
Het is 
nog niet 
te laat,

 JokeRed de natuur
 in je buurt
Trek jij al eens naar een natuurreservaat in je buurt? Die groene parels die voor zuurstof zorgen en een 
laatste toevluchtsoord vormen voor onze bedreigde dieren? Als het van de Vlaamse administratie af-
hangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoerei-
kende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten wordt 
onmogelijk gemaakt. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.

Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur 
Joke Schauvliege om de voorstellen in de zogenoemde uitvoeringsbesluiten ”betreffende de natuur- 
beheerplannen en de erkenning van natuurreservaten” en “financiering” aan te passen.

Wat staat er op het spel?
kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven. 
De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt  
geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen. 
Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet  
in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten  
van de natuur? Vergeet het maar.
Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop 
en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.
steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk 
zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

teken de petitie en overtuig Joke schauvliege de voorstellen aan te passen. nu het nog kan!

Teken de petitie op 
www.natuurpunt.be/petitie

Een petitie van Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap
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Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!
Teken de petitie.  
  
  

Stuur de handtekeningen op naar Natuurpunt Beheer vzw
Noah Janssen • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen
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