
Natuur is het krachtigste antwoord op het klimaatvraagstuk 

 
Tienduizenden betogers op de klimaatmarsen. Onze hoofdstad, wekelijks overspoeld 

door scholieren en studenten die pleiten voor meer klimaatactie. En signformyfuture, 

het burgerinitiatief dat de grootste Belgische klimaatcampagne ooit op poten zet. Het 

klimaatvraagstuk doet onze samenleving daveren. Terwijl het debat zich vooral 

toespitst op technologie, ligt het krachtigste antwoord gewoon onder onze neus: in de 

natuur.  

 

Tekst: Robin Verachtert 

 

De roep van burgers voor een daadkrachtiger klimaatbeleid klinkt steeds luider. Ze zijn 

bereid om daarvoor uit hun zetel te komen, zelfs als het pijpenstelen regent. Het besef groeit 

dat er geen planeet B is en dat we enkele versnellingen hoger moeten schakelen om de 

opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. De wetenschap is duidelijk: om de 

klimaatdoelen te halen moeten onze inspanningen vervijfvoudigen. Over 25 jaar moet de 

wereldeconomie klimaatneutraal zijn.  

 

De hamvraag luidt: hoe pakken we dat aan? Wat opvalt is dat de focus vaak verengd wordt 

tot energie. Voor een deel terecht, natuurlijk: we kunnen niet evolueren naar een 

koolstofarme samenleving als we niet volop inzetten op zonnepanelen, windmolens en, 

betere opslag- en energiezuinige systemen. En we zullen ook technologisch innovatieve 

paden moeten verkennen. Maar met technologie alleen zullen we de klus niet klaren. Het 

klimaatprobleem kent een remedie die zo evident is dat ze wel eens uit het oog verloren 

wordt: de natuur.  

  

Natuur als CO2-slurper 

Bossen, graslanden, moerassen, veengebieden slikken, schorren en kustgebieden: ze 

hebben allemaal het bijzondere vermogen om letterlijk CO2 uit de atmosfeer te trekken. 

Onze natuurgebieden, bodems en zeeën  absorberen wereldwijd een flink deel van de door 

de mens veroorzaakte broeikasgassen. Maar het kan nog beter. Een studie in Proceedings 

of the National Academy of Sciences berekende dat indien we slimmer aan de slag gaan 

met natuurontwikkeling en een halt toeroepen aan de vernietiging van onze bos- en 

natuurgebieden, we de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 11,3 miljard ton per jaar 

kunnen verminderen. Ter vergelijking: het zou zijn alsof we nu wereldwijd stoppen met het 

verbranden van alle olie. Hiermee kunnen we 37% van de geplande uitstootvermindering 

realiseren, die nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

 

Buffer in tijden van klimaatverandering 

Naast het vermogen om broeikasgassen uit de lucht te halen, heeft natuur nog een ander 

belangrijk voordeel. Ze kan onze maatschappij beter beschermen tegen de negatieve 

effecten van klimaatverandering. Zo kunnen natuur- en valleigebieden, waar natuurlijke 

processen de ruimte krijgen, fungeren als klimaatbuffer. Ze kunnen heel veel water 

opvangen in tijden van extreme neerslag en weer afstaan in periodes van grote droogte. 

Fenomenen waar we almaar vaker mee te maken zullen krijgen. Slikken, schorren en duinen 

groeien mee met de zeespiegelstijging en beschermen zo de kustbewoners. En bossen in 

heuvelachtige streken zijn cruciaal om erosie en modderstromen te vermijden. 



Samenwerken met natuur is extra belangrijk in ons sterk verstedelijkt Vlaamse landschap. In 

onze steden doen we er goed aan om de natuur op hun grondgebied zo robuust, divers en 

gezond mogelijk te maken. Door te investeren in natuur en de woonwijken en straten te 

dooraderen met open water, groene gevels en daken kunnen we voor verkoeling zorgen. 

Buiten de steden kunnen nieuwe natuurgebieden en kronkelende rivieren ervoor zorgen dat 

het water trager wegstroomt en dus meer kans krijgt om in de bodem te sijpelen zodat 

grondwaterlagen worden aangevuld. Door onze verharding stroomt nu veel te veel water 

rechtstreeks af naar, uiteindelijk, de zee. De natuur kan helpen om wateroverlast en 

overstromingen te vermijden.  

Werken met natuur is vaak ook goedkoper dan grote, artificiële infrastructuurwerken als 

beschermingsmiddel tegen extreem weer. Ze leveren daarnaast heel wat extra voordelen 

op. Zo beschermen de overstromingsgebieden van het Sigmaplan ons niet alleen tegen 

overstromingen, maar vormen ze ook een rustplaats voor trekvogels. En daar bovenop is het 

er nog eens aangenaam fietsen of wandelen. 

Een ambitieus natuurbeleid zal het klimaat ten goede komen 

 

Beeld je Vlaanderen in vanuit de lucht. Met natuur langs beken en rivieren, tussen 

natuurgebieden, over hagen en houtkanten, tot in het hart van onze steden en zelfs 

industriegebieden. Natuur en waterlopen zijn er verweven tot een groenblauw netwerk dat 

zich vertakt over heel Vlaanderen. Een robuust snoer waarlangs kwetsbare planten en 

dieren zich kunnen verspreiden. En tegelijk een buffer tegen de gevolgen van de 

klimaatveranderingen. Ambitieus, maar haalbaar.  

 

In mei 2019 trekken we naar de stembus voor Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.  

Op élk van die drie beleidsniveaus speelt een natuurstem een bepalende rol. Europese 

wetgeving vormt vaak de basis voor federale en Vlaamse natuurbescherming: de Europese 

Habitat- en Vogelrichtlijn vormen de hoekstenen van het natuurbeleid. Natuurbescherming in 

de Noordzee is dan weer federale materie. Voor onze kust zal het belangrijk zijn om de 

natuurwaarden onder water te versterken zodat de zee de klappen van de 

klimaatverandering mee kan opvangen. En op Vlaams niveau is daadkracht nodig om de 

betonstop onmiddellijk in te voeren, zodat er meer ruimte is voor groenblauwe netwerken.   

 

Nooit was de wil om het klimaatvraagstuk op te lossen zo breed gedragen. Meer robuuste 

natuur is het krachtigste antwoord dat we in petto hebben en de beleidsbakens daarvoor 

moeten nú uitgezet worden. Het is zoals de jonge en dappere bosbrossers als Aruna De 

Wever haarfijn aanvoelen: we bevinden ons op een scharniermoment. Laten we hun energie 

verzilveren in politieke actie, en in de toekomst. 

 

 


