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WWF

WWF (World Wildlife Fund) is een van de grootste en meest ervaren onafhankelijke
natuurbehoudsorganisaties ter wereld, actief in meer dan 100 landen en met meer dan 5 miljoen
sympathisanten wereldwijd. Het doel van WWF is de generaties na ons een leefbare planeet na te laten.
WWF zet zich in voor het behoud van soorten en hun leefomgeving: bossen, waterrijke gebieden en
oceanen. Verder werkt WWF mee aan oplossingen voor de vervuiling en verspilling van natuurlijke
hulpbronnen en de klimaatverandering.
Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van kwetsbare en
bedreigde natuur in Vlaanderen. Met meer dan 6.000 vrijwilligers, georganiseerd in zowat 160 lokale
afdelingen, beheert de vereniging meer dan 22.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende
natuurgebieden. Natuurpunt ijvert voor de bescherming van de open ruimte en de kwaliteit van het
leefmilieu. Natuurpunt zet zich in voor de bescherming van het landschap en het erfgoed dat daarin
aanwezig is.

Natuurlijkheid moet de allround basisrandvoorwaarde zijn in het Belgische deel van de Noordzee. Het
herstel en de bescherming van het mariene ecosysteem is het doel.
Creëer een grensoverschrijdend, robuust netwerk van mariene beschermde gebieden, met op elkaar
afgestemde instandhoudingsdoelstellingen en beschermingsmaatregelen.
 Baken prioritaire plaatsen (paai/broed/rust/foerageergebieden) af voor te beschermen soorten
en habitats gedurende bepaalde periodes, ook buiten Natura 2000 gebieden.
 Zorg voor strikte bescherming van de bodemintegriteit van de Natura 2000 en OSPAR habitats.
 Herstel de historische oestergronden en de grindbedden in de Vlaamse banken.
 Bescherm de erfgoed- en natuurwaarde van cultureel erfgoed, zoals scheepswrakken.
Het mariene ecosysteem omvat het geheel van zee – strand – duin – polders.
 Voer een actief gemeenschappelijk en transversaal beleid met alle bevoegde instanties en
overheden voor de bescherming van het doorlopende ecosysteem zee-strand-duinen-polders.
Tegen 2020 moet het mariene ecosysteem een goede ecologisch toestand bereikt hebben zoals
bepaald in de Kaderrichtlijn Mariene strategie.
 Definieer sterke instandhoudingsdoelstellingen die het mariene ecosysteem en de ecologische
draagkracht van de Noordzee behouden, versterken en herstellen.
 Definieer beschermingsmaatregelen om het mariene ecosysteem in een goede staat van
instandhouding te houden of te brengen. Deze behelzen een strikte resultaatsverplichting.
 Gebruik de collectie van Gilson als de referentie voor het instellen van
instandhoudingsdoelstellingen en beschermingsmaatregelen.
Stel een monitoringsprogramma op dat in staat is om te evalueren of we met de genomen
beschermingsmaatregelen al dan niet de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen bereiken.
 Zorg voor een overzichtelijk datasysteem waarin alle monitoringsdata verzameld worden.
 Vergroot de transparantie en maak de resultaten van het monitoringsprogramma publiek
beschikbaar.
 Evalueer en verstreng de beschermingsmaatregelen waar nodig, indien de goede ecologische
toestand niet bereikt kan worden.
Streef naar een duurzame balans in het Belgische deel van de Noordzee tussen natuurbescherming en
socio-economische activiteiten, en hou rekening met ecologische, economische en sociale aspecten.
Blue Growth is enkel mogelijk indien het geheel van de socio-economische activiteiten nu en in de
toekomst de ecologische draagkracht van het Belgische deel van de Noordzee niet overschrijdt.
 Pas het voorzorgsprincipe overal toe (KB 27 oktober 2016, art.3).
 Laat enkel gebruik van de zee zonder of beperkte (cumulatieve) negatieve impact toe.
 Laat enkel exploitatie van natuurlijke hernieuwbare rijkdommen toe.
 Hanteer een strikte uitvoering van de passende beoordeling voor alle socio-economische
activiteiten (KB 27 oktober 2016, art.17 laten toetsen door EU juridische dienst).
 Voeg een catch-all clausule met een verslechteringsverbod en handhavingsinstrumenten toe aan
het Koninklijk Besluit voor de beheerplannen om verder nettoverlies aan natuur door
grootschalige en kleinschalige ingrepen tegen te gaan.
Maak de nodige middelen vrij voor toezicht, controle en handhaving.
 Stel duidelijke voorwaarden aan socio-economische activiteiten in het Belgische deel van de
Noordzee, en voorzie de nodige sancties indien deze voorwaarden niet gerespecteerd worden.
 Het marien ruimtelijk plan is een geschikt instrument om dit te onderbouwen.
Evalueer de beschermingsmaatregelen en de werking van het marien ruimtelijk plan op basis van
wetenschappelijke feiten in een onderbouwd structureel overlegproces met alle belanghebbenden.
Betrek het brede publiek bij de bescherming van het mariene ecosysteem en creëer een
maatschappelijk draagvlak.

2|Pagina

Voor meer informatie:
Sarah Vanden Eede
Oceans & Fisheries Policy Officer
WWF-Belgium
+32 498 42 18 09
sarah.vandeneede@wwf.be
© 1986 Panda Symbol WWF - World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund)
® “WWF” is a WWF Registered Trademark.
EU Transparency Register Nr: 1414929419-24
Printed on recycled paper.

Krien Hansen
Beleidsmedewerker mariene
gebieden en kust
Natuurpunt
+32 498 85 16 87
krien.hansen@natuurpunt.be

3|Pagina

