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Woord van de voorzitter
Wij zullen die later hier toelichten. Wij
interessant en volgen van dichtbij de
maken voorstellen voor een eerherstel
redactie ervan. Wij houden u op de hoogte.
van de economische pijler van het
Dit zijn enkele initiatieven die ten goede
multifunctioneel bosbeheer.
Ik hoop dat iedereen, die gronden in die Natura
Het gaat over een niet te
2000-gebieden beheert, de zaak van dichtbij
onderschatten functie van
volgt en aan de verschillende acties deelneemt
algemeen maatschappelijk bewaarop wij hem oproepen.
lang, maar tevens ook over een
te behouden houtopbrengst voor de boszullen komen van het bereiken van de
beheerder, in het kader van Natura 2000 die
vooropgelegde doelstellingen. Meer algeVoorzitter
de «menselijke activiteiten» niet op de kant
meen, betekenen zij ook een stap in de
Philippe Casier
zet.
waardering van het privé natuurbeheer
De criteria voor duurzaam bosbeheer
waaraan wij een groot belang hechten.
Het besluit van de Vlaamse Regering over de
zullen de basis zijn van dit beheer en van
Vlaamse Instandhoudingsdoelstellingen
de subsidies. Ze zouden ook een essentieel
Philippe Casier
(G-IHD) wordt nu voorgelegd aan de
toetsingskader kunnen zijn voor de
Voorzitter
adviesraden voor definitieve vaststelling. De
aankooppolitiek van de overheid, die
voorbereiding van de S-IHD is volop aan de
transparant moet zijn.
gang. De betrokken organisaties, waaronder
Wij maken ook voorstellen voor het
Landelijk Vlaanderen, werken verder mee.
aanpassen van de subsidieregelingen
Op dit ogenblik hebben wij de eerste 12 eigen
voor ecologisch beheer, houtkanten en
voorlichtingsvergaderingen afgewerkt,
open plekken, zijnde bij het bepalen van de
alsook de 7 eerste vormingssessies,
toekenningsvoorwaarden, zijnde voor de
samen met het Agentschap Natuur en Bos
bedragen die coherent zouden moeten zijn
(ANB) en de andere betrokken doelgroepen.
met de regelingen voor andere sectoren
Begin 2010 zullen de bovenlokale overleg(zoals de landbouw). Ter voorbereiding
momenten (BoLoV) plaatshebben, voor
van de IHD-maatregelen vanaf 2011,
het medebepalen van die S-IHD’s.
Woord van de voorzitter
stellen INBO en ANB een
Landelijk Vlaanderen pleit voor een eerherstel van
«maatregelensyllabus»
op
de economische pijler van het multifunctioneel
voor
de
habitats.
Het
is
een
InBev-Baillet Latour Prijs voor Leefmilieu
bosbeheer !
beknopt overzicht van het
2009 uitgereikt aan K.U. Leuven
noodzakelijke beheer en inrichting in functie
Ter voorbereiding van de bepaling van de
van de milieucondities en soorten van Natura
maatregelen in de natuurrichtplannen vanaf
Paper Chain Forum
2000 habitats, ten behoeve van particuliere
2011, wordt er gewerkt aan de algemene
grondbezitters en -gebruikers. Zo kunnen
begeleidingsinstrumenten. Men wil een
Natura 2000
zij inschatten wat het beheer voor hen zal
coherent geheel vormen, aanvaardbaar,
betekenen.
motiverend en efficiënt. Als bossector stellen
De overheid kan dan ook zien welke
wij vast dat meer dan 75% van de om te
1 miljoen bomen
ondersteunende maatregelen nog nodig
vormen of uit te breiden oppervlakten voor
zijn, voor aangepast beheer. Het wordt
die IHD’s bosgebonden is,zodat onze sector
Minaraad
een basiswerkboek voor een coherente
een essentiële bijdrage zal leveren en dus
samenwerking en voor het opbouwen
aangepaste instrumenten moet vinden.
Nieuwe voorzitter VLORO
van vertrouwen. Wij vinden dit initiatief heel
Volgende punten stellen wij nu voorop.

Inhoud

1

3-6
7
8
9

10

De maatregelensyllabus geeft de beheerder een
overzicht van het noodzakelijke beheer in een
Natura 2000 gebied.
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Natuur

Universiteit Leuven wint prestigieuze private natuurprijs !

De Inbev-Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2009
beloont de K.U. Leuven en het Domein Beverbeek In Hamont-Achel
De InBev-Baillet Latour Prijs
voor het Leefmilieu 2009
werd op 6 oktober uitgereikt
aan de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) voor
het geïntegreerd bos- en natuurbeheer van het domein
Beverbeek in Hamont-Achel.
De prijs werd uitgereikt door de
Belgische Stichting Behoud
Natuur en Leefmilieu, die de
K.U.Leuven wil belonen voor
zijn talrijke inspanningen bij het
herstel en het beheer van dit
opmerkelijk natuurlijk erfgoed,
en voor het belang van dit
project op ecologisch, economische, educatief en sociaalcultureel gebied. De Prijs voor
het Leefmilieu, ter waarde van
€ 10.000, wordt jaarlijks toegekend aan een eigenaar of privébeheerder die op de een of andere manier bijdraagt
tot de inrichting of het ecologisch beheer van
het Belgisch grondgebied. Landelijk Vlaanderen ondersteunt op een
aktieve
manier
de
Stichting B.N.L. door
voor Vlaanderen er het
secretariaat van waar te
nemen.

De INBEV-BAILLET LATOUR PRIJS voor het LEEFMILIEU :
DE BELANGRIJKSTE MILIEUPRIJS IN BELGIË
Vlaanderen, Wallonië en Brussel
die als voorbeeld kunnen dienen.
De InBev-Baillet Latour Prijs voor
het Leefmilieu wordt financieel
ondersteund door het Fonds
InBev-Baillet Latour.
Latour Dit Fonds
heeft tot doel belangrijke menselijke
verwezenlijkingen op wetenschappelijk, cultureel of artistiek vlak aan
te moedigen. Deze prijs, ter waarde
van € 10.000 is de grootste erkenning in ons land inzake duurzaam
milieubeheer.

Het gagelstruweel is een
uniek en vrij zeldzaam
biotoop, en vraagt een
zeer specifiek beheer.

De InBev-Baillet Latour Prijs voor het
Leefmilieu werd meer dan 10 jaar geleden
in het leven geroepen en beloont elk jaar
een eigenaar of privébeheerder die zich
bezighoudt met de inrichting of het ecologisch beheer van een in België gelegen
domein.
De InBev-Baillet Latour Prijs voor
het Leefmilieu wordt afwisselend uitgereikt door de Stichting Behoud
Natuur en Leefmilieu Vlaanderen
en de “Fondation wallonne pour la
Conservation des Habitats”. Een jury
van onafhankelijke milieu-experts beloont
elk jaar milieuvriendelijke projecten in

K.U. LEUVEN beloond voor
GEÏNTEGREERD BOS- en
NATUURBEHEER van het
DOMEIN BEVERBEEK
Dit jaar werd de InBev-Baillet Latour Prijs
voor het Leefmilieu toegekend aan de
Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
voor het herstel en het beheer van het domein Beverbeek in Hamont-Achel.
De jury heeft beslist om de Prijs toe te kennen omwille van de geïntegreerde aanpak van dit project, waarbij het potentieel
van de ecologische, economische, edu-
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Natuur
catieve en sociaal-culturele functies optimaal wordt benut. Natuurbehoud en natuurontwikkeling, rekening houdend met de
verschillende functies, worden in dit project
maximaal gerealiseerd. Het project van het
domein Beverbeek wordt gekenmerkt door
veelzijdigheid.. Zo wordt onder meer de
zachte recreatie bevorderd door een ruime
toegankelijkheid. Daarmee verbonden beschikt dit project over een belangrijke educatieve functie,, waarbij het domein voor
de studenten de ideale praktijkplek vertegenwoordigt. De economische functie
slaat op de boomproductie en de jachtverpachting.
Daarnaast heeft de jury specifiek aandacht
voor het beheer van het natuurreservaat, dat resulteert in het behoud, het
herstel en de uitbreiding van natuur doeltypen en specifieke vegetatie die in gelijkaardige biotopen verdwenen of bedreigd
zijn. Er groeien enkele zeldzame planten
zoals koningsvaren, galigaan en gagelstruweel. Daarnaast zijn er enkele minder
voorkomende dieren aanwezig zoals de
houtsnip, de zwarte specht en enkele libellensoorten.
Het domein Beverbeek, 164 ha groot en
eigendom van de K.U.Leuven sinds 1961,
wordt sinds 1997 beheerd door Prof. Bart
Muys, die de opdracht kreeg om het domein te beheren in het belang van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. “Kosten
en baten dienden hierbij in evenwicht te blijven. Dit was geen gemakkelijke opdracht
voor een natuur- en habitatrichtlijngebied,
te meer in een periode van lage houtprijzen
en stijgende arbeidskosten.”, aldus Prof.
Muys.
Zo groeide het idee van een geïntegreerd
beheer waarbij alle uitgaven aan een kritisch onderzoek werden onderworpen en
de inkomsten uit producten en diensten
sterk werden gediversifieerd. Het beheer
is duurzaam vastgelegd in een beheerplan
tot 2027. Het beheer van het Elsbroek, een
erkend natuurreservaat, ligt vast tot 2032.

Een VEELZIJDIG PROJECT
Met NADRUK op
GEÏNTEGREERD BEHEER.
Het geïntegreerde project domein Beverbeek is concreet gesteund op de sleutelbegrippen diversificatie, zonering en educatie.
Diversificatie wijst op een economisch
rendabel beheer met beheersing van
spreiding van inkomsten, waarbij de geringe bodemvruchtbaarheid van het gebied niet langer als een zwakte werd be-
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Het domein Beverbeek is een afwisseling van verschillende bostypen van semi-natuurlijk
ongelijkjarig bos met eiken, berk, lijsterbes, … en homogene bestanden van grove den.

schouwd, maar werd omgebogen tot een
sterkte door inkomsten te verwerven
uit de hoge biodiversiteits- en landschapswaarde. Aan de uitgavenzijde
wordt de noodzaak van alle uitgaven
op voorhand sterk getoetst.
Diversificatie betekent eveneens risicospreiding en stabiliteit, dankzij de spreiding van de inkomsten van ondermeer
houtverkoop, jachtpacht, landbouwpact,
recreatiesubsidie, subsidie ecologisch
bosbeheer en subsidie natuurreservaat.
Wat de houtproductie betreft, ligt de nadruk bijvoorbeeld vooral op kwaliteit en niet
zozeer op volume.
Zonering slaat op de ruimtelijke optimalisatie van het beheer gebaseerd op sterkte-zwakte analyse van de verschillende
percelen. In de praktijk betekent dit dat
elk perceel aan de hand van een bosbouwkundige en ecologische inventaris werd
geëvalueerd. Op basis hiervan werd een
rangorde van functies afgeleid.
Het beheer van elk perceel blijft wel gericht op meerdere functies, maar naargelang
deelgebeid wordt het accent gelegd op
productie, ecologie of beleving. Zo is het
domein van groot belang voor de biodiversiteit, getuige hiervan de status als natuurgebeid op het gewestplan en van Natura
2000-beschermingszone. Het merendeel
van de paden in het park zijn bovendien
opgesteld voor verschillende vormen
van recreatie zoals wandelen, fietsen en
paardrijden.

Een PROJECT
in VIJF FASEN.
Het project verliep achtereenvolgens in
vijf fasen: duurzaam bosbeheer, landschapsbeheer, natuurbeheer, geïntegreerd beheer en tot slot optimalisatie.
FASE 1 : Duurzaam bosbeheer (vanaf
1997): focus op kostenbeperking, houtvermarkting, omvorming, integratie in het
onderwijs.
FASE 2 : Landschapbeheer (vanaf 2000):
houtkantenbeheer en –herstel, optimalisatie van het faunabeheer, recreatiebeheer en
bezoekersinfo.
FASE 3 : Natuurbeheer (vanaf 2003) :
focus op beheer en erkenning als privaat
Natuurreservaat van het Elsbroek.
FASE 4 : Geïntegreerd beheer (vanaf
2005) integratie van alle bovenstaande
aspecten in het gezamenlijke bosbeheersplan.
FASE 5 : Optimalisatie (2009-2013): uitvoering, registratie en monitoring van het
beheer, ecocertificering van het bosbeheer,
erkenning van de Zoren als privaat Bosreservaat, inpassen in het Grensoverschrijdend Ecologische Basisplan.

EERVOLLE
VERMELDINGEN 2009
1. Boer zoekt vrijwilliger

Educatie wijst op het belang van overdracht van kennis en ervaring voor stu- Dit project betreft natuurgerichte landbouw
denten en collega-landeigenaars. De op- in het werkingsgebied van het Regionaal
vatting hierbij is “leren door te doen” en de Landschap ScheldeDurme gefocust op
Zowel onze
eigen infosessies
de vormingsmomenten
ii.s.m.
ANB waren
theoretische beschouwingen
te vervangen
hetals
meersengebied
langs de
Schelde
tus- een
groot
succes.
Landelijk
Vlaanderen
en
Hubertus
Vereniging
Vlaanderen
door demonstraties op het terrein. Sinds sen Wetteren en Dendermonde.
kondenstudenten
ruim 500 personen
uit eerste
hand“Boer
informeren.
Reeds
50 personen
1998 hebben al een 200-tal
een Het
project
zoekt
vrijwilliger
ommelddengevolgd.
zich als SBZ ambassadeur
en zullen
zo goed als mogelijk
voor hun regio prowerkstage in het domein
samen
weidevogels
te beschermen”,
beren te fungeren als aanspreekpunt en klankbord.

Natuur
is een maatschappelijk zeer relevant project dat de grenzen tussen natuurliefhebbers, landbouwers en jagers laat vervagen.
Het project heeft zowel een terreingericht
resultaat, een draagvlak verbredend resultaat, een voorbeeldstellend resultaat als
een beleidsmatig resultaat. Het project is
een toonbeeld van hoe met beperkte middelen en met veel aandacht voor elkaar
tal van waarden samen verdedigd kunnen
worden. Het project heeft dan ook een
echte voorbeeldfunctie naar tal van belanghebbenden op het gebied van natuur.
Medewerkers van het Regionaal Landschap Schelde-Durme zijn erin geslaagd de
lokale landbouwgemeenschap te betrekken bij het beschermen van weidevogelpopulaties en aldus een ruime betrokkenheid bij natuurbehoud en –beheer te
bewerkstelligen. Het draagvlak verbredend
resultaat zien we ook in de betrokkenheid
van de lokale jagersverenigingen en meer
appreciatie en begrip voor de kleine familiale landbouwbedrijven vanwege de natuurvrijwilligers. Deze band tussen verschillende landsgebruikers waarborgt meer nog
dan het positieve effect op de weidevogels
het duurzaam karakter van het project.
Belangrijk is ook de vaststelling dat de financiële tegemoetkomingen voor het weidebeheer een billijke vergoeding blijken te
zijn.

2. Buren voor het landschap
Dit project “Buren voor het landschap”
situeert zich in de vallei van de Kerkebeek
te Zedelgem in de provincie West-Vlaanderen. Het ligt in het werkingsgebied van
het Regionaal Landschap Houtland dat
er naar streeft projecten, in samenwerking
met particuliere eigenaars en landbouwers, te ontwikkelen als voorbeeld voor de
inwoners en als stimulans tot navolging.
Meer bepaald was de Pierlaponthoeve een
voorbeeld van landschappelijke inkleding
die de valorisatie van het terrein ten goede

komt en een voorbeeld voor hoevetoerisme dat met een aantal educatieve
activiteiten, de leefbaarheid van het
bedrijf verzekert. Door het bedrijf in het
plattelandstoerisme in te schakelen,
wordt de klassieke tegenstelling tussen landbouw en natuur overstegen.
Het project is een duidelijk voorbeeld
van hoe de overheid met particulieren op
een draagvlak onderbouwde manier tot
positieve resultaten op het terrein komt.

3. Bolderberg

functie zachte recreatie in een sfeer
van bezinning met respect voor natuur en bos. Bij de natuurontwikkeling is er bijzondere aandacht voor een
duurzame bosbouw.

De kluis en kapel van
Bolderberg als monument geklasseerd en
gelegen in een geklasseerde
groene
omgeving
werden
door baron Claude de
Villenfagne de Vogelsanck in 2000 aan de
gemeente HeusdenZolder, in erfpacht gegeven.
Het project vertoont
een waaier van aspecten, landelijk, historisch, religieus…
Heeft als belangrijke
In het sterk verstedelijkte buitengebied is
het project een voorbeeld van veelzijdige,
en milieuvriendelijke inrichting, waar men
tot rust kan komen en genieten. Op kleinere
schaal ook een voorbeeld van landschapsinrichting en er is een permanent streven
naar het bevorderen van biodiversiteit.
Het blijvend karakter van het project wordt
gewaarborgd door een waaier factoren :
de vrienden van de Kluis, Limburgs Landschap, het Regionaal Landschap Lage
Kempen en de kerkfabriek Sint Job
Bolderberg.
De erfpacht en een instandhoudingsovereenkomst met de eigenaars verzekeren
tenslotte de continuïteit van dit sympathiek
project.
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Van
arte
ank aan de STAD HAMONT-ACHEL,
in het bijzonder aan burgemeester Theo Schuurmans en
zijn team voor de ondersteuning bij de prijsuitreiking.
www.hamont-achel.be
De familie Kluijtmans voor het ter beschikking stellen van
het domein Beverbeek.

Stichting Behoud Natuur
en Leefmilieu Vlaanderen vzw

Lambermontlaan 410, 1030 Brussel
Tel. : +32 (2) 217 27 40
Email : sbnlvlaanderen@skynet.be
www.landelijkvlaanderen.be/index2.html

Tot slot enkele streekproducten, ten zeerste aan te raden :

TRAPPIST DE KLUIS
www.achelsekluis.org

KAASMAKERIJ CATHARINADAL , (h)eerlijke streekkazen,
www.catharinadal.be

VOLGEND JAAR REIKT DE FONDATION WALLONNE POUR LA CONSERVATION DES HABITATS DE INBEV-BAILLET LATOUR
PRIJS VOOR HET LEEFMILIEU 2010 UIT AAN EEN PROJECT IN WALLONIË OF BRUSSEL.
Baron Edgard Kesteloot, voorzitter SBNL
en de heer Philippe de Schouteete de
Tervarent, voorzitter FIBL, heten de genodigden van harte welkom op de academische zitting ter gelegenheid van de uitreiking van de InBev-Baillet Latour Prijs voor
het Leefmilieu 2009

De gelukkige laureaat en alle eervolle vermeldingen waren oprecht
fier met deze huldiging en bekroning van hun project.

Prof. dr. ir. Bart Muys, een overgelukkige laureaat, geeft toelichting bij het winnende project:
het domein Beverbeek te Hamont-Achel, eigendom van de
Katholieke Universiteit Leuven.

Het bekroonde project ‘Geïntegreerd bos- en natuurbeheer te Beverbeek’,
krijgt naast een oorkonde, vooral een prijs van 10000 Euro van het Fonds
InBev-Baillet Latour, dat door de Katholieke Universiteit zal geïnvesteerd
worden in het project om het nog verder te ontwikkelen.
V.l.n.r : Edgard Kesteloot, voorzitter SBNL, Jan Spaas, voorzitter jury; Bart
Muys, laureaat 2009; Koenraad Debackere, Algemeen Beheerder KU
Leuven; Theo Schuurmans, burgemeester stad Hamont-Achel; Philippe
de Schouteete de Tervarent, voorzitter FIBL.
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Persbericht

EUROPA BEKROONT MILIEUPOLITIEK
BELGISCHE PAPIERINDUSTRIE
Paper Chain Forum ontvangt prestigieuze
European Recycling Award
Het Paper Chain Forum, dat de 12 beroepsfederaties* of de 5.000 bedrijven uit de Belgische papier- en grafische industrie vertegenwoordigt, ontving op 23 september 2009 in het Europese Parlement uit handen van Prins Laurent de prestigieuze European Recycling Award. Hiermee bekroont Europa de langdurige en duurzame recyclage inspanningen van de Belgische papiersector. Deze
leidde de voorbije jaren tot een systematische verbetering van de ecologische voetafdruk van de sector.
Onze papiersector krijgt goede punten als
het op duurzaam ondernemen aankomt.
Zo levert de volledige ketting van boseigenaars tot papierfabrikanten, drukkers en
uitgevers systematisch inspanningen om
zijn CO2 voetafdruk te verkleinen en een
duurzame relatie tussen papier en milieu te
bestendigen.
De Europese ORGANISATIE erkent deze
inspanningen door het Paper Chain Forum,
de prestigieuze European Recyling Award
toe te kennen.
Volgens de organisatie verdient Paper
Chain Forum België deze prijs omwille van
zijn « MOTIVATIE van de jury ».
Het Paper Chain Forum voert sinds meer
dan 15 jaar, in naam van de volledige papierketen, informatie-, communicatie- en
sensibiliserings acties over de duurzame
relatie tussen papier en milieu om de publieke opinie te overtuigen duurzamer met
papier om te gaan.

Milieucharter
In 2008 resulteerden deze inspanningen
in de ondertekening van een milieucharter door de 12 beroepsfederaties. Deze
primeur voor de Belgische industrie en
voor Europa betekent concreet dat de papiersector zich engageert om gezamenlijk
maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering.
Op deze manier formaliseert de sector zijn
engagement dat zich uit in de actieve steun
van de strijd tegen illegale houtkap, ondermeer via het boscertificatiesysteem met het
PEFC of FSC** keurmerk.
Verder blijft de papierketen zich inspannen
om de inzamelingsgraad en de recyclage
van oud papier te verhogen. In 2008 werd
bijna 2 miljoen ton oud papier ingezameld.
Dit vertegenwoordigt ongeveer 60% van
het binnenlandse verbruik van papier en
karton.

PAPER CHAIN FORUM

Papier Project Fonds
De jury bekroonde in het bijzonder de samenwerking van het Paper Chain Forum
met de vzw Green Belgium, die educatie
voor duurzame ontwikkeling organiseert.
Samen richtten zij naar aanleiding van de
‘Nacht van de Grafische Industrie’ georganiseerd door Febelgra en Grafisch Nieuws in samenwerking met het Paper Chain
Forum, het Papier Projectfonds op dat tot
doel heeft om educatieve projecten te financieren die het papierbewustzijn bij kinderen en jongeren vergroten.
Het startkapitaal van het Papier Projectfonds werd gefinancierd met de opbrengst
van de ‘Nacht van de Grafische Industrie’
en aangevuld met giften van het Paper
Chain Forum.

Betere CO2 voetafdruk
Door bij te dragen aan de duurzame
ontwikkeling van bossen en steeds meer te
recycleren engageert de papierketen zich
om de CO2 opslag via bomen te verbeteren
en te vergroten. Op 15 jaar tijd is de CO2

uitstoot per geproduceerde ton papier met
25% gedaald.
De papier- en grafische industrie werkt actief aan de verlaging van de CO2 uitstoot door
een verbetering van de energie-efficiëntie
van de bedrijven. Zo sloten de sectoren van
de papierproductie, de papierverwerking
en de grafische industrie met de overheid
CO2 energie convenanten die neerkomen
op een substantiële vermindering van de
CO2 uitstoot.
“Deze European Recycling Award is een
belangrijke steun voor onze, nog vaak
door de publieke opinie miskende, inspanningen voor een duurzame relatie tussen papier en bos. Er blijven immers veel
te veel vooroordelen en misverstanden
bestaan over onze ecologische voetafdruk.
De Award bevestigt onze voortrekkersrol
als duurzame papierketen en industrie in
België en Europa,” aldus Firmin François,
Voorzitter van het Paper Chain Forum.
PEFC : Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes
PSC : Forest Stewardship Council
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Het Paper Chain Forum is een vzw die al vijftien jaar alle deelnemers aan de papierketen in België groepeert. Dit zijn de eigenaars van bossen,
producenten, invoerders, verwerkers en groothandelaren van papier en karton, de grafische industrie, uitgevers van de geschreven pers en
recuperatiebedrijven van oud. Het PCF vertegenwoordigt meer dan 5.000 ondernemingen en biedt in het totaal werk aan meer dan 60.000
personen. Het PCF heeft als doel het grote publiek beter en correct te informeren over de relatie tussen papier en milieu.
De leden van het Paper Chain Forum zijn Cobelpa, Fetra, Grape, VDP, Febelgra, Coberec Paper, Benecell, Febem, KBBM, The Press , UPP
en ACE Belgium. www.paperchainforum.org
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Waar staan we nu met Natura 2000 ?
Bent u er nog bij ?
Na de intensieve communicatiecampagne inzake het Natura 2000 proces in Vlaanderen waar onze leden, land- en boseigenaars/beheerders, is het hoog tijd voor de opmaak van een tussenstand en een blik op de toekomst!
Het was een zeer groot genoegen om in
samenwerking met de Hubertus Vereniging
Vlaanderen vzw onze leden in zo’n grote getale te hebben mogen verwelkomen op een
van onze 10 regionale infomomenten.
Alle presentaties van deze infomomenten
en een videoverslag zijn terug te vinden
op de Natura 2000 pagina’s van onze
website (www.landelijkvlaanderen.be/
Natura2000.htm).

U krijgt nu inderdaad de kans om begin
2010 uw mening te geven over de doelstellingen natuur (ook wel Europese natuurdoelstellingen of instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) genoemd), die voor uw
Natura 2000 gebied worden opgemaakt !
Dit is niet onbelangrijk aangezien deze
doelstellingen vanaf 2011 zullen worden
vertaald in concrete maatregelen (zie het
IHD-artikel in ons vorige nummer !).

De Natura2000-gebieden liggen over geheel Vlaanderen verspreid. Misschien ligt uw eigendom ook
in een speciale beschermingszone. Men kan dit nagaan op onze website en per gebied een overzicht
opvragen van de beoogde instandhoudingsdoelstellingen.

In totaal zijn er maar liefst 500 leden komen
luisteren. En terecht, want alle aandacht,
agenda’s en budgetten van de Vlaamse
overheid (inzake natuur) worden op dit moment op deze Natura 2000 gebieden gericht en op het proces dat zich hierin de komende 20 à 40 jaren zal afspelen. Er wordt
bovendien zwaar ingezet op de mogelijkheid tot participatie van de verschillende betrokken organisaties en hun
leden. Tot op heden hebben wij van de
overheid nog nooit dergelijke inspanningen
gezien om de verschillende doelgroepen in
die mate te betrekken in een beleidsproces,
hen de kans te bieden hun bezorgdheden
te uiten en daar, binnen de (wetenschappelijke) kaders, maximaal rekenschap
aan te geven. Dit is een kans die wij,
naast Boerenbond, Algemeen boerensyndicaat, VOKA, UNIZO, Natuurpunt en
Hubertus Vereniging Vlaanderen, optimaal
willen benutten om de belangen van
de private land- en boseigenaars/beheerders mee op tafel te leggen.
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Om u deze kans van inspraak te bieden
hebben wij op onze 10 regionale infomomenten steeds de oproep gedaan zich als
kandidaat
SBZAmbassadeur aan
te melden. Op deze
manier kunt u goed
worden ingelicht en
voorbereid om mee
rond de tafel te
zitten wanneer de
doelstellingen voor
uw SBZ gebied
besproken
zullen
worden.
Samen met de Hubertus
Vereniging
Vlaanderen
hebben zich zo in totaal
een 50-tal leden
aangemeld.

Hier willen wij echter nogmaals een oproep
doen aan onze land- en boseigenaars/beheerders : Heeft u land/bos in een Natura 2000 gebied (of SBZ gebied) laat
dit dan aan ons weten ! Dan kunnen wij
u tijdig en gericht informeren wanneer
er zaken over uw gebied beslist worden ! Geef ook aan binnen welk SBZ
gebied u valt. Via onze website kunt u
per provincie een kaart bekijken met
de verschillende SBZ gebieden die
daar voorkomen. Door op zo’n gebied
te klikken krijgt u een document te zien
met de naam van het gebied.
Surf naar www.landelijkvlaanderen.be/
Natura2000.htm
De reeds aangemelde kandidaat Ambassadeurs hebben in september reeds de kans
gekregen om een bijkomend infomoment
te ontvangen. Deze infoavonden, 7 in
totaal en verspreid over Vlaanderen,
werden door het ANB en in samenwerking
met de verschillende doelgroeporganisaties waaronder Landelijk Vlaanderen
ingericht om dit unieke samenwerkingsproces verder toe te lichten. Hierbij was
telkens ook ruime mogelijkheid om alle vragen te stellen. Deze werden steeds door
het ANB of Natura2000 experten uit andere organisaties beantwoord. Het waren
geslaagde avonden die de verwachtingen
naar de overheid toe weliswaar sterk hebben doen toenemen. Wij hopen en ijveren
ervoor dat de veelbelovende ingeslagen
weg van overleg met alle betrokken
partijen aangehouden blijft ! De bal ligt
op dit moment echter ook grotendeels bij
de leden in deze gebieden zelf !
Grijp deze kans om mee rond de tafel te
zitten ! Meldt u bij ons aan !x

Zowel onze eigen infosessies als de vormingsmomenten ii.s.m. ANB waren een
groot succes. Landelijk Vlaanderen en Hubertus Vereniging Vlaanderen
konden ruim 500 personen uit eerste hand informeren. Reeds 50 personen meldden zich als SBZ ambassadeur en zullen zo goed als mogelijk voor hun regio proberen te fungeren als aanspreekpunt en klankbord.

Natuur

1 Miljoen bomen voor Vlaanderen : onze zoektocht naar grond !
Vlaanderen doet mee met de campagne van de Verenigde Naties om
7 miljard bomen bij te planten in de wereld. Wij hebben beloofd om er
1 miljoen aan de teller toe te voegen. Een positieve en laagdrempelige
boodschap die zowel bedrijven, verenigingen, particulieren als gemeenten
aanspreekt.

De opzet

Voor de vergunningsaanvraag :

Financieel

De VBV moet de Vlamingen sensibiliseren
over het belang van bomen, maar heeft ook
de opdracht gekregen om een match te
maken tussen bedrijven die bossen willen
sponsoren en particulieren en gemeenten
die op hun gronden nieuwe bossen kunnen
aanplanten.
De campagne is een fantastisch succes! Tal
van enthousiaste bedrijven komen bij ons
aankloppen om een bos te sponsoren. We
houden de boodschap simpel: 5 euro per
boom. Alleen de gronden zijn soms nogal
moeilijk te vinden. Vierkante meters zijn nu
eenmaal schaars in Vlaanderen.
Heeft u zelf nog een lap grond liggen die
we samen kunnen bebossen ? Probeer alle
aanplantacties zo vroeg mogelijk te signaleren aan vanessa.debruyne@vbv.be en
dan zien we of we kunnen samenwerken.

Het is niet altijd zo gemakkelijk om voor
nieuwe bossen een vergunning te krijgen.
Voeg onderstaand bericht toe aan uw vergunningsaanvraag en maak op die manier
meer kans op een positief advies. Wij helpen ook actief mee aan de lobby met afdeling land om een vergunning

Voor de sponsordeals werken we gemakshalve aan een tarief van 5 euro per boom.
De bedrijven leggen meestal van te voren
vast hoeveel bomen ze willen sponsoren of
waaraan ze de sponsoring willen koppelen
en dus afhankelijk van maken (verkoop/online folder/…). Dan ga ik op zoek naar geschikte gronden en organiseer ik de plantactie voor het bedrijf.

Voorbeelden
1. Begin dit jaar heeft sponsor Recticel
Insulation ons 6000 euro geschonken in
het kader van hun kerstkaartenactie. Het
relatiegeschenk was boom dat ze op 21
maart zelf mochten komen planten in een
nieuw speelbos voor Ingelmunster van 5
hectare.
2. In mei en juni heeft Waasland Automotive 7500 euro opgehaald voor een nieuw
speelbos in Beveren van 1,5 hectare dat
we 22 November samen met de klanten
en medewerkers van het autobedrijf gaan
aanplanten.
3. De VDAB gaat op 8 november voor elke
medewerker een boom aanplanten. Ze
hebben 5000 medewerkers dus dat komt
neer op een bedrag van 25.000 euro en vijf
nieuwe bossen in elke provincie van Vlaanderen. We
planten aan bij particuliere
eigenaars in Boortmeerbeek, Erpe-Mere, Zandhoven en Gingelom. In
West-Vlaanderen voegen
we 3 ha toe aan het provinciaal domein De Palingbeek.
Veel meer voorbeelden op :
http://1miljoenbomen.be

“Deze vergunningsaanvraag kadert in de
campagne voor 1 miljoen bomen van de
Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) en
het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).
De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om binnen dit project elk jaar gemiddeld 62,5 hectare bos te realiseren. Op die
manier wil ook Vlaanderen meewerken aan
de missie van de Verenigde Naties om 7
miljard nieuwe bomen in de wereld aan te
planten.”

Het is dus niet zo dat we bij een aanplant
kunnen garanderen dat alle bomen zullen
gesponsord worden of dat we alle bossen
van sponsoring kunnen voorzien. Sowieso
is het leeuwendeel van het sponsorgeld
voor de eigenaar van het bos. Per gesponsorde boom gaat 1 euro naar de VBV voor
onze werking en opvolging. Daarnaast kan
een deel van het sponsorgeld kan ook nog
vrijgemaakt worden voor de bosgroep of
andere partijen die de verantwoordelijkheid
op zich nemen voor

DE SPELREGELS
• Het moet gaan over nieuw bos in Vlaanderen. Herbebossingen na een eindkap
mogen niet meedoen. Compenserende bebossingen tellen ook niet mee.
• U moet een positieve vergunning hebben om te bebossen of u moet een stuk grond
hebben waar geen vergunning voor nodig is (als het al in park-, bos- of natuurgebied
ligt). Projecten zonder vergunning (= “illegale” bebossingen) komen niet in aanmerking
voor sponsoring.
• Reeds beplante terreinen komen helaas niet meer in aanmerking voor extra sponsoring,
maar elke boom die vanaf oktober 2008 werd aangeplant is welkom op onze teller.
• Veel sponsors willen zelf de planactie organiseren. De landeigenaar krijgt dus niet
alleen het sponsorgeld, maar ook een werkploeg die de aanplant komt verzorgen.
Hier moet u dus wel de toelating voor geven en een beetje ruimte voor ter beschikking kunnen stellen voor een tent of andere animatie. De VBV organiseert dit feestelijk
gebeuren samen met de sponsor.
• Het sponsorgeld komt bovenop de bestaande subsidies voor bosuitbreiding. U mag
dus twee keer langs de kassa passeren!
• Wij kunnen wel niet garanderen dat voor elke boom en elke plantactie een sponsor
zal gevonden worden. Er zijn sponsordeals van 3000 € en er zijn er van
25.000 € (waar we dan 1 heel groot
of verschillende kleintjes mee sponsoren). De meeste bedrijven stellen
vooral eisen i.v.m de ligging van het
terrein (dicht bij hun hoofdkantoor).
• De kandidaten worden geselecteerd
volgens volgende criteria: volgorde
van aanmelden, geschiktheid van het
terrein (maar lig hier vooral niet teveel
van wakker), private eigenaars krijgen
de voorkeur boven openbare besturen
(maar laat u hierdoor ook niet tegen-

Alle info op http://1miljoenbomen.be (opgelet geen www !!!)
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Milieu- en natuurraad Vlaanderen (Minaraad)
De Minaraad is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Vertegenwoordigers uit
het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in overleg met elkaar over het milieubeleid in de
brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering
en aan het Vlaams Parlement.
De kerntaak van de Minaraad is het uitbrengen van adviezen zowel op eigen
initiatief als op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement.
De Vlaamse Regering is verplicht om
advies in te winnen over :
o de voorontwerpen van decreet die
het milieubeleid aanbelangen;
o de voorontwerpen van decreet die
tot andere beleidsdomeinen behoren en aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
o de ontwerpbesluiten van de Vlaamse
Regering die het milieubeleid aanbelangen én van strategisch belang
zijn.
De Minaraad kan op eigen initiatief of
op verzoek adviezen uitbrengen :
o de hoofdlijnen van het milieubeleid
of van de milieubeleidsaspecten van
duurzame ontwikkeling;
o de voorstellen van decreet die het
milieubeleid aanbelangen of tot andere beleidsdomeinen behoren en
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu;
o de ontwerpbesluiten van de Vlaamse
Regering die het milieubeleid aanbelangen en niet van strategisch belang zijn;
o de beleidsnota’s die ingediend worden door het Vlaams Parlement
over het milieubeleid en over het
milieubeleidsaspect van duurzame
ontwikkeling;
o de ontwerpen van samenwerkingsakkoord die het Vlaamse Gewest
wil afsluiten met de Belgische Staat
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of met de andere gewesten én die
van strategisch belang zijn voor het
milieubeleid of het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling;
o de nationale plannen die van strategisch belang zijn voor het milieu
beleid of het milieubeleidsaspect van
duurzame ontwikkeling;
o de
EU-beleidsvoornemens,
EUbeleidsplannen, EU-regelgeving of
internationale verdragen die in voor-

bereiding zijn én van strategisch
belang zijn voor het milieubeleid of
het milieubeleidaspect van duurzame
ontwikkeling.
De Minaraad telt 24 stemgerechtigde
raadsleden die door de Vlaamse Regering benoemd worden voor een termijn
van vier jaar :
o Voorzitter (Het voorzitterschap is
jaarlijks roterend)

natuur
Als voorzitter van de Vlaamse Hoge Bosraad is de heer Jan Spaas (rechts) gelast
met een goede en vlotte overdracht van de werkzaamheden naar de permanente werkcommissie BOS. De heer Philippe Casier (links), voorzitter Landelijk
Vlaanderen, zetelt in het dagelijks bestuur en vertegenwoordigt in de algemene
vergadering van de Minaraad de open ruimte.

o Vertegenwoordigers van het
maatschappelijke middenveld (18)
als volgt verdeeld : Milieuverenigingen (8); Sociaal-economische organisaties (6); Organisaties verbonden aan de open ruimte (2); Socioculturele organisaties die belangen
van consumenten en
gezinnen
vertegenwoordigen (2).
o Organisaties van de Vlaamse
steden & gemeenten en de
Vlaamse provincies (2)
o Onafhankelijke
deskundigen
milieu en milieubeleid (4)
De Minaraad moet ook bijdragen
tot het vormen van een beleidsvisie over het milieubeleid of over het
milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling.
Hij wordt eveneens geacht de
maatschappelijke
ontwikkelingen
en de beleidsontwikkelingen voor
milieu en voor de milieuaspecten van
duurzame ontwikkeling op de verschillende beleidsniveaus en in de verschillende beleidsdomeinen te volgen en te
interpreteren.
De adviezen van de Minaraad zijn openbaar. De Vlaamse Regering kan mits
motivatie afwijken van deze adviezen.

WERKING
Raad
De Raad neemt steeds de eindbeslissing over de ontwerpadviezen of andere
ontwerpdocumenten die tot stand komen
in de permanente werkcommissies.
Daarbij streeft de Raad steeds naar

beurt binnen werkcommissies. Ze staan
onder leiding van een door de Raad
aangeduide werkcommissievoorzitter en
zijn samengesteld uit raadsleden, plaatsvervangende raadsleden en door hen
aangeduide experts. Elke werkcommissie wordt bijgestaan door minstens één
lid van het secretariaat. De werkcommissies gelden als de motor van de raadsactiviteiten. Ze snijden de voorgelegde
problemen ten gronde aan en gaan gedetailleerd in op discussiepunten om zo
consensus. Als geen consensus wordt tot ontwerpadviezen te komen.
bereikt, gaat de Raad over tot stemming.
De stemverhouding wordt weergegeven Permanente Werkcommissies
in het advies. Minderheidsnota’s kun- De Minaraad telt ook negen permannen aan de adviezen toegevoegd wor- ente werkcommissies (PWC’s): voor
den. De adviestermijn bedraagt meestal het natuurbeleid, het bosbeleid, het
30 dagen na de datum van ontvangst jachtbeleid, het binnenvisserijbeleid, het
van de adviesvraag. In geval van spoed mestbeleid, het energiebeleid, het mokan de Vlaamse Regering de termijn biliteitsbeleid, natuur- & milieueducatie
inkorten tot minimaal tien werkdagen. (NME) en voor duurzame ontwikkeling.

Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur telt negen bestuursleden. Zij bepalen de agenda van de
raadszittingen en volgen de processen
binnen de subcomités, de werkcommissies en de permanente werkcommissies
op. Het Dagelijks Bestuur mandateert
het secretariaat, neemt de belangrijkste
organisatorische beslissingen en stuurt
het personeelsbeleid en het budgettair
beleid. Het Dagelijks Bestuur vergadert
minstens tienmaal per jaar en beslist, in
tegenstelling tot de Raad van Landelijk
Vlaanderen, met unanimiteit. De voorzitter de heer Philippe Casier, maar deel
uit van het dagelijks bestuur.

Subcomités

Net als de gewone werkcommissies
bereiden de PWC’s de ontwerpadviezen
voor, maar het aantal leden per PWC is
beperkt tot 16 personen en wordt benoemd door de Vlaamse Regering. De ene
helft van de commissieleden wordt door
de Vlaamse Regering benoemd op basis
van hun specifieke deskundigheid en op
grond van hun specifieke representativiteit voor het onderwerp dat binnen de
PWC behandeld wordt. De andere helft
wordt benoemd door de Vlaamse Regering op voordracht van de Minaraad. De
Raad delegeert de voorbereiding van de
adviesonderwerpen aan de permanente
werkcommissies. De Vlaamse Hoge
Bosraad is momenteel in volle omvorming naar de permanente werkcommissie BOS.

De subcomités worden gecoördineerd
Secretariaat
vanuit het Dagelijks Bestuur en bereiden
organisatorische beslissingen (bv. over De Minaraad beschikt over zijn eigen seccommunicatie) voor.
retariaat dat geleid wordt door een secretaris. Het secretariaat staat in voor de
Werkcommissies
administratieve, logistieke en inhoudelijke
De voorbereiding van ontwerpadviezen ondersteuning van de Raad.
en de opvolging van beleidskwesties ge- Alle info www.minaraad.be
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VLORO heeft nieuwe voorzitter en actualiseert beleidsvisie.

voor het private patrimonium en de private terreinen. De overheid moet bij haar
beleid respect opbrengen voor de eigendomsrechten. De regels die voor private
gebouwen en terreinen gelden, moeten
eenvoudig en duidelijk zijn. Ze moeten de
rechtszekerheid van de eigenaars waarborgen. De overheid mag de private actoren
niet achterstellen ten gunste van publieke
actoren voor domeinen waarop zij beide
op de markt actief zijn. Zowel in stadsgebouwen als in landgoederen komen vaak
meerdere functies samen: naast wonen bijvoorbeeld ook recreatie. De overheid moet
deze verweving verder mogelijk maken.

De raad van bestuur van de vzw VLORO
(Vlaams Overleg Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting) heeft een nieuwe voorzitter
aangeduid: Gaëtan van de Werve. Tot
voor kort was hij secretaris-generaal van de
Belgische Petroleumfederatie. Als landeigenaar en afgevaardigde vanwege Landelijk
Vlaanderen is hij nauw betrokken bij de
materies die de vzw VLORO behandelt.
De vzw VLORO heeft al ettelijke jaren geschiedenis achter de rug. Reeds in het begin van de jaren ’90 ging dit overlegforum
van start als werkgroep. In 1997 verwierf
de groep het statuut van vzw. In de loop
der jaren zijn er steeds meer ledenorganisaties bijgekomen. De vzw groepeert nu
tien organisaties die samen 11.000
professionelen, meer dan 20.000 particulieren en een tewerkstelling van ongeveer
500.000 mensen vertegenwoordigen.
Sinds een tweetal jaren zijn binnen de
vzw ook provinciale afdelingen ontstaan.
Gedurende al die jaren is de vzw VLORO
haar basisprincipe trouw gebleven: de
dynamiek van het private eigendom als
motor voor de welvaart in Vlaanderen
verdedigen.

VLORO gaat in de toekomst de vinger aan
de pols houden in alle dossiers die private
eigendom aanbelangen. De vzw zal actief betrokken blijven bij het Vlaamse beleid
op het vlak van ruimtelijke ordening en
huisvesting. Maar haar actieterrein zal niet
hiertoe beperkt blijven. Zij zal alle aangelegenheden blijven opvolgen die op de
bouw, het vastgoed en het leefmilieu een
impact hebben.

Gaëtan van de Werve

verleden ook al is gebeurd, seminaries
en opleidingen organiseren. Zij zal er ook
voor zorgen dat de private sector terdege
haar stem kan laten horen in de diverse organen die de overheid adviseren over het te
voeren beleid op het vlak van ruimtelijke
ordening, erfgoedbescherming, wonen
enz., zowel op Vlaamse als op provinciaal
en lokaal niveau.

VLORO is een koepelorganisatie van
organisaties. Het is haar doel de werking
van deze organisaties aan te vullen en te
versterken. Voor de tien aangesloten organisaties fungeert zij dus als ontmoetingsplaats, overlegplatform en denktank.
Samen met hen zal de vzw, zoals in het

Tegelijk met de aanduiding van een nieuwe
voorzitter heeft de raad van bestuur haar
beleidsvisie geactualiseerd. De klemtoon
blijft liggen op het vrijwaren van de gebruiks- en investeringsmogelijkheden

✁

Inschrijvingsformulier voor nieuwe leden
❒

Ja, ik steun de vzw LANDELIJK VLAANDEREN en haar doeslstellingen.
Ik stort mijn bijdrage op rekening nr. 335-0442690-28
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Ledenbijdrage
Basisbedrag : €60

+

Aldus stort ik :
Basisbedrag : €60

+

Solidariteitsbijdrage
€2/ha
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.

ha x €2 = €

.
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Handtekening:
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