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België zet de Europese natuurwetten goed om in nationale wetgeving en het monitoringsysteem dat de
natuurkwaliteit in kaart brengt is goed uitgerold. Dat bl kt uit een Europees rapport dat 18 natuurorganisaties
opgesteld hebben. Maar ons land laat veel kansen liggen door het gebrek aan verbindingen tussen natuurgebieden
en de overheid reikt te veel vergunningen uit voor economische activiteiten die een negatieve impact hebben op
natuur.
Lees meer over: europa beleid natuur

België zet de Europese natuurwetten goed om in nationale wetgeving en het monitoringsysteem dat de natuurkwaliteit in kaart
brengt is goed uitgerold. Dat bl kt uit een Europees rapport dat 18 natuurorganisaties opgesteld hebben. Maar ons land laat veel
kansen liggen door het gebrek aan verbindingen tussen natuurgebieden en de overheid reikt te veel vergunningen uit voor
economische activiteiten die een negatieve impact hebben op natuur.
18 natuurorganisaties hebben de balans opgemaakt, één jaar na de start van het actieplan van de Europese Commissie dat de
Europese natuurwetgeving beter moest doen toepassen op het terrein. BirdLife, European Environmental Bureau en WWF
verzamelden de gegevens op Europees niveau. De informatie voor België werd aangeleverd door Natuurpunt, Natagora en WWF
België. In ons land beslaat het Europese natuurnetwerk (Natura 2000) in totaal 5.158 vierkante kilometer, verspreid over 310
gebieden. In Vlaanderen vallen daar bekende natuurgebieden als de Kalmthoutse Heide, het Zwin en het Zoniënwoud onder. Voor
Wallonië z n dit onder andere de Hoge Venen en het reservaat van Virelles.
"De Belgische natuurgebieden z n volgens de natuurorganisaties te versnipperd om een vlotte en veilige verplaatsing van soorten
te verzekeren of om de negatieve impact van buitenaf voldoende te bufferen", klinkt het. De landbouw en het verkeer spelen een
negatieve hoofdrol. Daarnaast wordt ook het vergunningsbeleid in ons land in het vizier genomen. Er worden te veel vergunningen
voor economische activiteiten afgeleverd die een negatieve impact hebben op de Natura 2000-gebieden, zo klinkt het.
"In de prakt k zien we dat de overheid de Europese natuurbescherming in haar vergunningenbeleid niet ernstig neemt", zegt
Benno Geertsma, beleidsmedewerker van Natuurpunt, die de uitbreiding van transportbedr f H.Essers in Genk als voorbeeld
noemt. "We hebben dringend nood aan een overkoepelend beleid dat natuur naar haar werkel ke waarde schat en dit laat
doorwerken in al de beleidsdomeinen", luidt het b WWF België.
Lees de evaluatie voor België hier.
Bron: Belga / eigen verslaggeving

VILT vzw

Koning Albert II Laan 35
1000 Brussel
Belgium

Contact

T • 02 552 81 91
M • info@vilt.be

Volg ons op:

screenreader.visit us on our facebook page: https://www.facebook.com/vilt.nieuws/
screenreader.visit us on our twitter page: https://twitter.com/vilt_nieuws
screenreader.visit us on our linkedin page: https://www.linkedin.com/company/vilt-vzw/

© 2021 VILT vzw, all rights reserved

Webdesign by Code d'Or

