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Natuurgebied Wolvenberg te klein voor subsidies?
Gazet van Antwerpen/Metropool Stad - 04 Jun. 2015
Pagina 25

Natuurpunt start petitie tegen nieuw decreet Joke Schauvliege

Berchem

Natuurpunt maakt zich zorgen over de subsidies voor het onderhoud van de Wolvenberg. Die dreigen ze te verliezen, omdat het
natuurgebied te klein is volgens het nieuwe natuurdecreet van Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V). "Te voorbarig",
klinkt het bij de minister.

b De Wolvenberg is het enige natuurreservaat in de Antwerpse binnenstad.

Zoals de plannen nu op tafel liggen, worden gebieden onder de 10 hectare binnenkort niet meer erkend als natuurgebied, met alle
financiële gevolgen van dien. "De totale oppervlakte bedraagt dan wel 12 hectare, maar aangezien Wolvenberg en Brilschans door de
Antwerpse ring gescheiden zijn, wordt het quotum van 10 hectare aaneengesloten gebied net niet gehaald", vertelt Koen Van Keer van
Natuurpunt.

De organisatie startte daarop met een petitie, die kadert in een nationale campagne tegen de bestaande plannen. "Dit draait immers
niet enkel om de Wolvenberg, er dreigen in heel Vlaanderen subsidies te verdwijnen voor natuurbeheer", verklaart Van Keer.

4200 euro

Concreet betekent dit dat Natuurpunt, dat instaat voor het onderhoud van het domein, jaarlijks 4200 euro subsidie dreigt te verliezen.

"Dat geld hebben we broodnodig voor de aankoop van allerlei materiaal en het betalen van professionele ploegen om grotere
werkzaamheden uit te voeren", vertelt Van Keer.

Op het kabinet van minister Schauvliege wordt sussend gereageerd.

"Het klopt dat dit een piste is die op tafel ligt, maar er is nog niets beslist.

Ik wil wel benadrukken dat er nog steeds evenveel geld naar natuurbeheer gaat, alleen de verdeling zal verschillen", zegt de minister.
"De focus van het natuurbeheer ligt voortaan op wat er gebeurt, in de plaats van wie het uitvoert. Natuurbeheer moet een zaak worden
van elke geïnteresseerde burger of vereniging.

Wie de handen uit de mouwen steekt én garanties geeft over de resultaten, moet de nodige steun krijgen."

Gesprekken met middenveld

De administratie van Joke Schauvliege is al bijna een jaar bezig met gesprekken met het middenveld.

Wanneer die afgelopen zijn, zal de minister op basis daarvan een ontwerpnota maken en dit najaar de uitvoeringsbesluiten nemen.
"Ik ken de bezorgdheden van Natuurpunt en de terreinbeherende verenigingen over de schaalgrootte en toegankelijkheid van
natuurgebieden.

Het spreekt voor zich dat met hun bezorgdheden rekening wordt gehouden.

Op dit ogenblik ben ik echter nog niet in het proces betrokken", aldus de minister.

Bij Natuurpunt lijkt men niet onder de indruk. "Er is inderdaad nog niets beslist, maar voorlopig is dit wel het enige plan dat op tafel ligt.
Wij zien geen alternatief." NICK VAN WAES

JOKE SCHAUVLIEGE Vlaams minister van Milieu (CD&V) ''Het klopt dat dit een piste is die op tafel ligt, maar er is nog niets beslist. Ik
wil wel benadrukken dat er nog steeds evenveel geld naar natuurbeheer gaat, alleen de verdeling zal verschillen."
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Natuurpunt vreest voor Zuunvallei
De Standaard/Vlaams-Brabant/Brussel - 03 Jun. 2015
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Natuurpunt vreest dat met het nieuwe natuurdecreet de Zuunvallei in Sint-Pieters-Leeuw, niet langer het statuut van erkend
natuurreservaat zal krijgen.

Sint-Pieters-Leeuw Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden plantte gisteren een veelzeggend bord aan de rand van hun natuurreservaat
Oude Zuun. 'Red de Zuunvallei Joke' luidt de boodschap aan milieuminister Joke Schauvlieghe (CD&V). 'Er is een nieuw natuurdecreet
in de maak en dat boezemt ons angst in. Mooie stukjes natuur in Vlaanderen zullen niet langer erkend worden als natuurreservaat.
Die erkenning is nodig om de natuur enige zekerheid te geven, voor een wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer en om de
beheerders financiële steun te bieden', zegt Daniël Van De Gucht, secretaris van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. 'Volgens die
nieuwe criteria heeft het Pajottenland en de Zennevallei geen reservaat meer.'

Erkenning vanaf tien hectare

De Leeuwse Natuurvrienden verwijzen naar hun oudste natuurreservaat de Oude Zuun dat ze intussen ruim 25 jaar beheren. De Oude
Zuun, zo'n zeven hectare groot, is gelegen langs de Zuunbeek en bestaat uit een aaneenschakeling van vochtige weide, hooilanden
en een herstelde hoogstamboomgaard. 'Volgens het nieuwe decreet kunnen gebieden pas als natuurreservaat erkend worden als
ze minstens tien hectare groot zijn en dan nog helemaal aan elkaar gesloten', zegt Van De Gucht. 'Bovendien is ook de vegetatie die
wordt beschermd nogal eenzijdig. Natte weilanden, zoals de Oude Zuun, komen niet in aanmerking. Daarom luiden we de alarmbel'.
Het natuurdecreet zou deze zomer worden goedgekeurd. (idh)

INGRID DEPRAETERE
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Natuurpunt vreest voor de Zuunvallei
Het Nieuwsblad/Pajottenland - 03 Jun. 2015
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Natuurpunt vreest dat met het nieuwe natuurdecreet waardevolle natuurgebieden, zoals de Zuunvallei, niet langer het statuut van
erkend natuurreservaat zullen krijgen.

Sint-Pieters-Leeuw Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden plantte gisteren een veelzeggend bord aan de rand van hun natuurreservaat
Oude Zuun.Red de Zuunvallei, Joke luidt de boodschap aan milieuminister Joke Schauvlieghe (CD&V). Hetzelfde bord plaatsten ze in
het Volsembroek en aan De Weyden in Oudenaken.

'Er is een nieuw natuurdecreet in de maak en dat boezemt ons angst in. Angst dat binnenkort mooie stukjes natuur in Vlaanderen
niet langer meer erkend kunnen worden als natuurreservaat. Die erkenning is net nodig om de natuur enige zekerheid te geven, een
wetenschappelijk onderbouwd natuurbeheer mogelijk te maken en om de beheerders financiële steun te bieden', vertelt Daniël Van
De Gucht, secretaris van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. 'Er worden nieuwe criteria vastgelegd om als natuurreservaat erkend
te kunnen worden. Volgens die nieuwe criteria heeft het Pajottenland en de Zennevallei geen enkel reservaat meer. Dat kan fatale
gevolgen hebben voor de natuurontwikkeling in de regio. Daarom vragen we minister Joke Schauvlieghe toch nog eens goed na te
denken.'

Oude Zuun

De Leeuwse Natuurvrienden verwijzen naar hun oudste natuurreservaat de Oude Zuun die ze ondertussen ruim 25 jaar zelf beheren.
De Oude Zuun, zo'n 7 hectare groot, is gelegen langs de Zuunbeek en bestaat uit een aaneenschakeling van vochtige weide,
hooilanden en een herstelde hoogstamboomgaard. 'De Zuunvallei is nu net een typisch voorbeeld van een natuurreservaat dat met
het nieuwe natuurdecreet helemaal uit de boot zal vallen. Volgens dit nieuwe decreet kunnen gebieden enkel nog als natuurreservaat
erkend worden als ze minstens 10 hectare groot zijn en dan nog helemaal aan elkaar gesloten. In de rand rond Brussel zijn zo'n grote
aaneengesloten natuurgebieden niet meer te vinden', aldus Daniël Van De Gucht.

'Bovendien is ook de vegetatie die men nog wil beschermen nogal eenzijdig. Zo komen natte weilanden, zoals de Oude Zuun, hoe
rijk aan natuur ook, niet meer in aanmerking. Ook gronden die eigendom zijn van gemeenten of OCMW's komen niet langer in
aanmerking. Daarom luiden we de alarmbel in de hoop dat minister Schauvlieghe dit toch nog eerst eens ernstig wil bekijken.', besluit
Daniël Van De Gucht.
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Auteur van het nieuwe decreet is het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook in andere delen van Vlaanderen kwam er al protest los.
Verwacht wordt dat het natuurdecreet nog deze zomer wordt goedgekeurd.

INGRID DEPRAETERE
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Verliest Zuunvallei status van natuurreservaat?
Het Laatste Nieuws/Pajottenland - 03 Jun. 2015
Pagina 18

Verschillende organisaties in Vlaanderen zijn ongerust over een nieuw natuurdecreet dat in de maak zou zijn en waarbij er veel
strengere regels worden opgelegd om gebieden te laten erkennen als natuurreservaat. Ook de subsidies voor de aankoop en het
beheren van natuurgebieden zouden zo slinken.

Graslanden

"Door de nieuwe criteria komt de Zuunvallei niet meer in aanmerking als natuurreservaat", zegt secretaris Daniel Van De Gucht van
de Leeuwse Natuurvrienden. "Zo mogen natuurgebieden kleiner dan 10 hectare niet meer erkend worden, maar ook graslanden zoals
in onze vallei komen niet meer in aanmerking. Daarom plaatsen we op verschillende plaatsen borden met de boodschap 'Red de
Zuunvallei' en roepen we de mensen op om de petitie online te tekenen."

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege verklaarde intussen dat de ongerustheid van de
natuurorganisaties niet nodig is. "Het wordt een vereenvoudiging. Het hele dossier doorloopt de procedure maar wat er gaat
veranderen, is nog niet geweten." Schauvliege liet al weten dat er met alle organisaties rekening gehouden wordt. (BKH)
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Natuurpunt protesteert op ludieke wijze tegen nieuw natuurdecreet
Bijlage “Het Belang van Lommel”,  - 29 Mei 2015
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Natuurpunt Neerpelt stond zaterdagvoormiddag op de markt met het poppentheater 'MOET K(E)UNEN'. De grappige poppen en het
lentezonnetje zorgden voor een aangename sfeer maar de reden van de actie was minder vrolijk. Het nieuwe natuurdecreet waarover
de minister Joke Schauvliege eind juni een beslissing neemt is voorlopig niet zo gunstig voor de natuur. Kleine natuurgebieden
worden bij aankoop niet meer gesubsidieerd en laat het nu net die kleine natuurplekjes van minder van 10 ha zijn die de wandelaar
het meest waardeert. Subsidies voor grote natuurgebieden zoals het Hageven worden kleiner zodat een goed natuurbeheer moeilijk
wordt. Natuurcentra zoals De Wulp verliezen 40 % van hun subsidies.De poppen maakten dat op een ludieke manier duidelijk aan
de marktgangers en de petitielijsten tegen dit nieuwe decreet werden massaal ondertekend. Onheilsberichten over de natuur halen
de laatste maanden regelmatig de media. De biodiversiteit gaat elk jaar meer en meer achteruit, het landschap verschraalt. Hele

http://www.gopress.be/a1693e5aeb37f7bd5d6a431147f3adf6/
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bijenvolkeren halen het einde van de winter niet, wilde bijen sterven aan de pesticiden in de landbouw, veldleeuwerikken zijn bijna
volledig verdwenen... Het nieuwe natuurdecreet zou een nieuwe tegenslag zijn.neerpelt
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'Natuur in de buurt in gevaar'
Het Nieuwsblad/Meetjesland - Leiestreek - 13 Mei 2015
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Evergem De Kiekenbossen zouden een van de 34 natuurgebieden zijn die mogelijk niet meer erkend worden en dus subsidie verliezen
omdat ze te klein zijn (minder dan 10 hectare). 'Dat betreuren wij. Die kleine gebieden liggen vaak op wandelafstand van de bewoning
en zijn vaak belangrijke groene longen', stelde voorzitter Lieven De Schamphelaere van vzw Natuurpunt.

Die organisatie maakt zich samen met de andere Vlaamse terreinbeherende verenigingen vzw Durme en Limburgs Landschap zorgen
en toonde met levende schilderijen de pracht van dergelijke natuurgebieden aan.

'Volgens het nieuwe decreet zouden ook nog de subsidies voor het toegankelijk maken van natuurgebieden met 40 procent worden
verminderd. Ook zou samenwerking tussen gemeenten niet meer mogelijk zijn. Bovendien staan de bezoekerscentra onder druk. We
moeten er alles aan doen om de natuur in de buurt te redden', betoogde De Schamphelaere.

Schauvliege wees erop dat het Vlaams Parlement in mei 2014 een nieuw natuurdecreet goedkeurde. 'Voortaan ligt de focus niet meer
op wie het natuurbeheer uitvoert, maar op het resultaat', zei de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

'De regelgeving van het nieuw decreet is eenvoudiger en beoogt een uniforme financiering. De subsidiëring moet meer gebeuren op
basis van doelstellingen. Natuurbeheer moet openstaan voor iedereen, dus niet enkel voor Natuurpunt of andere verenigingen, maar
ook voor particulieren en lokale overheden', verdedigde Schauvliege.

Grote klok

Ze gaf vorig jaar het Agentschap Natuur en Bos de opdracht het middenveld te raadplegen. 'Nog in mei zal de administratie me een
ontwerpnota bezorgen. De politieke besluitvorming is in het najaar gepland. Jullie campagne 'Het is nog niet te laat, Joke' zou beter
onder de noemer 'We zijn een beetje te vroeg, Joke' lopen.'

Met de overhandiging van een grote klok aan Schauvliege werden de plooien tussen Natuurpunt en de minister voorlopig
gladgestreken.

IVAN VANHOVE
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'Red Doeveren, Joke' langs E403
Het Laatste Nieuws/Oostkust - 13 Mei 2015
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Red Doeveren, Joke: die tekst prijkt op een bord langs de E403 in Zedelgem. "We zijn bezorgd, nu Vlaams minister Joke Schauvliege
aan een nieuw natuurdecreet werkt dat nefast is voor de kleine natuurgebieden", zegt Kris Lesage van Natuurpunt Zedelgem.
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Doeveren is een natuurgebied van 60 hectare op de grens van Waardamme met Loppem, dat eigendom is van zowel de gemeente
Zedelgem als van Natuurpunt. (BHT)
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Natuurpunt uit vier bezorgdheden aan Schauvliege rond lokale natuur
Belga - 12 Mei 2015
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(BELGA) = In de Kiekenbossen in Evergem, een klein natuurgebied in de woonplaats van Vlaams minister van Omgeving, Natuur
en Milieu Joke Schauvliege (CD&amp;V), uitte Natuurpunt dinsdagochtend vier bezorgdheden over de toekomst van lokale natuur.
Momenteel worden uitvoeringsbesluiten voorbereid in navolging van het nieuwe Natuurdecreet.

De drie Vlaamse terreinbeherende verenigingen (Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap) voerden de afgelopen maanden
campagne onder de slagzin "Red de natuur in je buurt".

In de Evergemse Kiekenbossen, verduidelijkte Natuurpunt-voorzitter Lieven De Schamphelaere dat de verenigingen en de vrijwilligers
vrezen voor de toekomst van kleine natuurgebieden onder de tien hectare, als aankoop en beheer daarvan niet meer gesubsidieerd
wordt. "Veel van die gebieden liggen ook in de buurt van lokale gemeenschappen", klonk het. Maar er wordt ook gevreesd voor het
wegvallen van steun voor aankoop en beheer van grotere gebieden die niet onder de bescherming van Europese richtlijnen vallen, met
gevolgen voor ongeveer een derde van de 400 Natuurpunt-reservaten.

Daarnaast vreest Natuurpunt voor het verminderen van het subsidies voor het openstellen van natuurgebieden en ook de steun voor
samenwerking met lokale besturen mag voor Natuurpunt niet wegvallen "In de praktijk werken wij nu al heel nauw samen met die
lokale besturen, het zou jammer zijn als dat in de toekomst niet meer kan."

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&amp;V), bevoegd voor Omgeving, Natuur en Milieu, verduidelijkte dat het nieuwe
Natuurdecreet, gestemd in de vorige legislatuur, op drie principes is gestoeld. "Ten eerste willen we een vereenvoudiging. Daarnaast
willen we ook meer subsidiëren op basis van doelen die van hogerhand (Europa) opgelegd worden. Tot slot moet natuurbeheer ook
openstaan voor iedereen, om het even wie de doelstelling haalt, of dat nu boseigenaars, landbouwers of verenigingen als Natuurpunt
zijn."

In navolging van dat decreet bereidt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) nu uitvoeringsbesluiten voor, waarvan de consultatie
stilaan op zijn einde loopt. Minister Schauvliege benadrukte dat er nog niets is beslist en dat natuur dichtbij ook een speerpunt in haar
beleid is.

Belga
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Petitie tegen natuurdecreet minister Schauvliege (CD&V)
Het Laatste Nieuws/Denderstreek - 05 Mei 2015
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Een 70-tal natuurliefhebbers ondertekenden een petitie gericht aan milieuminister Joke Schauvliege (CD&V). Daarmee vragen
ze de verdere uitbouw van natuurgebied Hogedonk tussen Gijzegem, Herdersem en Mespelare. De ontwikkeling van het gebied
komt immers in het gedrang voor het nieuwe natuurdecreet van de minister. "Met de petitie vragen we een verdere uitbouw van dit
natuurgebied", zegt Rik De Baere van Natuurpunt. "Het Agentschap Natuur en Bos bereidt momenteel de uitvoeringsbesluiten van
het nieuwe natuurdecreet voor. Het ontwerp dat momenteel voorligt, is een kaakslag voor de hele Vlaamse natuurbehoudswereld en
de inzet van zijn duizenden vrijwilligers. Indien dit ontwerp wordt goedgekeurd door de minister zal dit negatieve gevolgen hebben
voor de natuurbehoudswerking in onze regio. De laatste jaren konden we , met veel steun van de plaatselijke overheden, een
sterke natuurbasis leggen, maar waar het werk nog lang niet af is." Afgelopen weekend verkenden een 70-tal natuurliefhebbers de
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nieuwe poelen in natuurgebied Hogedonk, maakten kennis met de speciale Manx-schapen van het begrazingsproject, bekeken de
ooievaarspaal en vonden knaagsporen van de bever. Wie zelf zijn bezorgdheid wil uiten, kan dat via www.natuurpunt.be/petitie. (RLA)

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Het Nieuwsblad/Brugge-Oostkust - 04 Mei 2015
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BruggeOekraïners gewond na zware klapTwee Oekraïners raakten vrijdagnacht zwaargewond bij een ongeval op de Ring van Brugge.
Ter hoogte van het sportcomplex Bloso knalde hun wagen tegen een geparkeerde vrachtwagen. De brandweer moest de twee
mannen komen bevrijden. Zij werden met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (tlg)

ZEDELGEM Natuurpunt Zedelgem voert actieNatuurpunt Zedelgem heeft in Doeveren actie gevoerd voor het behoud van de
natuurgebieden in Vlaanderen. 'Het nieuwe natuurdecreet dat op tafel ligt, betekent de doodsteek voor Vlaamse natuurgebieden', zegt
Stefaan De Kerpel van Natuurpunt. 'In het nieuwe voorstel worden besparingen doorgevoerd waarvan de gevolgen niet te overzien
zijn. Het is onmogelijk om natuurbeheer en natuurbehoud voor enkele jarenon hold te zetten. Het zijn ook geen luxegoederen, maar
verplichtingen die we hebben naar de maatschappij, onze kinderen en kleinkinderen toe. Vrijwilligers die opkomen voor de natuur,
dat is de beste manier om de natuurgebieden te behouden.' Volgens De Kerpel kan Natuurpunt al heel wat positieve resultaten
voorleggen. 'Wij vragen ons af waarom het natuurdecreet plots moet veranderen. He is nog niet te laat. Wij hopen dat minister Joke
Schauvlieghe alles herbekijkt.' (dli)

TIM LESCRAUWAET
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Natuurpunt geeft reservaat symbolische begrafenis
Het Nieuwsblad/Kempen - 27 Apr. 2015
Pagina 20

Zaterdag werd het natuurgebied Snepkensvijver tussen Herentals en Lichtaart ten grave gedragen. Natuurpunt organiseerde deze
actie als protest tegen een nieuw natuurdecreet

HERENTALS/KASTERLEE 'Beminde gelovigen, we zijn hier samengekomen om afscheid te nemen van een dierbare vriend, het
Vlaamse natuurbeleid. Het zag hier op de grens van Herentals en Lichtaart 62 jaar geleden het levenslicht, ontstaan als de vrucht van
mensen met veel passie en liefde, maar ook veel bekommernis. Het was het begin van iets heel moois, dat nadien uitgedragen werd
door honderdduizenden gezinnen en vele duizenden vrijwilligers.' Zo begon de pastoor zaterdagochtend de ludieke, maar weinige
vrolijke protestactie van Natuurpunt in het gebied Snepkensvijver. Die locatie was niet toevallig gekozen, want het was ruim zestig jaar
geleden het allereerste privaat beheerde natuurreservaat in Vlaanderen.

Priester van dienst was Joeri Cortens, bekend als de natuurpromotor van onder meerWild van Dieren op VTM enHet zijn net Mensen
op VIER. 'Ik heb hier in Snepkensvijver mijn allereerste wintertaling gezien', zegt Joeri. 'Deze vogel zit hier nog altijd, net als de
blauwborst en rietgors. Die natuur van Snepkensvijver heeft mij mee gevormd tot wie ik ben.'

Nieuw natuurdecreet

Met de actie maakte Natuurpunt duidelijk dat de plannen van de Vlaamse overheid voor een nieuw natuurdecreet dergelijke ervaringen
in de toekomst in gevaar breng. Financiële steun voor de openstelling van gebieden, voor erkende natuurreservaten kleiner dan tien
hectare of voor niet beschermde gebieden zou daarbij drastisch worden teruggeschroefd.

'Voor Snepkensvijver is er waarschijnlijk geen probleem, dat is groot genoeg en voldoet aan de natuurdoelstellingen', zegt Joeri. 'Maar
voor een nieuw gebied als Vuilvoort in Herentals of Lovenhoek in Vorselaar ligt dat anders. Prachtige reservaten beginnen dikwijls bij
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een kleine snipper natuur die later uitgebreid wordt. In het nieuwe decreet wordt het veel moeilijker die te behouden. Dertig procent van
de door ons beheerde gebieden verkeren in die situatie.'

De Herentalse professor Ecologie Hans Van Dyck, die benadrukte niet verbonden te zijn aan Natuurpunt, haalde enkele studies aan
die een verband leggen tussen natuur en welzijn. 'De mens voelt zich fysiek en mentaal beter wanneer hij natuur in zijn buurt heeft. Dat
kan zelfs economisch vertaald worden in terugverdientijden bij financiële steun aan natuurbehoud, omdat mensen minder kosten aan
gezondheidszorg. In financieel moeilijke tijden is het natuurdecreet een voorbeeld van domme kortzichtigheid.' Online heeft Natuurpunt
al een tijdje een nationale petitieactie lopen.

www.natuurpunt.be

Hans Otten
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Natuurpunt vreest voor toekomst Den Rooy en Snepkensvijver
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Pagina 13

Natuurpunt heeft zaterdag in twee natuurgebieden in de Kempen actie gevoerd. Onder de noemer 'Red de natuur in je buurt' werd er
met een half glas geklonken op de aankoop van het domein Den Rooy in Meerle. "Met een half glas omdat we blij zijn met de aankoop
maar ook omdat we bang zijn voor de toekomst", zegt Drej Oomen van Natuurpunt. "We zijn ontevreden met de uitvoeringsbesluiten
die op tafel liggen voor het nieuwe natuurdecreet. Daarbij wordt alleen gefocust op de Europese gebieden. Dat wil zeggen dat kleinere
natuurgebieden die minder dan tien hectare zijn uit de boot dreigen te vallen. En dat terwijl zo'n kleinere gebieden ook waardevol zijn.
We hopen dat Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) alsnog de opdracht geeft om dat te herbekijken."

Ook aan de Snepkensvijver in Herentals werd er zaterdag actie gevoerd. Daar werd er in het natuurgebied symbolisch een rouwkrans
neergelegd en een groot bord onthuld met 'Red Snepkensvijver, Joke'. Natuurpunt startte ook een petitie op die intussen al zo'n 30.000
keer ondertekend werd. Wie zelf zijn bezorgdheid wil uiten, kan dat via de website www.natuurpunt.be/petitie.

(BHR)
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Hagelandse natuurgebieden in gevaar
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Als het nieuwe natuurdecreet onveranderd van kracht gaat, betekent dat het einde van Natuurgebied Aardgat in Tienen. En van
De Raam in Begijnendijk, Lazarijberg in Diest, Het Bolwerk in Zoutleeuw en veel andere waardevolle, kleinere gebieden in het
Hageland. Natuurpunt gaat in het verweer tegen de voorstellen van het Agentschap Natuur en Bos.

Natuurpunt hoopt het tij nog te keren en organiseert een grootschalige petitie. Er tekenden tot nu toe meer dan 23.300 mensen de
online petitie. Het is immers nog niet te laat. De Vlaamse regering keurde het nieuwe natuurdecreet wel al goed, maar het decreet
wordt nog concreet uitgewerkt door het Agentschap Natuur en Bos in zogenaamde uitvoeringsbesluiten. Het is dan aan Vlaams
minister Joke Schauvliege om deze uitvoeringsbesluiten te bekrachtigen. Natuurpunt rekent er op dat de minister de voorstellen
omgooit.

Lazarijberg
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Een van de besluiten die op tafel liggen, heeft het over welke natuurgebieden in aanmerking komen voor erkenning als reservaat en
dus financieel gesteund worden. Gebieden die kleiner zijn dan tien hectaren of die eigendom zijn van gemeenten komen niet langer in
aanmerking. Dat zijn er in het Hageland een heel pak. Zo werd Natuurpunt pas vorig jaar eigenaar van vijf hectaren op de Lazarijberg
in Diest, een dominante heuvel net ten noorden van het station. "Een uitzichtspunt aan de poorten van de stad, een merkteken, een
kenmerkende Hagelandse heuvel", beschrijft Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant. "We kunnen het niet uitbouwen
tot tientallen hectaren maar het is wel belangrijk want het brengt de natuur dicht bij de mensen. Dat geldt ook voor de Molenberg in
Betekom, waar we natuur en erfgoed verweven. Natuurgebied De Raam is amper twee hectaren groot maar het zorgt wel voor natuur
midden in het dorp van begijnendijk."

En zo telt het Hageland veel kleine lapjes natuur vol biodiversiteit en dicht bij de mensen. "De Zilverberg en Het Spikdoornveld in
Meensel-Kiezegem, de Voortberg in Zichem, de Meertsheuvel en Het Bolwerk in Zoutleeuw, Het Ruekenbos in Kortenaken en zo zijn
er nog veel", zegt Hugo Abts. "Vlaanderen telt 95 erkende natuurreservaten die kleiner zijn dan tien hectaren. In werkelijkheid zijn het
er veel meer, want van een groot aantal gebieden loopt de procedure nog om erkend te worden."

Aardgat

Het kleine natuurgebied Aardgat in Tienen is een uniek stukje natuur, geprangd tussen de spoorlijn, de ring en een inudstriegebied.
Maar je vindt er rietvelden, hooilanden en droge weilanden. Bijzondere bloemen en planten als de dotterbloem, bosorchis, brede orchis
en pinksterbloem geven dit stukje Tienen leven en kleur. Natuur in de stad. Maar hoe lang nog? "Tot 1980 gebruikte de stad het gebied
als stort", zegt Hugo. "Tot wij de stad op het unieke karakter van de site hebben gewezen. Natuurpunt kreeg het in beheer. Maar met
de nieuwe voorstellen dreigt het alle steun te verliezen: het gebied is kleiner dan tien hectaren en het is bovendien eigendom van de
stad."

Perceel per perceel

In de toekomst wordt het heel moeilijk voor Natuurpunt Oost-Brabant om nieuwe natuurgebieden uit te bouwen. Dat is een langzaam
proces dat organisch groeit en draait op de inzet van vrijwilligers. "Een natuurgebied van meer dan tien hectaren is er niet plots.
Dat groeit geleidelijk aan. De eerste jaren is dat een mozaïek van percelen, en perceeltje per perceeltje groeit dat aan dankzij de
opmerkzaamheid van vrijwilligers. Dat is de kracht van Natuurpunt. Zo hebben we in Oost-Brabant de afgelopen twintig jaar liefst 3500
hectaren natuurgebied opgebouwd."

"Kijk naar het gebied van de Paddenpoel, de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei in Bunsbeek en Vissenaken. Dat is vandaag een
natuurgebied van wel honderd hectaren groot, maar twintig jaar geleden is dat begonnen met een stukje land van 1,9 hectaren. Net
als de Snoekengracht in Boutersem. Dertig jaar geleden was dat een verloren stukje groen in het dorp, nu is dat een reservaat van
dertig hectaren met de grootste orchideeënpopulatie van heel de streek. En de hele Demervallei van Diest tot voorbij Aarschot. Ook
dat gebied groeide langzaam over de jaren heen. Hetzelfde met de Getevallei van Tienen tot Aronst Hoek in Geetbets."

Subsidies verminderd

Vandaag zijn de meeste natuurgebieden in het Hageland vrij toegankelijk. Je vindt er wandelwegen, vogelkijkhutten, zitbanken en
knuppelpaden. Maar in devoorgestelde uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet worden de subsidies daarvoor met veertig
procent verminderd. Het ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit voor de natuur in het Hageland. "Maar we zijn zo ver nog niet", zegt
voorzitter Hugo. "We geloven dat de minister ook wel zal inzien dat dit te ver gaat. De vrijwilligers van Natuurpunt zijn de katalysator
van onze wekring. Deze voorstellen maakt het hen onmogelijk. Ik heb hoop dat het zo ver niet komt."

BART CLAES
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Als het nieuwe natuurdecreet onveranderd van kracht gaat, betekent dat het einde van Natuurgebied Aardgat in Tienen. En van
De Raam in Begijnendijk, Lazarijberg in Diest, Het Bolwerk in Zoutleeuw en veel andere waardevolle, kleinere gebieden in het
Hageland. Natuurpunt gaat in het verweer tegen de voorstellen van het Agentschap Natuur en Bos.

Natuurpunt hoopt het tij nog te keren en organiseert een grootschalige petitie. Er tekenden tot nu toe meer dan 23.300 mensen de
online petitie. Het is immers nog niet te laat. De Vlaamse regering keurde het nieuwe natuurdecreet wel al goed, maar het decreet
wordt nog concreet uitgewerkt door het Agentschap Natuur en Bos in zogenaamde uitvoeringsbesluiten. Het is dan aan Vlaams
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minister Joke Schauvliege om deze uitvoeringsbesluiten te bekrachtigen. Natuurpunt rekent er op dat de minister de voorstellen
omgooit.

Lazarijberg

Een van de besluiten die op tafel liggen, heeft het over welke natuurgebieden in aanmerking komen voor erkenning als reservaat en
dus financieel gesteund worden. Gebieden die kleiner zijn dan tien hectaren of die eigendom zijn van gemeenten komen niet langer in
aanmerking. Dat zijn er in het Hageland een heel pak. Zo werd Natuurpunt pas vorig jaar eigenaar van vijf hectaren op de Lazarijberg
in Diest, een dominante heuvel net ten noorden van het station. "Een uitzichtspunt aan de poorten van de stad, een merkteken, een
kenmerkende Hagelandse heuvel", beschrijft Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant. "We kunnen het niet uitbouwen
tot tientallen hectaren maar het is wel belangrijk want het brengt de natuur dicht bij de mensen. Dat geldt ook voor de Molenberg in
Betekom, waar we natuur en erfgoed verweven. Natuurgebied De Raam is amper twee hectaren groot maar het zorgt wel voor natuur
midden in het dorp van begijnendijk."

En zo telt het Hageland veel kleine lapjes natuur vol biodiversiteit en dicht bij de mensen. "De Zilverberg en Het Spikdoornveld in
Meensel-Kiezegem, de Voortberg in Zichem, de Meertsheuvel en Het Bolwerk in Zoutleeuw, Het Ruekenbos in Kortenaken en zo zijn
er nog veel", zegt Hugo Abts. "Vlaanderen telt 95 erkende natuurreservaten die kleiner zijn dan tien hectaren. In werkelijkheid zijn het
er veel meer, want van een groot aantal gebieden loopt de procedure nog om erkend te worden."

Aardgat

Het kleine natuurgebied Aardgat in Tienen is een uniek stukje natuur, geprangd tussen de spoorlijn, de ring en een inudstriegebied.
Maar je vindt er rietvelden, hooilanden en droge weilanden. Bijzondere bloemen en planten als de dotterbloem, bosorchis, brede orchis
en pinksterbloem geven dit stukje Tienen leven en kleur. Natuur in de stad. Maar hoe lang nog? "Tot 1980 gebruikte de stad het gebied
als stort", zegt Hugo. "Tot wij de stad op het unieke karakter van de site hebben gewezen. Natuurpunt kreeg het in beheer. Maar met
de nieuwe voorstellen dreigt het alle steun te verliezen: het gebied is kleiner dan tien hectaren en het is bovendien eigendom van de
stad."

Perceel per perceel

In de toekomst wordt het heel moeilijk voor Natuurpunt Oost-Brabant om nieuwe natuurgebieden uit te bouwen. Dat is een langzaam
proces dat organisch groeit en draait op de inzet van vrijwilligers. "Een natuurgebied van meer dan tien hectaren is er niet plots.
Dat groeit geleidelijk aan. De eerste jaren is dat een mozaïek van percelen, en perceeltje per perceeltje groeit dat aan dankzij de
opmerkzaamheid van vrijwilligers. Dat is de kracht van Natuurpunt. Zo hebben we in Oost-Brabant de afgelopen twintig jaar liefst 3500
hectaren natuurgebied opgebouwd."

"Kijk naar het gebied van de Paddenpoel, de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei in Bunsbeek en Vissenaken. Dat is vandaag een
natuurgebied van wel honderd hectaren groot, maar twintig jaar geleden is dat begonnen met een stukje land van 1,9 hectaren. Net
als de Snoekengracht in Boutersem. Dertig jaar geleden was dat een verloren stukje groen in het dorp, nu is dat een reservaat van
dertig hectaren met de grootste orchideeënpopulatie van heel de streek. En de hele Demervallei van Diest tot voorbij Aarschot. Ook
dat gebied groeide langzaam over de jaren heen. Hetzelfde met de Getevallei van Tienen tot Aronst Hoek in Geetbets."

Subsidies verminderd

Vandaag zijn de meeste natuurgebieden in het Hageland vrij toegankelijk. Je vindt er wandelwegen, vogelkijkhutten, zitbanken en
knuppelpaden. Maar in devoorgestelde uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet worden de subsidies daarvoor met veertig
procent verminderd. Het ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit voor de natuur in het Hageland. "Maar we zijn zo ver nog niet", zegt
voorzitter Hugo. "We geloven dat de minister ook wel zal inzien dat dit te ver gaat. De vrijwilligers van Natuurpunt zijn de katalysator
van onze wekring. Deze voorstellen maakt het hen onmogelijk. Ik heb hoop dat het zo ver niet komt."

Hugo Abts
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voorjaarswandeling natuurpuntAfgelopen zondag hebben wij heel wandelaars mogen verwelkomen in de vallei van de Herk in
Helshoven. De eerste lentezon deed ons kennismaken met de eerste voorjaarsbloeiers, zoals de zeldzame wilde narcis en de
bosanemoontjes.De aanwezige natuurbelevers werden ook aangeraden de petitie te ondertekenen die door Natuurpunt wordt
georganiseerd omdat onze gebieden onder zware druk komen te staan en dreigen te verdwijnen door het uitvoeringsbesluiten van het
nieuwe natuurdecreet dat door de Vlaamse administratie wordt uitgewerkt. Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust
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komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.Maar
als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Als deze plannen uitgevoerd worden, zou
het best wel eens gedaan kunnen zijn met onze kleinere natuurgebiedjes in het mooie Haspengouw.http://www.natuurpunt.be/petitie-
red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan Ingestuurd door Stefan Carolus en Jos Reekmans
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Vzw Durme start petitie tegen verlies subsidies
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De Lokerse natuurvereniging vzw Durme luidt de alarmbel. De Vlaamse overheid dreigt te snoeien in haar werkingsmiddelen voor
natuurbeheer en -educatie. De vereniging wil de plannen een halt toeroepen met de actie 'Red de natuur in je buurt'.

De verdiensten van vzw Durme voor het behoud en beheer van natuur in Lokeren en omgeving zijn niet gering. Onder impuls van
conservator André Verstraeten groeide natuurreservaat het Molsbroek de afgelopen decennia zelfs uit tot de grootste toeristische
trekpleister van de stad met meer dan 300 geleide wandelingen per jaar.

Zeldzame dieren

Daarnaast beheert de vereniging ook nog tal van andere kleine en grotere natuurreservaten in de regio. En de afgelopen jaren werden
enkele succesverhalen opgetekend met de meldingen van bevers in het Molsbroek en een ooievaarsnest in de Buylaers. Voor onze
regio zeldzame dieren die er enkel gedijen door het adequate beheer van de natuurgebieden door vzw Durme. Maar het nieuwe
natuurdecreet van de Vlaamse overheid zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. "We zijn al een subsidie van 20.000 euro
verloren van de provincie voor de educatie van scholen. Die klok kunnen we niet meer terugdraaien. Maar ook vanuit Vlaanderen staan
onze werkingsmiddelen onder druk", zegt Sarah Geers, communicatieverantwoordelijke van vzw Durme.

In het voorstel dat op tafel ligt, verliest de vzw Durme 45.000 euro aan onthaalsubsidies. "Dit betekent voor ons niet alleen
banenverlies, maar ook de werking van het bezoekerscentrum komt er door onder druk te staan. We ontvangen hier zeer regelmatig
scholen en organiseren 300 activiteiten per jaar. Daar zullen we zonder die middelen drastisch in moeten snoeien", zegt Geers. Ook
de aankoopsubsidies voor natuurreservaten kleiner dan tien hectare dreigen te verdwijnen. "Nochtans liggen precies die kleine parels
op wandelafstand van de woonkernen. Vier van onze twaalf natuurreservaten vallen onder deze categorie." Daarnaast wordt mogelijk
ook nog het mes gezet in de middelen voor de openstelling van fiets- en wandelpaden en speelbossen. "En ook natuurgebied dat niet
onder de bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer."

Oproep

Met de lancering van de actie 'Red de natuur in je buurt' in samenwerking met Natuurpunt en Limburgs Landschap hoopt vzw Durme
Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege te overtuigen om de voorstellen voor het terugschroeven van de middelen aan te
passen. "We hebben een petitie gelanceerd op onze website om zoveel mogelijk mensen achter onze oproep te scharen en op
zaterdag 25 april verzamelen we aan het bezoekerscentrum van het Molsbroek om er op te klinken nu het nog kan", zegt Geers. Voor
meer informatie kan je surfen naar www.vzwdurme.be.

YANNICK DE SPIEGELEIR

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden


	Natuurgebied Wolvenberg te klein voor subsidies?
	
	Natuurpunt geeft reservaat symbolische begrafenis
	Natuurpunt vreest voor toekomst Den Rooy en Snepkensvijver
	Hagelandse natuurgebieden in gevaar
	Hagelandse natuurgebieden in gevaar
	
	Vzw Durme start petitie tegen verlies subsidies
	Natuurpunt vreest voor Zuunvallei
	Natuurpunt vreest voor de Zuunvallei
	Verliest Zuunvallei status van natuurreservaat?
	Natuurpunt protesteert op ludieke wijze tegen nieuw natuurdecreet
	'Natuur in de buurt in gevaar'
	'Red Doeveren, Joke' langs E403
	Natuurpunt uit vier bezorgdheden aan Schauvliege rond lokale natuur
	Petitie tegen natuurdecreet minister Schauvliege (CD&V)

