
   

 
Sterke partnerships voor NATURA 2000 

 
Oostkamp, 13 mei 2011 - Naar aanleiding van 30 jaar natuurontwikkeling in de Vallei 
van de Zuidleie, zet Natuurpunt haar werking rond NATURA 2000 in de verf. Het 
Europese Natura 2000-netwerk bestaat uit aaneengesloten natuurgebieden met 
Europese topnatuur. Natuurpunt beheert momenteel meer dan 11.000 ha van die 
gebieden, en boekt daarbij, dankzij de samenwerking met partners, prachtige 
successen. Maar om de ambities waar te maken, zijn meer samenwerkingsinitiatieven 
én meer middelen nodig. 
  
Natura 2000 is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden met topnatuur in de 
Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het natuurbeleid van de EU voor 
behoud en herstel van de biologische diversiteit aan gebieden (habitats) en plant- en 
diersoorten. In Vlaanderen bevat dit netwerk gebieden zoals het Zwin (West-Vlaanderen), de 
Kalmthoutse heide (Antwerpen), het Schelde-estuarium (Antwerpen), de Uitkerkse Polder 
(West-Vlaanderen), Landschap de Liereman (Antwerpen), het Heidebos (Oost-Vlaanderen), 
de Demerbroeken (Vlaams-Brabant) en de Vallei van de Zwarte Beek (Limburg). 
 
Partnerships voor NATURA 2000 
Het ultieme doel van het Natura 2000-netwerk is om de kwaliteit van de aanwezige natuur te 
verzekeren en te verbeteren, niet alleen voor de natuur zelf, maar ook gezien het grote 
belang van een sterke biodiversiteit voor de economie en het welzijn.  
De uitdaging is enorm: slechts 4% van de habitats in Vlaanderen bereiken vandaag de 
Europese doelstelling. Een goede samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en 
actoren op het terrein is dan ook cruciaal. Natuurpunt zet zich hier elke dag voor in. We 
werken samen met meer dan 700 landbouwers, 90 bedrijven, verschillende gemeenten, alle 
provincies en zowat alle relevante Vlaamse overheidsdiensten. We kijken ook over de grens 
en hebben projecten lopen met Nederlandse en Waalse partners. Via de samenwerking met 
partners zorgen we voor meer draagvlak én voor betere projecten. Hiermee kunnen ook 
andere maatschappelijke doelstellingen, zoals bvb waterberging of recreatie, gerealiseerd 
worden. 
Het Natuurpuntmodel is binnen Europa niet uniek. Over heel Europa zijn natuurverenigingen, 
verenigd onder de koepel van Birdlife, met succes in de weer voor meer en betere natuur.  
 
Case: de Vallei van de Zuidleie 
Dat samenwerking loont, bewijzen de mooie realisaties in de vallei van de 
Zuidleie.Opgespoten terreinen en een stort langs het kanaal Gent-Brugge werden door 
jarenlange inzet van vele Natuurpuntvrijwilligers en met de steun van verschillende instanties 
(NV Waterwegen en Zeekanaal, Agentschap voor Natuur en Bos, de provincie en de 
gemeente Oostkamp) omgetoverd tot unieke natuurparels, met niet alleen 
orchideeëngraslanden, moerassen en waterpartijen maar ook kijkhutten, kijkwanden en 
wandelpaden. Dit samenwerkingsmodel van Natuurpunt is een goed praktijkvoorbeeld om 
via een bundeling van krachten de dalende biologische diversiteit in Vlaanderen en Europa 
aan te pakken. 
 
 



Toekomst 
Om zulke projecten te kunnen realiseren, is Natuurpunt in grote mate afhankelijk van 
ondersteuning door de Vlaamse overheid en daar knelt het schoentje. De budgetten voor 
aankoop en beheer van natuur leden sterk onder de besparingen. Hierdoor moet Natuurpunt 
honderden ha die haar voor aankoop worden aangeboden, weigeren. En dat is een gemiste 
kans om natuur voor de komende generaties veilig te stellen. 
Om de stijging van het areaal duurzaam veilig gestelde natuur, die in het regeerakkoord is 
voorzien, te halen (waarvan zo’n 1000 ha per jaar te realiseren door de terreinbeherende 
verenigingen), moet er nu een groeisprint ingezet worden. Eenzelfde nood laat zich voelen 
bij onze buitenlandse Birdlife-partners. 
 
Want hoe langer we treuzelen, hoe duurder het wordt om de biodiversiteit te redden. In 
oktober vorig jaar hernieuwden de Europese staats- en regeringsleiders in Nagoya (Japan) 
hun belofte om (dit keer tegen 2020) de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Deze 
maand lanceerde de Europese Commissie haar Biodiversiteitsstrategie 2020 waarbij de 
realisatie van het Natura 2000-netwerk een van de topprioriteiten is. Dat geldt ook voor het 
regeerakkoord van de Vlaamse regering en het Pact 2020 (Vlaanderen in Actie), dat de 
realisatie van 70% van de natuurdoelen tegen 2020 voor die gebieden vooropstelt. Om de 
negatieve trend van de laatste jaren te doorbreken, zijn bijkomende inspanningen en meer 
middelen nodig. De investeringen zullen niet alleen een grote vooruitgang betekenen voor de 
natuur, maar ook maatschappelijke winst opleveren. De UNEP, het VN-milieuprogramma, 
berekende bijvoorbeeld dat investeringen in bedreigde natuurgebieden miljarden dollars kan 
opbrengen. Een euro voor het natuurbehoud verdient zichzelf 3 tot 75 keer terug. (Lees het 
volledige rapport via http://www.grida.no/publications/rr/dead-planet/. 
 
Waarom dus wachten? Tijd voor actie! Natuurpunt is er klaar voor. 
 
Contactpersoon 
Wim Van Gils 
0491/15.42.00 
 

 
Natuurpunt 
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en meer dan 370 professionele 
medewerkers werken voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van 
gebieden, het bestuderen en monitoren van soorten en biotopen, door educatie van het brede en meer 
gespecialiseerde publiek en door het lobbyen bij beleidsmakers. 
Natuurpunt beheert een 500-tal natuurgebieden met een oppervlakte van ongeveer 18.200 ha. Op 31 december 
2010 telde het ledenbestand van Natuurpunt  88.000 families. 
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