Tussen het gemeentebestuur van Oostkamp
hier vertegenwoordigd door Burgemeester Luc Vanparys enerzijds en
Natuurpunt vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, en haar lokale Natuurpunt-afdeling:
voorzitter Robert De Clercq, anderzijds, wordt het hierna volgende ‘Charter voor
Biodiversiteit in Vlaanderen’ afgesloten.

Plaats: Oostkamp

Datum: 26 maart 2010

voor het gemeentebestuur Oostkamp,

voor Natuurpunt vzw,

• de biodiversiteit* – en met name de samenhang
van alle levende wezens (planten, dieren en
mensen) in goed functionerende ecosystemen –
op een onnatuurlijk hoog en verontrustend tempo
achteruitgaat, en dit door toedoen van de mens,
wat nog versterkt wordt door de wereldwijde
klimaatverandering als gevolg van menselijk
handelen.
• de aantasting van de biodiversiteit en het verlies
van de diensten die er door geleverd worden
(water- , bodem- en voedselkringloop, regeneratie
van natuurlijke hulpstoffen, beheersing van
plagen- en vervuiling, chemisch- en genetisch
reservoir…) onverantwoord negatieve gevolgen
kan hebben voor de welvaart van mens en
maatschappij op mondiale tot lokale schaal.
• de biodiversiteit en de natuurlijke leefomgeving
tevens van cruciaal belang zijn voor het welzijn van
mens en maatschappij en met name voor de
gezondheid, de recreatie, de educatie, de
(culturele) inspiratie en de keuzevrijheden.
• de biodiversiteit in een gevarieerd en
informatierijk landschap een kans is voor een
streek en haar bevolking, en in belangrijke mate
bijdraagt tot de leefbaarheid van de (woon)omgeving en het welbehagen. De samenhang van
natuur, landschap en cultuurhistorie bepaalt mee
de streekidentiteit en het attractief zijn van een
regio voor bewoners en bezoekers (toerisme
en recreatie).
• bij het terugdringen van de achteruitgang van de
biodiversiteit het noodzakelijk is dat op alle
beslissingsniveaus de verschillende overheden en
actoren hun verantwoordelijkheid nemen en
verhinderen dat de problemen afgewenteld
worden op andere regio’s en continenten én op de
komende generaties.
• we, als welvarend gebied in de bakermat van de
eerste en tweede industriële revolutie en als
Europese
centrumregio,
een
bijzondere
verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie hebben
voor de bescherming van de biodiversiteit en het
duurzaam gebruik van de ruimte als drager en
element van de derde industriële revolutie
(kenniseconomie).

• bij het behoud, ontwikkelen en beleven van de
biodiversiteit in een kwaliteitsvolle natuur en een gaaf
landschap het betrekken van zoveel mogelijk mensen
als leidmotief dient gehanteerd volgens het principe
‘natuur en landschap voor iedereen’. Samenwerking
tussen overheden en organisaties van het middenveld
is hierbij zeer belangrijk.
• voor de biodiversiteit niet alleen de overheden een
belangrijke verantwoordelijkheid moeten opnemen,
maar dat daarnaast alle actoren en gebruikers die bij
de landelijke ruimte betrokken zijn, moeten bijdragen
aan het behoud en de ontwikkeling van de
verscheidenheid van kenmerkende soorten in de aan
hen toegekende ruimte.
• voor acties naar het behoud en het ontwikkelen van
de biodiversiteit een ‘doelgroepenbeleid’ noodzakelijk
is waarbij de verschillende gebruikers van het landelijk
gebied gesensibiliseerd en aangemoedigd worden om
te komen tot een ‘wise-use’ en een zodanig gebruik
dat ook leefgebieden van de bijzondere en kwetsbare
soorten (rode lijsten*) terug worden versterkt.
• het behoud en het herstel van de biodiversiteit op
lokaal en regionaal vlak een intensief beleid vereist van
bescherming en versterking van natuurgebieden, en
dit in samenhang met het gehele landschap. Tevens
moet een milieukwaliteit van zodanig hoog niveau
vooropstaan dat tevens aan de voorwaarden voor
kwetsbare soorten (rode lijsten) voldaan wordt.
• om tegemoet te komen aan de nieuwe uitdagingen
specifieke en voldoende kwaliteitsvolle leefgebieden
als natuurreservaat moeten worden uitgebouwd,
ingericht en beheerd, dit om de meest kwetsbare en
meest bedreigde biodiversiteit snel en op afdoende
wijze te vrijwaren.
• het noodzakelijk is een beleid te voeren om de kleine
natuurgebieden en natuurreservaten te ontsnipperen,
te versterken en in te bedden in een netwerk van
voldoende ‘robuuste’ natuur in een kwaliteitsvol
landschap.

1. zich aan te sluiten bij zich aan te sluiten bij de overheden in de hele wereld die, in het kader van het
door de Verenigde Naties uitgeroepen ‘Internationaal Jaar van de biodiversiteit’, zich willen inzetten om
biodiversiteit te behouden en duurzaam te gebruiken. De aanleiding hiertoe is de door de IUCN*
gelanceerde en door de Europese overheid ondersteunde campagne ‘Countdown 2010’* met de
doelstelling het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 terug te dringen.
2. de nodige deskundigen en betrokkenen (waaronder Natuurpunt) te horen of samen te roepen om de
nodige adviezen en kennis in te zamelen voor de bijsturing van lopende en de ontwikkeling van
bijkomende initiatieven inzake biodiversiteit.
3. het maatschappelijk draagvlak voor de versterking van de leefgebieden en het soortenbeleid te
bevorderen door gerichte communicatie met het publiek en door de betrokkenheid van de mensen t.o.v.
de omgevende natuur en het landschap te vergroten.
4. het beleid en de maatregelen m.b.t. biodiversiteit af te stemmen en te heroriënteren op duidelijke en
meetbare doelen m.b.t. leefgebieden en soorten, volgens vast te leggen prioriteiten en een concreet
stappenplan.
5. voorrang te geven aan de meest bedreigde en kwetsbare leefgebieden, dier- en plantensoorten en
kwetsbare ecosystemen waarbij een bovenregionale en (inter)nationale verantwoordelijkheid in het spel
is. Hierbij worden de Vlaamse ‘rode lijsten’ en de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn* als leidraad gebruikt.
6. voor het werkgebied de bestaande gegevens over de soorten en de leefgebieden van de Vlaamse ‘rode
lijsten’ en de Europese habitatrichtlijn overzichtelijk samen te brengen, gebruik makend van de biologische
waarderingskaart, de verspreidingsatlassen en de informatie van plaatselijke deskundigen (waaronder
Natuurpunt).
7. op basis van deze prioriteiten de eigen beleidsplannen (provinciaal natuurbeleidsplan, gemeentelijke
GNOP’s, ruimtelijke uitvoeringsplannen, beheersplannen…) actiegericht, bondig en met duidelijke
doelstellingen naar soorten en habitats te herwerken onder coördinatie van een deskundige
begeleidingsgroep (met Natuurpunt).
8. de diverse voorgestelde acties met middelen en mensen door het bestuur te laten goedkeuren. Deze
acties veronderstellen een versterkte samenwerking met de doelgroepen, waaronder de natuurbeweging
en andere ruimtegebruikers.

Actiepunt 1
De gemeente Oostkamp wil het behoud en herstel
van de ecologische kwaliteit van de natuurgebieden
en waardevolle landbouwlandschappen op haar
grondgebied ondersteunen, ondermeer door het
actief promoten van de bestaande subsidiereglementen naar eigenaars en gebruikers. Bij
toenemende vraag wordt - binnen de budgettair
beschikbare ruimte - gezocht naar mogelijkheden
om de begroting navenant aan te passen. Niet
alleen biodiversiteit, maar ook milieu, landschap en
erfgoed genieten hierbij de aandacht.
Actiepunt 2
De gemeente Oostkamp werkt binnen de
budgettaire mogelijkheden actief (mee) aan de
verbetering van de ecologische kwaliteit van haar
terreinen in eigendom, in het bijzonder de
gebieden gelegen in zones met een ecologisch of
landschappelijk beschermingsstatuut. Als overheid
ambieert de gemeente hierbij een voorbeeldfunctie
naar private eigenaars en gebruikers.
Actiepunt 3
De gemeente Oostkamp werkt binnen de
budgettaire mogelijkheden en via de nodige
partnerships mee aan de inrichting van publiek
toegankelijke natuur op haar grondgebied. Zo kan
de gemeente zich toeristisch-recreatief daadwerkelijk als “groene gemeente” profileren. Een
randvoorwaarde is dat de ecologische draagkracht
van het gebied niet wordt overschreden.
Actiepunt 4
De gemeente werkt binnen de budgettaire
mogelijkheden en haar vergunningenkader verder
aan de verbetering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater op haar grondgebied. Deze zijn
vastgelegd in het zoneringsplan, en zullen ook
uitgevoerd worden, met aandacht voor
waterlichamen gelegen in zones met een ecologisch
beschermingsstatuut. Waar mogelijk wordt
medewerking verleend aan initiatieven van andere
overheden. Hierdoor kan een rijke aquatische
biodiversiteit zich op het grondgebied van de
gemeente ontwikkelen.

Actiepunt 5
De gemeente doet inspanningen om de
broedpopulatie
van
Boerenzwaluw
en
Huiszwaluw op haar grondgebied te herstellen
naar een duurzaam niveau. Dit geldt eveneens
voor vleermuizen. Daartoe worden de nodige
communicatieacties en stimulerende maatregelen uitgevoerd en partnerships afgesloten.
Actiepunt 6
De gemeente zal de principes van ecologisch
bermbeheer, zoals vastgelegd in het pas
opgemaakte bermbeheersplan uitvoeren.
Actiepunt 7
De gemeente Oostkamp wil haar inwoners
informeren over haar acties voor biodiversiteit
via haar website, via het gemeentelijk infoblad
en/of via een folder waarin de visie op de
biodiversiteitbescherming worden toegelicht,
met praktische tips over hoe de mensen zelf de
biodiversiteit in eigen tuin meer kansen kunnen
geven. Natuurpunt engageert zich om de
gemeente hierbij met de nodige deskundigheid
bij te staan. Binnen dit actiepunt wordt ook
voorzien in de financiering van een educatieve
folder rond de Vallei van de Zuidleie.
Actiepunt 8
De gemeente Oostkamp engageert zich er toe
dat de aan te werven duurzaamheidsambtenaar niet alleen actief is op het niveau
van energie en milieu, maar ook op het vlak van
natuur en biodiversiteit. Daartoe worden
samenwerkingsverbanden nagestreefd met
andere gemeentediensten en externe partners,
waaronder Natuurpunt.

