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Oostkamp zet zich in voor behoud en herstel biodiversiteit
De Verenigde Naties riepen 2010 uit tot “Internationaal Jaar van de Biodiversiteit”. De
biodiversiteit raakt steeds meer in de verdrukking. De gevolgen treffen ook de mens. De
gemeente Oostkamp zet zich samen met de natuurverenigingen in voor het behoud en herstel
van deze diversiteit. In dit kader ondertekent het gemeentebestuur op vrijdag 26 maart een
samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Oostkamp. Om de problematiek onder de aandacht van de inwoners te brengen loopt een tentoonstelling in Bibliotheek-Infopunt tot 17 april.
De Verenigde Naties riepen 2010 uit tot “Internationaal Jaar van de Biodiversiteit”. De
biodiversiteit, of de rijkdom aan planten, dieren en ecosystemen, geraken overal op onze
planeet meer en meer in de verdrukking. Zoals alle levende wezens is ook de mens afhankelijk
van de biodiversiteit op aarde. Dit hangt nauw verweven met ons dagelijks leven. De natuur
voorziet ons o.a. van grondstoffen, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, ze zorgt voor de
opslag van CO2 en buffering tegen klimaatverandering, ze beschermt ons tegen overstromingen
en levert ons rust en ontspanning na een lange en vermoeiende werkweek.
Van 26 maart tot en met 17 april loopt in Bibliotheek-Infopunt een tentoonstelling ‘Biodiversiteit,
alles hangt samen’ over het belang van biodiversiteit en onze verantwoordelijkheid naar de
toekomstige generaties. De tentoonstelling omvat 40 fotopanelen en is een initiatief van de 5
Vlaamse provinciebesturen naar een ontwerp van ‘Noé Conservation’. Burgemeester Luc
Vanparys: “door deze tentoonstelling naar Oostkamp te halen, willen we ons steentje bijdragen
om onze inwoners meer bewust te maken van deze toch wel complexe problematiek”.
Naar aanleiding van de plechtige opening van de tentoonstelling ondertekent het
gemeentebestuur ook een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Oostkamp. Momenteel
wordt wereldwijd door talloze overheden en bedrijven een dergelijke overeenkomst afgeloten
met lokale milieugroepen. Nadat het provinciebestuur van West-Vlaanderen op 6 maart reeds
het charter met Natuurpunt ondertekende, is Oostkamp, na de stad Ieper, de eerste WestVlaamse gemeente die het charter ondertekent. Het charter omvat een concreet programma
om in Oostkamp acties op te zetten rond behoud en herstel van biodiversiteit. Robert De Clercq,
voorzitter van Natuurpunt Oostkamp: “Dit is geen eendagsvlieg, maar een aanzet om naar de
toekomst effectief nauwer samen te werken rond bescherming en openstelling van
natuurgebieden, verbetering van de waterkwaliteit en informeren van jongeren, burgers en
belangengroepen. Kortom: nog meer werk maken van een duurzaam natuur- en milieubeleid
Natuurpunt Oostkamp staat klaar om het gemeentebestuur met haar know-how bij te staan. Met
bijna 400 leden in Oostkamp willen we ons engagement nog uitbouwen.” Schepen van Milieu, Els
Roelof: “Oostkamp is een van de meeste natuurrijke gemeenten van de provincie en we hebben
dus een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Samen met al onze partners willen we werk maken
van een degelijk natuurbeleid. De gemeente doet al veel voor de biodiversiteit en wenst dit
verder te zetten, zowel in algemene principes als in concrete projecten.” Gedeputeerde Guido
Decorte feliciteert het gemeentebestuur en Natuurpunt voor dit initiatief en hoopt dat nog
andere gemeentebesturen in de provincie zullen volgen.
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Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op woensdag ook van 15 tot 19 uur.

