Actieplan voor meer biodiversiteit in de regio Scheldeland
Op zondag 19 april 2009 ondertekenden Natuurpunt Scheldeland en alle
gemeenten uit ons werkingsgebied, met name Wetteren, Laarne, Wichelen en
Berlare, het Charter voor Biodiversiteit. Ook de afdeling Dendermonding
tekende mee. Sindsdien werkten we een concreet actieplan uit.
Het idee is om in de vier gemeenten van het samenwerkingsverband dezelfde
actiepunten te hanteren, uiteraard met lokale invulling, accenten en budget.
Het is duidelijk dat dit actieplan niet volledig in één jaar gerealiseerd kan en
moet worden. In overleg maken we afspraken over de timing en de
prioriteiten. Enkele punten zijn al voorzien vanaf 2010.
De voorgestelde actiepunten voor de regio Scheldeland zijn:
1 - Adoptie van een soort
Bedoeling is om deze soort als boegbeeld of paraplu te gebruiken in de
acties voor biodiversiteit. Wichelen zou kiezen voor de huiszwaluw. Wetteren
kiest voor de kamsalamander. Laarne stelt de veldleeuwerik voor.
2 – Biodiversiteit in de tuin & op het platteland
De gemeenten, Natuurpunt en andere verenigingen (Velt vzw, De Volkstuin
o.m. in Wetteren, de landbouwers, enz) gaan samen maatregelen promoten
die de biodiversiteit in de tuin en op het platteland verhogen: gifvrije tuinen,
streekeigen aanplantingen, vlindertuinen, …. Provinciale initiatieven hierrond
kunnen worden gebruikt (bijv. Verbijsterende bijen, een actie van Dienst
Landbouw & Platteland).
3 – Bermbeheer
Bermen met veel soorten fauna en flora zijn bijzonder waardevol voor de
biodiversiteit en bovendien heel mooi. De huidige situatie verschilt van
gemeente tot gemeente. We streven ernaar om in elke gemeente minstens
een beperkt beheersplan in te voeren.
4 – Deelname aan sensibiliserende acties
Natuurpunt organiseert elk jaar over heel Vlaanderen enkele sensibiliserende
acties voor een breed publiek: Vogels Voeren en beloeren (tuinvogels), Kijk
een Kikker (tuinvijvers), Zwaluwen in nesten, Vlinder mee (tuinvlinders), enz.
De gemeente en Natuurpunt willen deze acties naar de inwoners promoten
en specifieke activiteiten organiseren. Zo is er op 24 januari 2010 een
tuinvogeldag in de pastorietuin van Wetteren (zie agenda).

5 – Klimaat & energie
De klimaatverandering is een belangrijke factor in het verdwijnen van heel
wat soorten planten en dieren over de hele wereld. Daarom is het belangrijk
dat er op het vlak van energiebesparing en milieuvriendelijke energie acties
worden genomen.
• Lokaal Kyoto-protocol, waarin de gemeente zich ertoe verbindt om zelf de
Kyotodoelstellingen halen. Enkel de gemeente Wetteren heeft dat
totnogtoe ondertekend.
• Tentoonstelling Klimaatkanaries en Hittestress, over de gevolgen van de
klimaatwijziging voor mens en natuur. In september 2010 is deze te zien
in de bibliotheek van Wetteren. Later misschien op andere locaties? Aan
deze expo zijn activiteiten gekoppeld (een lezing, een wedstrijd,
filmvoorstelling voor scholen,…)
6 – Duurzaamheid
Het gebruik van duurzaam hout en gerecycleerd papier heeft een directe
impact op de biodiversiteit in de bossen, zowel in eigen land als daarbuiten.
De gemeenten kunnen kiezen voor het gebruik van FSC- gelabeld hout (of
ander erkend label) bij de bestelling van materiaal. In onder meer Wetteren is
dat al het geval. We willen ook deze labels promoten bij de inwoners. De
gemeenten gebruiken vaak al gerecycleerd papier voor gebruik in de eigen
administratie maar we willen graag dat ze ook voor eigen drukwerken
(gemeentelijke infobladen, affiches, uitnodigingen) altijd gerecycleerd papier
gebruiken.
7 – Vergunningenbeleid
De gemeenten kunnen subsidies geven voor het gebruik van specifieke
ingrepen tvv gierzwaluwen en huiszwaluwen (bouwstenen, dakpannen,…).
De gemeente kan– op plaatsen waar dit relevant is - bij elke nieuwbouw of
renovatie de verplichting opleggen om maatregelen te nemen voor
gierzwaluwen en zwaluwen. Samen kan bekeken worden waar dit relevant is.
We stellen ook voor dat de gemeente bij elke vergunningsaanvraag voor een
bouw- of renovatie een eenvoudig overzicht (foldertje) voorziet van de
beschikbare subsidies (zwaluwnesten, KLE’s, aanleg poelen,…) en praktische
tips geeft voor een ecologische tuin, groendak, energiebesparende
maatregelen, opvang regenwater, …..
8 – Natuurgebieden
In de verschillende gemeenten krijgen de bestaande natuurgebieden extra
aandacht. Natuurgebieden blijven immers belangrijk als veilige havens voor
heel wat soorten.

In Wichelen bijv. heeft de gemeente ondertussen vanaf 2010 een jaarlijks
budget van 2000 euro ingeschreven voor het beheer van het natuurgebeid
De Eetgoedweide. In Wetteren is zopas het herinrichtingsplan voor De Ham
goedgekeurd. De realisatie is voorzien in 2012.
9 – Belangrijke zones
Buiten die natuurgebieden zijn er nog zones die voor de biodiversiteit van
belang zijn. Wichelen kan bijv. in Vallei van de Serskampse Beek initiatieven
nemen die versterkend werken voor de acties op Wetters grondgebied.
Bijvoorbeeld aanleg van extra poel (via Regionaal Landschap), aankoop van
terrein, enz. In Wetteren kunnen langs de Molenbeek heel wat initiatieven
genomen worden, onder meer naar waterzuivering (aanpakken lozingen,
deelname Big Jump), cultureel erfgoed (watermolens), oeverbeheer (aanleg
ecologische oevers), …
10 – Communicatie
Natuurpunt en de gemeenten kunnen via websites, tijdschriften en brochures
communiceren alle initiatieven rond biodiversiteit.

