

• een op te starten project “natuur op verwijzing”  

i.s.m gezondheids- en natuurorganisaties waarbij 

huisartsen en therapeuten, op basis van weten-

schappelijk studies, hun patiënten kunnen door-

verwijzen naar activiteiten in het groen.

De vele natuur en gezondheidsprojecten uit het 

verleden tonen aan dat er een groeiend draagvlak is 

om de natuur- en gezondheidssector meer en beter 

te laten samenwerken, maar ook dat een structurele 

ondersteuning ontbreekt. Via een natuur- en gezond-

heidsfonds kan men het verderzetten van dergelijke 

projecten verzekeren, vergroten, breder bekend maken 

en het effect ervan beter onderzoeken. Wat samen kan 

leiden tot een beter geïntegreerd natuur- en gezond-

heidsbeleid. 

54: Vlaanderen realiseert een norm voor  

publieke natuur in stedelijk gebied van 20m2 

publiek natuur per inwoner.

Studies tonen aan dat een toename van 10% groenop-

pervlakte binnen 1 km van de woonomgeving overeen-

komst met een besparing van de ziektelast met 214 €/

inwoner of meer dan 3% van de totale ziektelast (ANB, 

2013). Natuur dichtbij is een meerwaarde. 

In stedelijk gebied wint men open ruimte door 

verdichting. Normen voor publiek garanderen dat 

die open ruimte ook groen wordt ingevuld: minstens 

20m2 publiek toegankelijk groen per inwoner op 

wijkniveau is een veel gehanteerde norm in het buiten-

land.

55: Vlaanderen zet, in overleg met natuur- 

beheerders, jeugdorganisaties en andere  

middenveldorganisaties verder in op nabije en 

toegankelijke natuur – binnen de draagkracht 

van de gebieden. 

Vlaanderen doet extra inspanningen voor kwetsbare 

groepen: tegen het einde van de legislatuur: hebben 

50% van alle parken en natuurgebieden een toegan-

Hoe kunnen we investeren in natuur om mensen gezond 
te houden?
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kelijkheidsregeling waarin specifieke maatregelen 

staan voor kwetsbare groepen. Er is een verdubbeling 

van het aantal rolstoelpaden in natuurgebieden en 

een uitgebreid online overzicht van welk natuurge-

bied toegankelijk is voor welke doelgroep. Vlaanderen 

motiveert ook natuurbeheerders om terreinen open 

te stellen door de subsidies voor toegankelijkheid te 

hervormen(6) en het budget te verhogen. Voor open-

stellen van gebieden voor kwetsbare groepen of jeugd 

wordt een dialoog opgestart tussen de verschillende 

stakeholders.

56: Vlaanderen zorgt ervoor dat elk Vlaams kind 

voor haar/zijn 12de verjaardag een topervaring 

heeft in de natuur

Enkel door natuur te leren kennen, leren kinderen 

respect tonen voor de natuur. Leren omgaan door het 

te doen! En niet één uitstap per jaar, maar voortdu-

rende beleving van natuur om natuur te respecteren. 

Dit gaat verder dan het educatieve zoals vaak wordt 

omschreven i.f.v. scholen maar over beleving die even-

goed mogelijk is in gezinsverband, jeugdbeweging, … 

vrije tijd. We moeten dus ook de beleving van natuur 

beschermen. Een concreet initiatief is het structureel 

ondersteunen van instellen van natuurklassen voor 

scholen. Maar ook het toegankelijk maken van natuur 

met respect voor de draagkracht van de natuur is 

belangrijk (zie maatregel 55).

57: Vlaanderen stimuleert de aanleg van extra 

toegankelijke natuur nabij steden en dorpen

Vlaanderen heeft nog een inhaalbeweging te maken bij 

de aanleg van extra toegankelijke nabije natuur. Het 

louter toegankelijk maken van bestaande natuur is niet 

voldoende en brengt kwetsbare natuur in gevaar. Er is 

nood aan uitbreiding van natuur nabij steden en dor-

pen. Daarvoor realiseert Vlaanderen de vooropgestelde 

doelstellingen rond stadsrandbossen uit het Via-Pact, 

en ondersteunt ze de aanleg en uitbreiding van natuur 

op wandelafstand. Net zoals bij maatregel 39 kan het 

gemeentefonds hier een rol spelen.
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Prioriteit 7
Investeren in natuur om de klimaateffecten   
tegen te gaan 

De klimaatverandering vraagt om een doorgedreven transitie waarbij we zo snel mogelijk moe-
ten streven naar het exclusief gebruik van hernieuwbare energie én doorgedreven reductie van 
de energievraag in de verschillende sectoren.

Daarnaast is het zaak om onze leefomgeving zo klimaatrobuust mogelijk in te richten – en daar 
kan de natuur een belangrijke meerwaarde bieden. 

Vlaanderen is onvoldoende voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering. We hebben 
de laatste jaren droogte en hevige regenbuien aan den lijve mogen ondervinden. De economische 
schade daarvan loopt op. VMM schat de schade door overstromingen alleen op 50 miljoen euro/
jaar, wat zal oplopen met 50% tegen 2050 als geen extra maatregelen genomen worden (7) . De 
realiteit van de laatste jaren doet vermoeden dat dit een onderschatting is. In steden, waar de 
bebouwing zeer dicht is en er weinig natuur is, zorgt het hitte-eiland effect (het is er gemiddeld  
7 °C warmer dan op het platteland) voor gezondheidsproblemen. 

Werken mét de natuur, door in te zetten op herstel van natuurlijke rivieren, overstromingsgebie-
den, wetlands, bossen, … is volgens Natuurpunt de meest kostenefficiënte oplossing om ons voor 
te bereiden op wateroverlast én droogte. Natuurlijk rivierherstel zorgt voor een grotere water-
capaciteit en tragere afvoer waardoor het risico op wateroverlast verkleint. Tegelijk verhoogt 
het waterzuiverende vermogen van de rivieren door herstel van de natuurlijke ecosystemen. Het 
geactualiseerde Sigmaplan is een voorbeeldproject dat meer navolging verdient, zowel qua on-
derbouwing als qua procesaanpak. Het herstel en correct beheer van deze natuurlijke koolstofs-
inds, voornamelijk wetlands, bossen en graslanden draagt bovendien bij aan het tegengaan van 
de opwarming van de aarde. 

Steden en gemeenten dienen gestimuleerd om de natuur op hun grondgebied zo robuust, divers 
en gezond mogelijk te maken. Door te investeren in grote oppervlaktes natuur en water in steden 
en dorpen kunnen we de temperatuur gevoelig naar beneden brengen. Die verkoeling is niet al-
leen aangenaam, ze doet de energierekening dalen en kan uiteindelijk zelfs levens redden. 
De klimaatverandering zal zich tenslotte ook snel laten voelen aan onze kust. De zeespiegel 
steeg de afgelopen eeuw al met 20 cm. Ruimte geven aan natuurlijke processen is hier het 
ordewoord. Zo groeit een goed ontwikkelde duinengordel mee met de zeespiegelstijging, net 
zoals slikken en schorren dat doen. Stranden worden natuurlijk beheerd en duinvorming wordt 
gestimuleerd.
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A.  Vlaanderen verankert het belang 
van natuur in het klimaatbeleid – en 
vice versa

58: Vlaanderen legt het realiseren van de doel-

stellingen uit het klimaatakkoord van Parijs vast 

in een bindende klimaatwet. 

Deze wet moet de korte- en langetermijndoelstel-

lingen en een structurele intra-Belgische verdeling 

van klimaatdoelstellingen op basis van vaste criteria 

vastleggen. Een onafhankelijke klimaatraad bestaande 

uit (academische) experts dient op regelmatige basis 

te rapporteren of het regeerakkoord wordt omgezet 

in effectief beleid dat toelaat om de doelstellingen te 

behalen zonder beroep te doen op flexibiliteitsmecha-

nismen. 

59: Vlaanderen stimuleert groene energie met 

respect voor natuur en landschap

De Vlaamse Regering maakt gebruik van een ruim-

telijk kader mét aandacht voor natuur bij de plan-

ning van nieuwe hernieuwbare energieprojecten – in 

het bijzonder windmolens (8) . Door een strategische 

benadering van de planning van hernieuwbare energie, 

slagen we erin om onze uitstoot fel te verminderen, 

maar voldoen we ook aan de Europese verplichting om 

de biodiversiteit te beschermen en in stand te houden.

60: Vlaanderen ontwikkelt hulpmiddelen om  

beheerders van natuurgebieden beter te wape-

nen tegen de negatieve invloed van klimaat- 

verandering.

Veel beheerders van natuurterreinen zijn zich wel 

degelijk bewust van de invloed van klimaatveran-

dering. Het ontbreekt hen echter aan kennis om via 

aangepast beheer hierop in te spelen (9). De Vlaamse 

Regering zorgt voor betere informatiedoorstroming 

en maakt middelen vrij om beheerders bij te staan in 

het klimaatrobuust maken van hun terreinen (vb. via 

inrichtingsprojecten voor klimaatadaptatie).  

B.  Vlaanderen herstelt het natuurlijke 
watersysteem in de strijd tegen over-
stromingen en droogte

61: Vlaanderen heeft in de opmaak van bekken-

beheerplannen en overstromingsrisicobeheer-

plannen meer aandacht voor de haarvaten van 

het watersysteem ifv infiltratie, waterberging en 

vertraagde afvoer.

Tot vandaag wordt het leeuwendeel van de maatre-

gelen genomen in de grotere waterlopen, maar dat is 

dikwijls een (dure) end-of-the-pipe sanering van pro-

blemen die hogerop in het systeem, in de haarvaten, 

gecreëerd wordt.  Dit dient vooral in de gebiedsgerich-

te aanpak de topprioriteit te zijn. Bijzondere aandacht 

daarbij dient uit te gaan naar a) het vermijden van 

verdere verharding in infiltratie- en natuurlijke water-

bergingsgebieden, b) de opstart van concrete onthar-

dingsprojecten, c)  herstelprojecten voor kleine beken 

en grachten, en d) het stopzetten van detaildrainages 

in het buitengebied.

62: Vlaanderen voert de acties voor oeverzones 

en overstromingsgebieden uit de bekkenbeheer-

plannen uit (bvb in de zogenaamde speerpunt-

gebieden).  

De aanleg van oeverzones zoals voorzien in menig 

bekken- en deelbekkenbeheerplan is tot op heden gro-

tendeels dode letter gebleven en heeft dringend nood 

aan een inhaalmanoeuver. Ook de voorziene aanleg 

van overstromingsgebieden loopt op heel wat plaatsen 

vertraging op en dient versneld uitgevoerd te worden. 

63: Vlaanderen neemt in de nieuwe stroomge-

biedbeheerplannen acties op om de natuurlijke 

overstromingsgebieden van de valleien te  

herstellen. 

Deze gebieden dienen voorrang te krijgen bij de verde-

re uitrol van de aangekondigde betonstop. Voorts dient 

in deze gebieden een algemene ban voor de aanleg van 

detaildrainages ingevoerd te worden. 

Hoe kunnen we investeren in natuur om klimaat- 
verandering tegen te gaan?
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64: Vlaanderen maakt een inhaalbeweging in de 

uitvoering van het geactualiseerde SIGMA-plan 

en verhoogt de financiering.

Vlaanderen rondt de uitvoering van fase 1 en 2 projec-

ten af en start met de uitvoering van de fase 3-projec-

ten. Dit omvat ook de opstart van de concrete uitvoe-

ring op het terrein van het sigmaproject Demer tegen 

2020.  Daartoe dient in eerste instantie het jaarlijks 

budget voor Sigma terug opgetrokken te worden tot 

het niveau zoals dat was voorzien in de oorspronkelijke 

meerjarenbegroting bij de goedkeuring van het geactu-

aliseerd Sigmaplan. 

65: Vlaanderen voert de maatregelen voor 

rivierherstel in de Leie volledig uit conform de 

afgesproken timing (afgerond tegen 2028). 

Dit vereist in eerste instantie de opmaak van de nodige 

onteigeningsplannen voor de 10 projectgebieden (500 

ha) en het vrijmaken van de nodige middelen voor 

grondverwerving en inrichting.  Verder uitstel van de 

uitvoering van het luik ‘rivierherstel’ riskeert immers 

de vergunbaarheid en de Europese cofinanciering 

van het gehele Seine-Scheldeproject in het gedrang 

te brengen.  Ook de rivierplannen voor IJzer, Boven-

Schelde, Dender, Gete, Dijle, én de kust gaan verder op 

het uitgezette elan.

C.  Vlaanderen investeert in  
klimaatbuffers. 

Klimaatbuffers zijn grootschalige gebieden waar 

natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor 

groeien ze mee met klimaatverandering en verbeteren 

ze de leefbaarheid van Vlaanderen. De klimaatbuffers 

vangen water op en houden - zolang nodig - het water 

vast. In natte periodes verlaagt dit de pieken op bek-

ken, rivieren en beken. De Vlaamse regering koppelt 

daarom maatregelen voor duurzaam waterbeheer in 

een zo vroeg mogelijk stadium mee  met ruimtelijke 

ontwikkelingsdoelen zoals die voor natuur en recreatie. 

De aanpak en visie m.b.t. klimaatbuffers wordt ook 

geborgd in de Vlaamse codex Ruimtelijke ordening en 

de werkprocessen van de overheid.  

 

66: Vlaanderen herstelt alle gedegradeerde en 

verdwenen wetlands in groene bestemmingen 

(ca. 49.000ha) tegen 2050.

Vlaanderen verloor 75% van zijn wetlands in de afge-

lopen 50-60 jaar. Deze waterrijke gebieden hebben 

nochtans een groot potentieel als koolstofsink en zijn 

in staat om tijdens overstromingen veel water vast te 

houden. Ze zijn dus onze natuurlijke bondgenoten 

om onze omgeving klimaatbestendig te maken én de 

klimaatopwarming tegen te gaan. Vlaanderen wil zijn 

aandeel wetland tegen 2050 met max. 13.000 ha uit-

breiden. INBO schat het potentieel voor herstel echter 

op 147.000 ha (10).  Een derde hiervan, zo’n 49.000ha, 

ligt in een groene bestemming, Natura2000-gebied 

en/of Ramsargebied. Een actief herstel ligt daar voor 

de hand. Dit kan door mee te koppelen met onze vraag 

voor het uitwerken van landschappelijke herstel-

projecten (zie eerder in dit memorandum). Ook het 

stopzetten van actieve ontwatering in wetlands is een 

belangrijke stap om deze waterrijke gebieden maat-

schappelijk te valoriseren.

D.  Vlaanderen zorgt voor meer  
infiltratie en minder snelle afstroming in 
stedelijk én buitengebied 

67: De Vlaamse Regering richt een infiltratie-

bonus in waardoor burgers en bedrijven die  

regenwater op eigen terrein infiltreren, financi-

eel beloond worden.

50 à 60% van de rioolkost  wordt veroorzaakt door 

de afvoer van regenwater (11). Het regenwater wordt 

daarom best zoveel mogelijk ter plaatse vastgehouden 

en geïnfiltreerd om wateroverlast te vermijden, om de 

grondwatertafel aan te vullen en om overstortwerking 

van het vuilwaterstelsel te vermijden. Dit doet ze door 

de waterfactuur transparant te maken door de kosten 

voor de afvoer (en zuivering) van regenwater apart te 

vermelden én de mogelijkheid te bieden aan burgers 

en bedrijven om aan die kost te ontsnappen door zelf 

het hemelwaterprobleem lokaal op te lossen.

68: De Vlaamse Regering zorgt voor een gepast 

landgebruik en gepaste inrichting op overstro-

ming-, droogte- en  erosiegevoelige terreinen

Aan woningbouwers in overstromingsgebied wordt 

gevraagd om waterbestendig te bouwen, alle anderen 

moeten water bufferen en infiltreren om de versnelde 
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afvoer te voorkomen. Die principes zijn ook toepasbaar 

op landbouw: de schade door (modder) overstromin-

gen ten gevolge van onaangepaste teelten op hellingen 

is te groot, net als de kosten voor sedimentbeheer. 

Ook de kosten tgv schade aan onaangepaste teelten in 

overstromingsgevoelige en droogtegevoelige gebieden 

loopt op. De teelt moet dus aangepast worden aan de 

fysieke situatie. Het landbouwbeleid moet de nodige 

incentives bevatten voor de aanpassing van de bedrijfs-

voering.  In valleigebieden ligt herstel van wetlands 

voor de hand. 

E.  Vlaanderen stimuleert lokale  
overheden in het uitvoeren van een 
beleid rond klimaatadaptatie

69: De Vlaamse Regering stimuleert en  

ondersteunt provincies, gemeenten en steden in 

het uitvoeren van een ‘klimaat-stresstest’.

Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat de 

hoeveelheid regen in piekbuien en wolkbreuken sneller 

toeneemt Daarmee wordt ook de urgentie om Vlaan-

deren hierop voor te bereiden alsmaar groter. Door het 

invoeren van zo een test kunnen steden en gemeenten 

informatie verzamelen over locaties die gevoelig zijn 

voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. 

Daarbij wordt ook naar de veiligheid van het gebied 

gekeken. Op basis van de resultaten kunnen overheden 

aan de slag met het klimaatrobuust maken van hun 

leefomgeving.

F.  Vlaanderen beschermt de kust door 
samenwerking met de natuur

70: Vlaanderen ent de kustbescherming op het 

principe “samenwerken met de natuur”. 

In 2017 werkte de universiteit van Antwerpen in 

opdracht van de Vlaamse overheid aan een ecosys-

teemvisie van de Vlaamse kust. Deze visie gaat na hoe 

men de klimaatverandering aan de kust kan opvangen 

door de natuurlijke processen aan de kust meer ruimte 

te geven zodat de natuurlijke dynamiek haar bescher-

mende functie terug kan opnemen. Voor Natuurpunt 

is de ecosysteemvisie ‘kust’ hét uitgangspunt voor de 

toekomstige inrichting van onze kustlijn. De proce-

dure voor het complex project kustvisie biedt een goed 

kader om dit in nauw overleg met alle stakeholders op 

te zetten.

71: Vlaanderen stuurt de ruimtelijke ontwik-

kelingen aan de kust zo dat ze bijdragen tot de 

ontwikkeling van een veerkrachtige kust. Dit 

door meer ruimte te creëren voor natuurlijke 

kustbescherming en bebouwing aan de kustlijn 

af te bouwen waar mogelijk.

Robuuste duingordels en natuurlijke zee-strand-duin-

polder overgangen bieden bescherming voor hogere 

waterstanden tijden stormen en kunnen meegroeien 

met de zeespiegelstijging. 

Volgende maatregelen dragen daartoe bij:

• machinale strandreiniging wordt verboden

• duinvorming wordt gestimuleerd, ook voor de dijk

• er komt een proefproject ‘duin voor dijk’

• om maatschappelijk draagvlak voor meer natuur-

lijke stranden te ontwikkelen, wordt er een sensi-

biliseringsactie uitgewerkt voor het grote publiek
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Prioriteit 8
Natuur als motor voor maatschappelijke    
samenhang 
Natuur doet leven. Dat geldt ook voor mens en samenleving. Zonder overdrijven kan je stellen 
dat het verenigingsleven in Vlaanderen uniek in de wereld is. Voor de natuurbeweging vertrekt 
dat engagement vanuit verontwaardiging over wat er misgaat met de natuur. Van daaruit  
zoeken mensen gelijkgestemden en verenigen ze zich. En zo brengt de zorg voor de natuur  
mensen samen en laat ze ook toe dat ze persoonlijk ontwikkelen. Actief zijn in het verenigings- 
leven, levert vrijwilligers namelijk heel wat competenties op: omgaan met materiaal, vertel-
len en communiceren, vergaderen en organiseren. Ze leren een leven lang bij. Dat ze zich daarbij 
amuseren en hun sociaal netwerk uitbouwen, is mooi meegenomen. 

Natuur blijft een belangrijk thema om mensen te verenigen tot een sterke, positieve en diverse 
beweging. Daarbij zijn ook groepen betrokken die zich vandaag minder aangesproken voelen tot 
natuurbehoud. Onze eigen, nabije natuur, is een motor voor gemeenschapsvorming. Mensen sa-
menbrengen, die rol wordt door de overheid blijvend erkend en vergoed. Verenigde vrijwilligers 
zijn zoveel meer dan niet-betaalde werkkrachten.

Naast het verenigingsleven biedt de natuur ook een plek aan mensen die minder gemakkelijk 
aan werk geraken in het traditionele arbeidscircuit, het zogenaamde maatwerk. Een moeilijke 
thuissituatie, weinig studiekansen, verkeerde vrienden of gewoon een slecht verwerkte tegen-
slag in het leven: er zijn duizend en één redenen waarom iemand uit de boot kan vallen op de 
arbeidsmarkt. Administratieve vereenvoudiging en eerlijke verloning zijn pijlers van het over-
heidsbeleid inzake maatwerk.

De natuur is als het ware een openluchtlabo voor burgerwetenschap. Het stimuleert de nieuws-
gierigheid, is vlakbij en toegankelijk voor iedereen. De laatste jaren heeft biodiversiteitsonder-
zoek door burgers een hoge vlucht genomen, onder andere via het platform waarnemingen.be. 
Mensen inventariseren de natuur in hun buurt, stellen zich vragen over ecologische processen en 
doen zelf onderzoek naar het herstel van de natuur. Die kennis delen ze met andere burgerwe-
tenschappers. De tijd dat wetenschap en onderzoek achter gesloten deuren gebeurden is voorbij. 
Citizen science verkleint de kloof tussen wetenschappers en burgers. Dat zorgt voor draagvlak 
voor wetenschap, technologie en natuurbescherming. Ook voor wetenschappers is citizen sci-
ence van belang. Het geeft hen toegang tot honderden helpende handen, ogen en oren. Alleen 
zouden ze die gegevens niet kunnen vergaren.
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72: Vlaanderen pleit voor apart statuut voor 

middenveldorganisaties op EU niveau

In het licht van de groeiende nood voor middenveldor-

ganisaties om inkomsten uit economische activiteiten 

te halen (en de opkomst van sociale economie), kun-

nen we hoe langer hoe minder verenigingen afzon-

deren van ‘ondernemingen’ op basis van het “geen 

economische activiteiten”-criterium. Elke vereniging 

doet aan economische activiteiten, maar dit met een 

fundamenteel ander doel dan ondernemingen, wat een 

aparte behandeling rechtvaardigt. Via een eigen juri-

disch statuut kan een grijze zone opgedoekt worden en 

kan er een wetgeving op maat ontwikkeld worden.

73: Vlaanderen versterkt en innoveert het  

middenveld door praktijkuitwisseling tussen 

verenigingen

‘Het middenveld’ is erg verscheiden en divers. Toch 

zijn er een aantal gelijkenissen en gezamenlijke trends. 

Het middenveld staat voor belangrijke gezamenlijke 

uitdagingen: de vergrijzing van de bevolking en dus 

ook de vrijwilligersgroepen, blijvend aantrekken van 

‘hedendaagse’ vrijwilligers, de omslag maken van 

klassieke naar hedendaagse vereniging, duurzaam 

motiveren van vrijwilligers, kennisoverdracht, etc. 

De vraag naar structurele uitwisseling en overleg 

over deze concrete praktijken is groot. Veel winst kan 

geboekt worden door eenvoudig overleg, door over de 

middenveldmuurtjes heen te kijken om zo blijvend te 

innoveren.

74: Vlaanderen neemt initiatieven voor een 

kwalitatieve en volgehouden monitoring van de 

impact van het stelsel ‘onbelast bijklussen’ op 

vrijwilligerswerk en pleit voor de afschaffing van 

de meldingsplicht bij de RVA voor werkzoeken-

den die vrijwilligerswerk willen doen

Natuurpunt-vrijwilligers zetten zich in voor meer 

en betere natuur, omdat ze hun hart volgen en niet 

voor een financiële tegenprestatie. Als je die mense-

lijke drijfveer optioneel vervangt door een financiële, 

verandert heel het vrijwilligerswerk. Een uitholling 

dus van de essentie én de sterkte van vrijwilligerswerk.. 

We vragen dat Vlaanderen binnen haar bevoegdheden 

initiatieven neemt voor een kwalitatieve en volgehou-

den monitoring van de impact van het stelsel onbelast 

bijklussen. Tegelijk vragen we dat de Vlaamse overheid 

bij haar federale collega’s ervoor pleit om de meldings-

plicht bij de RVA voor werkzoekenden die vrijwilligers-

werk willen doen, af te schaffen. Dit is een onnodige 

drempel.

75: Vlaanderen maakt van “work-life-volunteer” 

balance een speerpunt. 

Binnen het domein van arbeid gaat veel aandacht 

naar de werk-privé-balans. Wij willen ook waken 

over: werk-privé-vrijwilligersbalans. We stellen vast 

dat dit vaak een constante evenwichtsoefening is voor 

mensen die werk en vrijwilligerswerk combineren. Uit 

onderzoek van Joris Piot (12) blijkt dat administratieve 

verplichtingen een belastende impact hebben op vrij-

willigers (verwijzing). We pleiten voor meer aandacht 

voor de drijfveren en draagkracht van vrijwilligers. Een 

verregaande ‘vermaatschappelijking’ moet gepaard 

gaan met een fundamenteel betere afstemming tussen 

arbeid, gezin en vrije tijd. 

76: Vlaanderen ondersteunt haar middenveld 

door middel van langdurige erkenningen en 

investeringen in plaats van tijdelijke project- 

subsidies.

Doordat de overheid zijn eigen taken afbouwt, komen 

die meer taken in aanmerking voor vrijwilligerswerk. 

Dit vraagt een professionele coördinatie en structurele 

ondersteuning van de bestaande vrijwilligersvereni-

gingen. We pleiten voor meer langdurige erkenning en 

investeringen in middenveldorganisaties. In plaats van 

het op elkaar stapelen van tijdelijke projectsubsidies. 

Dit laatste zorgt voor (1) inefficiënte administratie bij 

alle betrokkenen en (2) biedt kans op instrumentali-

sering

77: Vlaanderen voorziet meer middelen in kader 

van het Mina-decreet zodat het middenveld  

Hoe kan Vlaanderen natuur gebruiken als motor voor 
maatschappelijke samenhang?
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binnen de nieuwe context meer kansen krijgt.

Met het nieuwe Mina besluit werd de toegang tot 

het subsidiëringssysteem verruimd. Het budget 

werd echter niet aangepast. Gevolg is dat een aantal 

verenigingen die op het terrein volgens hun werking 

zeker in aanmerking komen voor ondersteuning, die 

niet kunnen krijgen. Vlaanderen zorgt ervoor dat het 

budget voor regionale verenigingen verhoogd wordt. 

Tevens wordt er ook in de thematische verenigingen 

een onderscheid mogelijk tussen zeer grote verenigin-

gen en eerder kleine. 

78: Vlaanderen maakt het naleven van  

administratieve verplichtingen voor verenigin-

gen makkelijker door de ontwikkeling van een 

digitaal verenigingsloket.

In tijden van snelle digitalisering is het belangrijk dat 

ook alles wat bij vrijwilligerswerk komt kijken, op 

korte en middellange termijn een digitale ‘make-over’ 

krijgt. Naar analogie met het geplande burger- en 

ondernemingsloket moet de Vlaamse overheid werken 

aan een verenigingsloket waar alle verenigingen in 

Vlaanderen –ongeacht hun juridische status- met één 

veilige login sneller en op één (virtuele) plek adminis-

tratieve formaliteiten van verschillende overheden en 

instanties kunnen afhandelen, hun gegevens beheren 

en informatie/doorverwijzing op maat vinden. 

79: Via maatwerk biedt natuur een werkplek aan 

mensen die minder gemakkelijk aan werk  

geraken in het traditionele arbeidscircuit 

Vlaanderen versterkt de sociale economie ifv 

groenbeheer: Verhoog de quota sociale tewerkstel-

ling (minstens 25 a 30 VTE erbij).

Vlaanderen heeft de taak om voldoende habitat 

in te richten en te beheren zodat tegen 2050 de 

IHD’s behaald worden. Het inschakelen van sociale 

economie is niet alleen een meerwaarde voor de 

natuur, maar ook voor onze maatschappij. Om het 

toenemend areaal onder natuurbeheer kwalitatief 

te kunnen beheren, is er ook een groei nodig in 

het aantal VTE. Natuurpunt vraagt om jaarlijks 

minstens 25-30 VTE extra te voorzien binnen het 

statuut van sociale werkplaatsen.

Vlaanderen werkt een nieuwe indicering uit in het 

maatwerkdecreet zodat de doelgroep substantieel 

verruimd wordt.

Enkele jaren geleden werd de selectie van personen 

die in aanmerking komen voor het werk in een 

sociale werkplaats aangepast. Het huidig systeem 

is vrij complex en beperkt ook deze instroom zeer 

sterk. Vlaanderen geeft een ruimere doelgroep kans 

door te sleutelen aan de indicering en de instroom 

gemakkelijker te maken.

80: Vlaanderen erkent de belangrijke bijdrage 

van citizen science projecten rond natuur en 

investeert daarin structureel

Citizen Science, of ‘burgerwetenschap’ in het Neder-

lands, is een belangrijke ontwikkeling in wetenschaps-

land. Hierbij kunnen burgers ongeacht hun achter-

grond meewerken aan wetenschappelijke projecten. 

In Citizen Science zijn ze niet langer het publiek voor 

wetenschapscommunicatie, maar ook de betrokkenen 

– liefst zelfs actieve betrokkenen – in het wetenschap-

pelijk onderzoek. 

Ook buiten de universiteiten, hogescholen en onder-

zoeksinstellingen, maakt citizen science een opmars. 

Zo groeide op 10 jaar tijd groeide het citizen-science-

project www.waarnemingen.be uit tot de grootste en 

belangrijkste natuurdatabank van het land. Ook de 

monitoring van soorten voor de Europese richtlijnen 

op citizen science via het meetnettenproject. Ondanks 

deze grote beleidsrelevantie, worden citizen science 

initiatieven van het middenveld te weinig structureel 

ondersteund. 

81: Met aandacht en respect voor de stem van 

belanghebbende derden (burgers), zet Vlaande-

ren resoluut in op het faciliteren van participatie, 

inspraak en maatschappelijk draagvlak.   

De stem van belanghebbende derden in het beleid is 

cruciaal. De Vlaamse overheid engageert zich expliciet 

tot het naleven van het verdrag van Aarhus en het 

bereiken van een zo groot mogelijk draagvlak voor 

haar beslissingen. Een specifiek voorbeeld is het ver-

gunningenbeleid. De digitalisering zoals doorgevoerd 

door het omgevingsloket, heeft in de feiten plaatsge-

vonden voor de aanvragers, maar blijft achter voor de 

belanghebbenden. Door het gebrek aan digitalisering 
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van inspraak (vb. inzage dossier, insturen beroepen en 

bezwaren), wordt de inspraak door derden niet alleen 

technisch maar fundamenteel ingeperkt.

Vlaanderen voorziet in 2020 in een nieuwe modaliteit 

waarbij derden automatisch en onverwijld bericht 

worden van openbare onderzoeken en beslissingen, 

dit na opgave van hun persoonlijke voorkeuren (per 

thema, per gemeente, per dossier,…).
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Prioriteit 9
Visserij beschermt mee het marien milieu

De Belgische professionele visserij doorstond de afgelopen bestuursperiode woelige wateren. De 
aanlandingsverplichting en de geplande Brexit met mogelijk verlies van een belangrijk deel van 
de Belgische visgronden, vroegen veel aandacht.  Daarbovenop is er een opvolgingsproblematiek, 
zodat de kleine sector het gevoel heeft ‘te overleven’. Deze externe factoren zorgden voor een aar-
zelende uitvoering van het convenant voor duurzame visserij, een samenwerkingsovereenkomst 
waar ook Natuurpunt aan deelnam (13).

Er zit nochtans toekomstmuziek in de Belgische visserij. Verse, duurzaam gevangen Noordzeevis 
beantwoord aan de steeds luider klinkende roep naar lokaal geproduceerd en seizoensgebonden 
voedsel. Maar die consument verwacht garanties dat de vis duurzaam gevangen werd met mini-
male impact op het mariene milieu. En daar is nog ruimte voor verbetering.

Bodemberoerende visserijtechnieken hebben, ook met de recente aanpassingen, een negatief effect 
op bepaald bodemleven in de zee. Recent onderzoek toont aan dat die impact niet op alle visgron-
den even negatief is. Dat maakt het mogelijk om de impact per vistechniek ruimtelijk te kunnen 
inschatten en zo meer specifieke beschermingsmaatregelen te nemen.

Het Europees quotabeleid heeft positief effect op de visbestanden (14). Schol kan in de Noordzee 
terug gevangen worden volgens de principes van de maximale duurzame vangst. Maar een quota-
beleid dat enkel gebaseerd is op de grootte van de vangsten blijkt niet voldoende. In 2017 vielen de 
vangsten van Schol in Zuidelijke Noordzee terug, waarschijnlijk door een wijziging in de visserij-
druk door de grotere inzet van de pulsvisserij. Het quotabeheer heeft nood aan bijsturing (15).

Vissers kunnen door hun praktijkkennis een grote bijdrage leveren aan de bescherming van de 
mariene biodiversiteit. Deze kennis is belangrijk bij het opzetten van specifieke beschermings-
maatregelen voor mariene soorten en habitats. Daarnaast is het belangrijk dat vissers niet enkel 
technisch opgeleid worden, maar ook inzicht opbouwen over het mariene ecosysteem.
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82: Vlaanderen zorgt voor een performante en 

sluitende handhaving voor alle vormen van  

visserij

Vlaanderen maakt het doorgeven van plaatsbepaling 

via IAS per minuut verplicht 

83: Vlaanderen zet in op een toekomstgerichte 

beroepsvisserij

Daarbij zijn volgende concrete acties essentieel:

• blijf onderzoek verrichten naar selectieve en duur-

zame vistechnieken die een alternatief kunnen 

vormen voor de bodemberoerende visserijtech-

nieken 

• zet in nauwe samenwerking met de vissers, tij-

delijke maatregelen op voor de bescherming van 

paaiplaatsen en kwetsbare soorten zoals haaien en 

roggen 

• bouw een commercieel kleinschalig kustvisserij-

segment uit

• gebruikt de kennis uit het Benthisproject (16) om 

de visserij in het Belgische gedeelte van de Noord-

zee beter te zoneren

• voeg alle natuur- en milieuaspecten uit Valduvisv (17) 

toe aan MAVItrans

• pas het quotasysteem aan met recente inzichten 

en voeg ook tijdelijke ruimtelijke maatregelen toe 

om de visserij inspanning te beheren

• neem ‘ecosysteemgericht visserijbeheer’ op in de 

eindtermen van het visserij onderwijs

84: Vlaanderen beperkt de impact van de  

recreatieve visserij op het marien milieu

Met enkele quick wins kan de impact van recreatieve 

visserij op het milieu sterk beperkt worden. Hier  

denken we aan:

• een verbod op bodemberoerende recreatieve vis-

serij, met uitzondering van garnaalvissers te paard 

• een verplichte vangstregistratie

• een beperking op het aantal hengels op recreatieve 

vaartuigen tot max. 2 per persoon 

85: Vlaanderen zet Europese middelen gerichter 

in voor visserij met minimale tot geen impact op 

het mariene milieu

Ook op Europees niveau kan België initiatieven nemen 

om de impact van visserij op het milieu te beperken. 

Zo kan Vlaanderen tijdens de herziening van het 

EFMZV pleiten voor meer middelen voor projecten 

die inzetten op de bescherming van het marien milieu 

door de visserij en kan Vlaanderen ervoor pleiten om 

in het toekomstig Belgische operationeel programma 

middelen voor het beperken van de visserij-impact op 

het mariene milieu centraal te stellen.

Hoe kan Vlaanderen de visserij zo vorm geven dat ze mee 
het Mariene milieu beschermt?
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Prioriteit 10
Erfgoed en natuur: betere integratie voor  
bescherming en beheer
Historisch zijn landschapszorg, natuurbehoud en cultureel erfgoed sterk verweven. Kerken, forten, 
anti-tankgrachten en bomkraters tekenen het landschap en dragen een eeuwenoude geschiedenis 
met zich mee. Ze zijn een thuis voor zeldzame en beschermde soorten zoals vleermuizen. Leeg-
staand erfgoed krijgt een nieuwe bestemming krijgen als onthaalcentrum voor een natuurgebied, 
zodat de instandhouding van het erfgoed op haar beurt nuttig en veel goedkoper wordt.

De integratie van erfgoed en landschapszorg werd onder de huidige Vlaamse regering een feit. 
Maar er is nog steeds een scherpe scheidslijn tussen de bevoegdheden voor leefmilieu en natuur 
enerzijds en onroerend erfgoed en cultureel erfgoed anderzijds. Hierdoor mist het beleid kansen. 
Meer dan tweederde van de ankerplaatsen die in aanmerking komen als erfgoedlandschap is 
ecologisch waardevol tot zeer waardevol. Daarvan ligt bovendien 50.000 ha in de bestemming 
groengebied. In één beweging kunnen dus tegelijkertijd de ankerplaatsen vastgeklikt worden in 
erfgoedlandschappen en kan een belangrijk aandeel van de resterende taakstelling voor extra na-
tuur, in uitvoering van de ruimteboekhouding van het RSV, gerealiseerd worden.

Maar ons landschap beperkt zich niet tot onze natuurgebieden. Toch lijkt het ruimtelijk beleid en 
natuurbeleid steeds minder rekening te houden met landschap in het buitengebied. Vlaanderen 
moet opnieuw resoluut ervoor kiezen om het landschap te beschermen, binnen en buiten natuur-
gebied. 
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86: Vlaanderen beschermt erfgoed, natuur en 

landschap ruimtelijk

Natuurpunt vraagt de Vlaamse regering om meer 

daadkracht bij de afbakening van waardevolle land-

schappen via ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs).

87: Vlaanderen ondersteunt de integratie natuur 

– erfgoed op het terrein

Natuurpunt vraagt de Vlaamse regering om een on-

dersteunend kader uit te werken voor de werking via 

de geïntegreerde beheerplannen. De Vlaamse regering 

kan ook een projectenpot voorzien voor natuur- en 

erfgoedverenigingen die projecten op het raakvlak van 

natuur en erfgoed willen realiseren. Daarnaast is er 

ook structurele steun en omkadering nodig. Natuurge-

bieden zijn rijk aan erfgoed. Een degelijke inventarisa-

tie zorgt voor een betere bescherming en ontsluiting.

88: Vlaanderen beschermt landschap als streek-

identiteit via het vergunningenbeleid

Naast natuur en erfgoed, dragen landschappen bij 

tot de identiteit van een streek. Het is een belangrijke 

troef die bijdraagt aan de belevingswaarde van de open 

ruimte, die bescherming verdient via het vergunnin-

genbeleid. Dat komt niet alleen de bewoners van de 

streek ten goede, maar nodigt ook uit tot zachte recre-

atie. We vragen een vergunningenstop in landschappe-

lijk waardevol agrarisch gebied, zie maatregel 25.

Hoe kan Vlaanderen in 2019 erfgoed en landschap beter 
beschermen en beheren?
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Voetnoten

1. http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1341837 

2. Vlaams Natura2000 programma

3. In Vlaanderen werden tot nu toe 5 nieuwe ecoducten gebouwd (De Warande, De Munt, Kikbeek, Kempengrens en het in aanbouw zijnde ecoduct over de Brusselse ring 
in Hoeilaart) ofwel 1 ecoduct per 14.000 km. Het Nederlandse wegennet is met 3 km weg per vierkante km het tweede dichtste wegennet van Europa, maar een stuk minder 
dicht dan het Belgische. Toch waren er in Nederland anno 2015 zo’n 66 ecoducten gebouwd ofwel 1 ecoduct per 2.100 km. De versnippering in Vlaanderen is nog groter dan 
in Nederland, maar willen we (minimaal) eenzelfde graad van ontsnippering als in Nederland bereiken, dan moeten er met andere woorden nog 30 ecoducten bij komen in 
Vlaanderen.

4. De gemiddelde oppervlakte van een aaneengesloten gebied met een planologische groene bestemming steeg tussen 1994 en 2015 van 33,2 ha tot 35,4 ha. Een hogere gemid-
delde oppervlakte van de planologische groenbestemmingen wijst op een lagere versnipperingsgraad. In het gewenste scenario, waarbij het VEN volledig gerealiseerd zou 
worden (140.000 ha), zou er een significante verandering in de versnippering van de groenbestemmingen komen. In dit geval zou de gemiddelde oppervlakte van een aaneenge-

sloten gebied met een planologische groene bestemming stijgen tot 48,8 ha (uit VRIND 2016)

5. http://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2012/5/teeb-rapport-groen-gezond-en-productief-16mei2012-1-.pdf

6. Toegankelijkheid kan men écht stimuleren door rechtstreeks subsidies te koppelen aan het beheerplan voor basistoegankelijkheid. Deze basissubsidie dient voor de onder-
houd van paden en basisinfrastructuur. Voor extra inspanningen zoals omgekeerde toegankelijkheid, MTB trails, … kunnen top ups voorzien worden.

7. https://www.vmm.be/nieuwsbrief/juni-2016/hoe-kunnen-we-het-overstromingsrisico-duurzaam-verminderen
 
8. https://www.natuurpunt.be/sites/default/files/images/inline/fastlanewind.pdf

9. https://forestecosyst.springeropen.com/articles/10.1186/s40663-016-0082-7

10. https://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss4/art46/

11. Inschatting door VLARIO

12. Eat, Love, Volunteer: hoe vrijwilligers ondersteunen van Joris Piot en Marleen Heylen, 2017, Pelckmans Pro, p 31.

13. https://www.natuurpunt.be/pagina/vistraject-een-duurzaamheidstraject-voor-de-belgische-visserijsector

14. https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_nl

15. http://www.vilt.be/van-quotabeheer-naar-inspanningsbeheer-in-visserij

16. https://www.benthis.eu/en/benthis.htm

17. https://valduvis.be/
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Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en  

400 professionele medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke leefgebieden, 

soorten en landschappen. Om dit doel te bereiken, beschermt de vereniging de resterende 

natuur in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en beheren, door soorten en leefgebieden 

te bestuderen en monitoren, door mensen kennis te laten maken met de natuur en  

door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regionaal en Europees niveau. Natuurpunt beheert  

meer dan 20.000ha natuur verspreid over 500 natuurgebieden. Meer dan 100.000 families 

zijn lid van Natuurpunt.

www.natuurpunt.be


