Biodiversiteitscharter tussen gemeente Rotselaar en Natuurpunt Rotselaar

INTEIDING

Biodiversiteitx staat voor de verscheidenheid aan leven en zorgt voor zuiver water, voedsel, schone
lucht, bescherming, welzijn en nog zoveel meer. Maar biodiversiteit kan niet bestaan zonder
zorgzaamheid en duurzaamheid, zonder betrokkenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. De
bescherming van de biodiversiteit vraagt actie en draagvlak.

Uiteraard is Rotselaar geen eiland in de wereld. lntegendeel. Rotselaar maakt deel uit van een ruimer
gebied waarin Vlaamse en Europese natuurdoelstellingen moeten worden gerealiseerd. Toch is het
zinvol om een biodiversiteitscharter voor Rotselaar op te maken. Rotselaar is het ruimtelijk kader
waarbinnen we ook zelf verantwoordelijkheid dragen voor initiatieven en acties. Rotselaar en haar
inwoners, landbouw en bedrijven zijn onze potenti6le bondgenoten. Rotselaar is onze habitat.
Dit biodiversiteitscharter is de voortzetting van het biodiversiteitscharter dat in 2010 door Natuurpunt

en de gemeente werd ondertekend. Beide partijen zien het biodiversiteitscharter als een
werkinstrument, het is een beginpunt en geen eindpunt. Om een juiste opvolging van dit
biodiversiteitscharter te garanderen zullen de gemeente en Natuurpunt samen rond de tafel gaan

zitten telkens wanneer dit nodig is en dit minstens eenmaal per

jaar.

Beide partijen gaan (samen) aan de slag met dit charter en zoeken brede steun voor de uitvoering en

verdere uitwerking ervan.

ENGAG EMENTSVERKLARI NG

De ondertekenaars herbevestigen dat

1.. de biodiversiteit - en met name de samenhang van alle levende organismen (planten, dieren
en mensen) in goed functionerende ecosystemen* - op een onnatuurlijk hoog en verontrustend
tempo achteruitgaat, en dit door toedoen van de mens, wat nog versterkt wordt door de wereldwijde
klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen.

2.

de aantasting van de biodiversiteit en het verlies van de ecosysteemdiensten* die er door
geleverd worden (water- , bodem- en voedselkringloop, regeneratie van natuurlijke hulpstoffen,
beheersing van plagen- en vervuiling, chemisch- en genetisch reservoir...) onverantwoord negatieve
gevolgen kan hebben voor de welvaart van mens en maatschappij op mondiale tot lokale schaal.

3.

de biodiversiteit en de natuurlijke leefomgeving tevens van cruciaal belang zijn voor het welzijn

van mens en maatschappij en met name voor de fysieke en mentale gezondheid, de recreatie, de
educatie en de (culturele) inspiratie.

4.

de bescherming van de biodiversiteit een noodzaak is voor Rotselaar, haar inwoners en
(landbouw)bedrijven die daarom elk met hun respectieve inspanningen dienen bij te dragen tot het
behoud van de leefbaarheid van de (woon)omgeving en de levenskwaliteit op lange(re) termijn.

5.

de samenhang van natuur, landschap en cultuurhistorie mee het karakter bepaalt

Rotselaar en de aantrekkingskracht voor bewoners en bezoekers.

van

5.

bij het terugdringen van de achteruitgang van de biodiversiteit het noodzakelijk is dat op alle
beslissingsniveaus de verschillende overheden en actoren hun verantwoordelijkheid nemen en
verhinderen dat de problemen afgewenteld worden op andere regio's, continenten 6n op de komende
generaties.

7.

voor de biodiversiteit niet alleen de gemeentelijke overheid en alle andere overheden een
belangrijke verantwoordelijkheid moeten opnemen, maar dat daarnaast ook alle inwoners en iedereen
die in de gemeente op een of andere manier actief is mee de verantwoordelijkheid draagt in de aan
hen toegekende ruimte voor het behoud en de ontwikkeling van de soortendiversiteit.

8.

acties voor het behoud en het ontwikkelen van biodiversiteit aangepaste afspraken vereisen
naargelang de verschillende groepen landgebruikers, om zo te komen tot een natuurvriendelijk
gebruik dat resulteert in de versterking van leefgebieden van de b'rjzondere en kwetsbare soorten
(rode lijsten*).

9.

het behoud en het herstel van de biodiversiteit op lokaal en regionaal vlak een intensief beleid

vereist van bescherming en versterking van natuurgebieden, en dit in samenhang met het gehele
landschap. Tevens moet een milieukwaliteit van zodanig hoog niveau vooropstaan zodat aan de
voorwaarden voor kwetsbare soorten (rode lijsten) voldaan wordt.

10' specifieke en voldoende kwaliteitsvolle leefgebieden als natuurgebied moeten worden
uitgebouwd, ingericht en beheerd, dit om de meest kwetsbare en bedreigde biodiversiteit te vrijwaren.
1't'

het noodzakelijk is een beleid te voeren om de kleine natuurgebieden te ontsnipperen, te
versterken en in te bedden in een netwerk om zo robuuste natuur* te cre6ren in een kwaliteitsvol
landschap.

De ondertekenaars engageren zich om

L.

actief mee te werken aan de uitvoering van de EU-biodiversiteitsstrategie 2030

.

"De ndtuur weer gezond maken is essentieel voor ans tichametijk en geestelijk welzijn. We moeten de
natuur ook zien als bondgenoot in de strijd tegen de klimoatverondering en epidemiedn. Dit vormt de
kern von onze groeistrotegie, de Europese Green Deol, en maokt deel uit von het Europees herstel dot
onze planeet meer teruggeeft don het afneemt." Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese

Commissie

2. de nodige deskundigen samen te brengen en te betrekken bij het lokale beleid om zo mee
adviezen en kennis in te zamelen voor eventuele bijsturing van lopende en ontwikkeling van
bijkomende initiatieven inzake biodiversiteit. We willen ook landbouwers ondersteunen en stimuleren
bij het uitwerken van natuurvriendel ijke

3.

la

ndbouwpraktijken.

het maatschappelijk draagvlak voor de versterking van de leefgebieden en het soortenbeleid
te bevorderen door gemeentelijke communicatiekanalen doelgericht in te zetten.

4.

het beleid en de maatregelen m.b.t. biodiversiteit af te stemmen en te oritinteren op duidelijke
doelen en hiervoor de bestaande samenwerkingsverbanden op intergemeentelijk niveau maximaal
aan te wenden.

5.

lopende processen en initiatieven op lokaal en bovenlokaal vlak met relevantie voor
biodiversiteit op elkaar af te stemmen of te integreren, zodat de inzet van middelen maximaal wordt
benut voor een zo groot mogelijke doeltreffendheid.

6.

voorrang

te

geven aan de meest bedreigde en kwetsbare leefgebieden, dier- en

plantensoorten en waarbij een bovenregionale en (inter)nationale verantwoordelijkheid in het spel is.
Hierbij worden de Provinciale Prioritaire Soorten* , Vlaamse rode lijsten en de Europese Habitat- en
Vogelrichtlijn als leidraad gebruikt.

7.

voor het uitwerken van acties in Rotselaar de beschikbare gegevens over de soorten en de
leefgebieden van de Vlaamse rode lijsten en de Europese Habitat- en Vogelrichtlijngebieden te
gebruiken, aangevuld met de informatie van plaatselijke deskundigen.

8.

de initiatieven ter versterking van de biodiversiteit uitgaande van burgers verenigd in formele
of meer informele samenwerkingsverbanden te ondersteunen.

ACTIEPUNTEN

1.

Robuustheid van de natuurgebieden ondersteunen

Het concentreren van inspanningen op reeds bestaande natuurgebieden verhoogt de slaagkansen.
Voor Rotselaar zijn dit in eerste instantie de natuurreservaten Wijngaardberg en het Lindebroek,
samen met de gebieden in eigendom van het ANB. Daarnaast verdienen ook de natuurgebieden
gelegen buiten deze erkende reservaten actieve bescherming.

a.

Specifiek voor Wijngaardberg

- ln overleg tussen Natuurpunt, MTB-clubs, jeugdbewegingen en gemeente afspraken

maken over afbakening, gebruik en onderhoud van MTB-routes, toertochten en
speelzone.
- Bij verwerving van gronden door Natuurpunt, faciliteert gemeente natuurherstel.

b.

Specifiek voor het Lindebroek
- Onderzoeken waar bijkomende poelen zinvol zijn (kamsalamander).

2.

Soort- en gebiedsbescherming

Om effectief te zijn, moeten de krachten gebundeld worden. De gemeente en Natuurpunt zijn daarbij

sterke partners. Ze stemmen niet alleen hun inspanningen op mekaar af, maar fungeren ook als
verbinding tussen alle inwoners en landgebruikers. Door de gezamenlijke aanpak vergroten ze het
draagvlak en de doeltreffendheid van de inspanningen.
Vlaams-Brabant 253 Prioritaire Soorten. Ook Rotselaar speelt een rol bij de
instandhouding van deze soorten. We kiezen de volgende lokale soorten als voorbeeld om onze
toekomstige acties op toe te spitsen: kievit, huiszwaluw, oeverzwaluw, kamsalamander,

ln concreto heeft

sleedoornpage, rode bosmier, bruine eikenpage en beemdkroon'
Er wordt extra aandacht besteed aan herstel, behoud, beheer, onderhoud en inrichting van kleine
landschapselementen. Ze hebben immers een grote landschappelijke 6n natuurwaarde. Ze vormen het
landschap en creiiren levensnoodzakelijke verbindingen voor natuurlijke verspreiding van dieren en

planten,

a. ln een participatief traject inventariseren we

Rotselaarse markante bomen en
landschapselementen. Deze inventaris dient als basis voor verder beleid rond beleving

c.

en/of bescherming;
ln samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland (RLNH) identificeren we
eigenaars van geschikte percelen voor het aanleggen van poelen;
We steunen de actie 'Behaag je tuin' van het RLNH en door gerichte communicatie

d.
e.

verhogen we de impact;
De gemeente werkt een regeling uit voor gevelgroen;
Paardenweides zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het landschap. We zoeken actief

b.

naar eigenaars van paardenweides om deze natuurlijker in

te

richten en zo de

biodiversiteit en belevi ngswaarde te vergroten.

3.

Het voeren van een actief klimaatbeleid

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten spelen een doorslaggevende rol bij de uitvoering van het
Akkoord van Parijs over klimaatverandering en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties. Het biodiversiteitsverlies kan het realiseren van deze doelstellingen aanzienlijk
belemmeren. Als bestuursniveau dat het dichtst bij de burgers staat, is de gemeente een belangrijke
schakel in het voeren van een actief en effici6nt klimaatbeleid.
De gemeente ondertekende het Klimaatengagement Vlaams-Brabant met als doel om tegen 2030 de

uitstoot met 40% te verminderen en om de effecten van de klimaatverandering te milderen. Via
een participatief traject en in samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant en lnterleuven wordt een
COz

klimaatactieplan op maat van de gemeente opgesteld'
Het actief klimaatbeleid van de gemeente zet in op:

a.

Ruimtelijke ordening: we trekken de kaart van kernversterking met ruimte voor
hernieuwbare energie, aandacht voor het duurzaam behoud van de open groene ruimte,
het promoten van natuurinclusief bouwen en het gebruiken van de gepaste ruimtelijke
instrumenten (verordening wonen in meervoud, woonzoneringsplan) om open ruimte te
beschermen;

b'

Het verminderen van het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen en het

c'
d.
4.

aanmoedigen van inwoners om duurzaam te (her)bouwen en energie te besparen;
Een ambitieus fiets- en tragewegenbeleid en het promoten van openbaar
vervoer;
Het aanwenden en promoten van natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen.

Het opmaken van een gemeentelijk hemelwaterplan

we zullen in de toekomst vaker te maken krijgen met gewijzigde patronen van regelval. Met
een
gemeentelijk hemelwaterplan wordt uitvoering gegeven aan de algemene principes
van eerst
vasthouden (en hergebruiken), vervolgens infiltreren en pas in laatste instantie
vertraagd afvoeren.
Het gemeentelijk hemelwaterplan zet naast het ontwikkelen van een duurzame visie rond
regenwaterbeheer ook in op sensibiliseren en vergroten van draagvlak.

5.

Groene, open en toegankelijke publieke ruimte

Het woonbeleid wordt gebaseerd op kernversterking en de vrijwaring van de beschikbare
open ruimte.

De verordening'wonen in

meervoud'wordt herzien en de gemeente werkt een beleidskader uit dat

de groene buitengebieden vrijwaart. Bij de toepassing hiervan wordt er op gelet dat
kleinere, groene
entiteiten niet worden afgesneden van het open landschap, bosgebieden of natuurgebieden.

6.

Het promoten van natuurvriendelijke tuinen

De oppervlakte aan tuinen in Vlaanderen is groter dan de oppervlakte beschermde
natuurgebieden.
Ook in Rotselaar is dat niet anders. Een natuurvriendelijke tuin geeft de natuur een
duwtje in de rug.

Door een goede keuze van planten, een aangepaste inrichting, het beperken van schadelijke
bestrijdingsmiddelen en het promoten van biologische middelen, vergroten we de
biodiversiteit.
Concrete acties

a.
b.
c.
7.

Het organiseren van een cursus ecologisch tuinieren;
Het organiseren van opentuindagen van natuurlijke tuinen;

Promoten van biologische bloembollen en bloemzaden geschikt voor bijen.

lnrichtinggemeentelijketerreinen

Bij de (her)inrichting van gemeentelijke terreinen wordt gestreefd naar een systematische
verhoging
van de biodiversiteit, bv. door de aanplant/aanleg van hagen, houtkanten, bomenrijen,
struiken,
poelen, het weren van exoten en invasieve planten. ook het ontharden van
het publiek domein (zoals
pleinen, parkings, ...) wordt stelselmatig bekeken. om dit coherent aan
te pakken, worden geschikte
gemeentelijke terreinen in kaart gebracht zodat concrete actie kan worden
ingepland. Bestaande
initiatieven en acties worden regelmatig getivalueerd en waar nodig bijgestuurd. (voorbeeld:

bloemenweides, bijenhotels)

8.

Het voeren van een natuurvriendelijk bermbeleid

Naast natuurvriendelijke tuinen kunnen ook ecologisch beheerde wegbermen bijdragen tot het
natuurbehoud en de instandhouding van wilde planten en dieren. Het bermdecreet schetst het kader
waarbinnen bermbeheer moet passen. De gemeente past het bermbeheer toe en neemt dit op in de
afspraken met onderaannemers.

Om meer gedifferentieerd bermbeleid te kunnen toepassen, stellen we een bermbeheerplan op
waarbij we ook onderzoeken op welke wijze het bermbeleid in samenwerking met vrijwilligers kan
uitgevoerd worden.

9.

Het beschermen en onderhouden van trage wegen

We erkennen het belang van de trage wegen voor zachte mobiliteit en de veiligheid van zwakke
weggebruikers. De gemeente en Natuurpunt beheren elk de aan hen toebehorende trage wegen met
respect voor hun natuurwaarde.
Hakselhout is een logisch gevolg van goed beheer van trage wegen. Het afuoeren van hakselhout is de
regel en we stimuleren het gebruik van hakselhout in het kader van natuurvriendelijke tuinen en
landbouw.

10.

Samenwerken en samen draagvlak vergroten

Biodiversiteit is een zaak van ons allemaal. De gemeente en Natuurpunt zoeken bij alle acties en
initiatieven naar steun en betrokkenheid van andere partners. Dit kunnen buurtcomit6s zijn,
jeugdbewegingen, verenigingen, de milieuadviesraad

...

De gemeente communiceert actief over biodiversiteit en natuurdoelstellingen om zo bewustwording

en draagvlak te vergroten.

11. Dag van de Rotselaarse Natuur

om het draagvlak rond natuur, leefmilieu en biodiversiteit te vergroten, organiseren de gemeente en
Natuurpunt Rotselaar jaarlijks een Dag van de Rotselaarse Natuur.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Biodiversiteit:

biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan
levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, geografisch gebied of de
gehele planeet.

Ecosysteem:

Een ecosysteem omvat alles dat bijdraagt aan het in stand houden van het
leven erbinnen. Een ecosysteem is niet alleen de samenleving van organismen

(planten, dieren en micro-organismen) binnen een bepaalde leefomgeving,
het is vooral ook de uitwisseling van materie en energie tussen de organismen
onderling en tussen het leven en de niet-levende omgeving: bodem, water en
lucht.

Ecosysteemdienst: Een ecosysteemdienst is een dienst die door een gezond ecosysteem

aan

mensen wordt geleverd. ... Het begrip 'ecosysteemdienst' is identiek aan het

oudere begrip 'functie van natuur' en verwant aan het begrip natuurlijke
hulpbron.
Kleine Landschapselementen (KLE): KLE's zijn de verzameling groene punten en lijnen in het landschap

met inbegrip van de bijhorende vegetaties. De KLE's maken deel uit van de
natuur maar hun bestaan en uitzicht is vaak het resultaat van menselijk
handelen. Onder de KLE's rekenen we de bermen, bomen, knotbomen,
bomenrijen, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen,
hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen,
poelen, veedrinkputten en waterlopen. De KLEs vormden vroeger een hecht
netwerk dat ondertussen sterk verschraald is.
Provinciale Prioritaire Soorten: Om de achteruitgang van biodiversiteit in Vlaams-Brabant tegen te
gaan, maakte de provincie een lijst van belangrijke soorten: de provinciale

Prioritaire Soorten. De lijst bestaat

uit

vogels, zoogdieren, reptielen,

amfibiedn, planten ... De totale lijst bevat 253 soorten die samen de basis
vormen voor het soortenbeleid in Vlaams-Brabant. De lijst bevat soorten die
onvoldoende kunnen profiteren van het gangbare beleid rond milieu, natuur
en water, en die daardoor een groot risico lopen te verdwijnen.
Robuuste

Rode

natuur:

lijst:

Robuuste natuur is natuur die zo stevig is dat tijdelijke verstoringen de natuur
niet wezenlijk verandert.

Rode lijsten zijn lijsten waarop per land (of deel daarvan) de in hun
voortbestaan bedreigde dier-, planten- en schimmelsoorten (paddenstoelen
en korstmossen) staan.

