Is Vlaanderen klaar voor zijn wilde jaren?
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Leuven - Op vrijdag 1 februari organiseren Natuurpunt, WWF en UGent het allereerste
Soortensymposium in Vlaanderen, met sprekers uit binnen- en buitenland en een debat
met Vlaamse beleidsmakers. Concrete aanleiding is de tiende verjaardag van het Vlaamse
Soortenbesluit. Op het symposium gaan we in gesprek over wolvin Naya,
achteruitboerende akkervogels, maar ook over het draagvlak voor everzwijnen en bevers.
Is Vlaanderen klaar voor zijn wilde jaren? Dat is de centrale vraag waar het symposium een
antwoord op probeert te zoeken. Hoe vinden we in onze snel veranderende maatschappij meer
verwondering en draagvlak voor wilde natuur? Daarnaast maken we het bilan op van 10 jaar
soortenbescherming in Vlaanderen. Voor welke soorten hebben we het tij gekeerd? Waar dringen
extra inspanningen zich op?
Ignace Schops opent de dag, bioloog Jean-Marc Landry vertelt over hoe men in de Alpen en de
Vogezen omgaat met de wolf, de Nederlander Hans Bekker zal uitleggen hoe de Nederlandse
fauna en flora zal profiteren van het Nederlandse Meerjarenplan Ontsnippering. De Vlaamse
landschapsfilosoof Glenn Deliège heeft het over de maatschappelijke clash tussen ‘oude’ en
‘nieuwe’ natuur. Knackjournalist Dirk Draulans zorgt voor peper in het debat met de Vlaamse
parlementsleden Elisabeth Meuleman (Groen), Piet De bruyn (N-VA) en Bruno Tobback (sp.a).
Komiek én vogelliefhebber Begijn Le Bleu vertelt ons op een ludieke manier waarom hij zo
gepassioneerd is door natuur.
Lieven De Schamphelaere (Natuurpunt):
"De terugkomst van grote dieren is een opvallende en bemoedigende evolutie. De opgave is nu
hun kansen te verhogen en te zorgen voor maatschappelijk draagvlak. Beschermingsplannen
voor specifieke soorten dragen ook bij tot de bescherming van de andere, veelal minuscule,
soorten die mee het ecosysteem vormen."
Sofie Luyten (WWF):
“Een ambitieus soortenbeleid moet het ook in ons sterk versnipperd Vlaanderen mogelijk maken
om samen te leven met wilde dieren.”

Over het soortenbesluit 2009-2019
Het Vlaamse Soortenbesluit van mei 2009 is een concrete uitvoering van het Natuurdecreet,
noem het gerust de bijbel van het Vlaamse natuurbeleid. Het besluit verfijnt wat er verboden is
ten opzichte van bedreigde planten en dieren, bepaalt wanneer soortbeschermingsplannen
mogelijk zijn (op dit moment zijn er 9 goedgekeurd door natuurminister Joke Schauvliege), zet de
krijtlijnen uit voor schaderegelingen en legt vast hoe er omgegaan moet worden met beschermde
dieren in gevangenschap.
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