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TOESPRAAK DOOR HILDE CREVITS, VLAAMS MINISTER VAN OPENBARE 

WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR 

Ter gelegenheid van de overhandiging van het Natuurrapport 

27 november 2007 

 

Geachte Vlaams Volksvertegenwoordigers, 

Geachte Administrateurs-Generaal, 

Dames en heren, 

 

Hoewel ik er gisteren en vandaag al over in de pers kon 

lezen en iedereen gisteren het rapport al kon downloaden 

van de INBO-site, wil ik de Administrateur-Generaal er 

toch van harte voor danken dat hij me tenminste een 

primeur geeft door me dit omvangrijke rapport ook fysiek 

te overhandigen. 

 

Bij het voorbereiden van deze toespraak – en nu nogmaals 

bij het beluisteren van de conclusies van het NARA2007 – 

kwam me de lijfspreuk van Willem van Oranje voor de geest. 

Vrij vertaald luidt die: “het is niet nodig te hopen om 

toch iets te ondernemen, noch succes te hebben om door te 

zetten”. Het zou de wapenspreuk kunnen zijn van het 

natuurbeleid. Ik zou dan ook enkele beschouwingen willen 

ophangen aan de kernwoorden van dit gezegde – en meteen 

ook aan de kernbevindingen van dit rapport. 
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[“Doorzetten”] 

 

Ik begin bij het laatste werkwoord: “doorzetten”. Dit 

woord is wat dubbelzinnig: “doorzetten” kan opgevat worden 

als “volharden” of als het eenvoudige “volhouden”. Beide 

interpretaties zijn relevant.  

 

Er zijn immers nogal wat tegengestelde belangen en 

meningen in verband met natuur en bos, en de betrokkenen 

“volharden” daarbij soms “in de boosheid”, met name in het 

conflict. En hoe meer men zich daarop toespitst, hoe 

minder vooruitgang er wordt geboekt. Nu werden er tot en 

met 2003 allerlei ambitieuze maatregelen en doelen 

vastgesteld voor het natuurbeleid - wat dan toch geleid 

heeft tot enige tegenkanting. We kunnen zelfs spreken van 

een zekere draagvlakcrisis op dat moment. De beleidsmatige 

les daarbij was dat honing beter werkt dan azijn, dat een 

aangeplante boom liefdevol verzorgd moet worden veeleer 

dan overmatig gesnoeid, kortom: dat de bij het 

natuurbeleid betrokkenen in hun zorgen niet miskend, maar 

wel erkend en herkend moeten worden. 

 

En dat laatste brengt me terug bij dit NARA2007. 

Voorliggend Natuurrapport wijdt weliswaar een hoofdstuk 

aan “recreatie”, wat inderdaad, in zekere zin, verband 

houdt met “draagvlak”. Ik vind dit goed. Maar ik stel vast 

dat er deze keer geen hoofdstuk over “draagvlak” als 

dusdanig in staat. Ik zou dus wensen dat het INBO meer 

wetenschappelijke energie zou besteden aan de relevante 

conflicten en aan het verstandig beheer daarvan, evenals 

aan de achterliggende sociale en economische aspecten. Pas 
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vanuit dit perspectief kan de haalbaarheid van de gestelde 

doelen beoordeeld worden, en kan er wetenschappelijk 

verklaard worden waarom of op welke wijze het beleid nu 

eens “gas moet geven” dan wel “gas moet terugnemen”. 

 

Dat het Natuurrapport dergelijke kennis kan leveren, wordt 

gesuggereerd door het stuk over de bossen, waarin we 

vernemen dat het aandeel bosbeheerplannen dat aandacht 

besteedt aan de ecologische functie, significant gestegen 

is. En waar we ook vernemen dat het aandeel 

bosbeheerplannen dat opgemaakt werd door bosgroepen 

significant gestegen is. Meteen wordt hier aangetoond dat 

het via draagvlakvorming is dat vooruitgang geboekt kan 

worden. 

 

Dames en heren, 

 

Naast het “volharden” is er echter ook het positieve 

“volhouden”. Ik ben blij samen met het NARA2007 te kunnen 

vaststellen dat de inzet van vele instrumenten positief 

evolueert: de oppervlakte natuurgebied stijgt, het aantal 

beheersovereenkomsten met landbouwers neemt toe, private 

bosbeheerders besteden, dankzij de bosgroepen, aandacht 

aan het ecologisch aspect van hun bossen, en de 

samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten evenals de 

regionale landschappen leiden tot lokale initiatieven 

inzake natuur.  

 

Wat dit betreft kan ik meteen een tweetal heuglijke feiten 

aanbrengen, die nog niet in het NARA staan.  

- Een heuglijk feit is dat er sinds 1 oktober een 

bosgroepcoördinator actief is in Zuid-WestVlaanderen, wat 
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maakt dat alle boseigenaars in het Vlaamse Gewest nu 

vlakdekkend aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij 

het opmaken van beheerplannen en het voeren van hun 

concreet bosbeheer. 

- Een tweede heuglijk feit, en niet het minste, is dat we 

dit werkjaar nu al een extra 2144 ha bijkomende hectaren 

vastgesteld hebben als erkend reservaat of als beheerplan 

bij een overheidsreservaat. In 2007 zullen we wat dit 

betreft dus een absoluut record vestigen in 30 jaar 

reservatenwerking in Vlaanderen.  

Belangrijk bij dit alles is dat er dus ook déze 

legislatuur een volgehouden inspanning is. Ik wil dat dan 

ook zo houden.  

 

[“succes hebben”] 

 

Dames en heren, 

 

Bij het volhouden van onze inspanningen worden sommige 

operationele doelen wél, en andere niét tijdig bereikt, zo 

deelt NARA2007 mee. Dit brengt me bij het andere werkwoord 

van de spreuk: “succes hebben” of “slagen”. Hebben we onze 

doelen gehaald, zijn we daadwerkelijk geslaagd? Ik stel 

vast dat er wel wat doelen circuleren in het natuurbeleid, 

en dat het daarom – en dat blijkt ook uit de weergave tot 

dusverre in de pers – zeer moeilijk is om hierover een 

duidelijke boodschap te geven. Er is bvb. het algemene 

doel om de achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2010 

te stoppen. En er zijn, daarnaast, de heel concrete, 

operationele doelstellingen uit het Milieubeleidsplan.  
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Nu dienen Operationele doelen in essentie om programma’s 

en acties vorm te geven en aan te sturen. Voor het natuur- 

en bosbeleid is dat ook het geval. Dankzij deze doelen 

worden er nu vele gronden verworven voor bebossing of voor 

reservaatvorming, er worden beheerplannen duurzaam 

bosbeheer opgemaakt, er wordt hard gewerkt via 

planologische processen om extra VEN te bekomen, en er 

worden vele beheersovereenkomsten gesloten met 

landbouwers. Als bij de uitvoering van deze acties het 

gewenste tempo niet gehaald wordt – bvb. dat het Vlaams 

Ecologische Netwerk tot dusverre slechts voor 70% 

afgebakend is geraakt - dan is dat weliswaar significant, 

maar liggen daar niet altijd onredelijke oorzaken aan de 

basis van.  

 

Hoofdzaak is dat ik bij mijn aantreden meteen 

geconfronteerd werd met een rapport, bestemd voor de 

Europese Commissie, over de Europese natuurrichtlijnen. De 

kernboodschap ervan staat ook in NARA2007. Slechts 4% van 

de hier aanwezige habitats uit de Habitatrichtlijn en 

slechts 27% van de in Vlaanderen levende 

habitatrichtlijnsoorten bevindt zich in een gunstige staat 

van instandhouding! Het goede nieuws is dat we hier, 

vergeleken met andere geïndustrialiseerde lidstaten, veel 

Habitatrichtlijngebied aangeduid hebben. Het slechte 

nieuws is dan weer dat slechts een derde van deze 102.000 

ha een financiële steun krijgt met het oog op 

natuurgericht beheer – bossen, beheersovereenkomsten, 

reservaten. Voor mij was, dames en heren, afgelopen zomer 

het échte doel meteen ook duidelijk: we moeten als Vlaams 

Gewest voldoen aan die Habitatrichtlijn, en we slagen daar 

momenteel nog onvoldoende in.  
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[“Ondernemen”]  

 

Deze problematiek leidt me direct tot nog een werkwoord in 

de spreuk van Willem van Oranje – het “ondernemen”. Er 

moet iets gebeuren, we moeten iets ondernemen. Daarom heb 

ik dan ook het volgende op het getouw gezet: 

- Ik heb van de tussentijdse wijziging van het 

Milieubeleidsplan-III gebruik gemaakt om er de uitvoering 

van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn een 

prominente plaats te geven. Voorheen was dit blijkbaar nog 

niet gebeurd. 

- Ik heb de werkzaamheden rond een nieuw soortenbesluit doen 

versnellen. Hiermee beoog ik de volledige uitvoering van 

Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn inzake soorten, én een 

antwoord op de hoofdstukken in NARA2007 over soortenbeleid 

en over exotenbeleid. Dit voorontwerp – een onderneming 

die mijn voorgangers de afgelopen dertig jaar niet 

aangedurfd hebben - ligt nu voor advies voor bij de 

relevante adviesraden. 

- Ook heb ik, ten derde, de werkzaamheden rond het 

instandhoudingsdoelstellingenbesluit doen versnellen. Dit 

besluit moet toelaten voor alle Habitatrichtlijn- en 

Vogelrichtlijngebieden doelen te ontwerpen en meer 

gerichte maatregelen te nemen. Het opmaken van dit besluit 

was een conceptueel moeilijke oefening, die inmiddels 

getoetst is bij de Europese Commissie en nog deze week zal 

voorgelegd worden aan de relevante adviesraden. 

- Eerstdaags wil ik ook een besluit betreffende de 

toegankelijkheid van bossen en reservaten aan de Vlaamse 
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Regering voorleggen. Hiermee wil ik duidelijkheid scheppen 

in een sinds jaar en dag onduidelijke situatie. 

- Tot slot heb ik voor de begroting 2008 een 2,5 miljoen 

extra uitgetrokken voor bijkomende inrichtingswerken, die 

enerzijds voor een verbeterde toegankelijkheid van bossen 

en reservaten, anderzijds voor bvb. de Blankaart en het 

Averbodebos zullen ingezet worden. 

 

Ik hoop met deze, en nog een aantal in voorontwerp zijnde 

maatregelen, op korte termijn vooruitgang te boeken in 

enkele van de meest wezenlijke doelstellingen van het 

natuur- en bosbeleid.  

 

 

[“Hopen”] 

 

Dames en heren, 

 

Dit werkwoord, “hopen” is meteen het laatste werkwoord – 

in de spreuk het eerste. Nu lijkt NARA2007 te suggereren 

dat de grote trends nopen tot wanhoop. Hierbij verwijst 

het NARA2007 naar de blijvende immissie van stikstof en 

fosfor in het natuurlijk milieu, naar het gegeven dat het 

afbakenen van de natuurlijke structuur weinig vooruitgang 

kent, naar de opdoemende effecten van klimaatverandering 

en naar de opmars van de exoten. Een goed natuur- en 

bosbeleid leidt er toe, zo stelt NARA2007, dat onze 

natuurlijke systemen meer veerkracht behouden ten aanzien 

van deze bedreigingen. Maar stuk voor stuk blijven het 

grote - maatschappelijk aangedreven - trends of 

vertragingen die het halen van de natuurdoelen in de weg 
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staan. Op zich lijkt het natuur- en bosbeleid hier 

relatief machteloos tegenover te staan. 

 

Indien we echter vanuit natuur- en bosbeleid complexloos, 

met een goed onderbouwd dossier en zonder rancune de hand 

uitsteken naar andere partners, moet er ook hier veel te 

verwezenlijken zijn. En wat dat betreft zijn we, met de 

openstelling van reservaten en bossen, met de regionale 

landschappen en de bosgroepen, met de werking rond de 

Schelde en de militaire domeinen, al een heel eind op weg 

geraakt. Ik zou dus niet alle hoop verliezen.  

 

Ik heb gisteren nog een klimaatconferentie voorgezeten en 

daar grote bereidheid en vele mogelijkheden waargenomen om 

concrete dingen te doen rond gebouwen en rond mobiliteit. 

Ook inzake adaptatie of aanpassing aan klimaatverandering 

zijn er door het Vlaamse Gewest al heel wat initiatieven 

op het getouw gezet – denk maar aan het veiligheidsaspect 

van de Scheldewerkzaamheden of aan de politiek inzake 

duinen en zeewering – die nu meer en meer gefocust zullen 

worden.  

 

Zoals het NARA2007 vaststelt, de ruimtelijke processen 

rond natuur en landbouw zijn een punt van voortdurende 

zorg, maar ik merk dat er binnen de Vlaamse Regering het 

bewustzijn groeit en de bereidheid ontstaat om hier nog 

meer vooruitgang te boeken. En ik bespeur ook een 

groeiende belangstelling bij de landbouworganisaties om te 

komen tot een verdere samenwerking met de 

natuurorganisaties. Ik wil daar mee werk van maken.  
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Wat de exoten betreft heb ik reeds verwezen naar het op 

handen zijnde soortenbesluit, waarin aanknopingspunten 

vervat zijn om daadwerkelijk aan beleid te doen, en 

waarbij ik vaststel dat er ook bereidheid is om de 

exotenproblematiek aan te pakken.  

 

Tot slot erkennen de grote economische sectoren nu ook 

meer en meer de legitimiteit van natuurbeleid, en nemen 

dit ook meer en meer mee in hun investeringsbeslissingen 

en hun strategie.  

 

Ik vind dit alles hoopvolle ontwikkelingen en ik wil 

daarop voortbouwen. Ik ben dan ook van plan om in de 

komende weken gesprekken te starten met de betrokken 

doelgroepen, ten einde tot meer overeenstemming te komen.  

 

Ik wil dit NARA2000 overigens ook mededelen aan de Vlaamse 

Regering, zodanig dat de voltallige Vlaamse Regering door 

dit rapport gevat is.  

 

[“nodig”] 

 

Dames en heren, 

 

In de spreuk is er nog één betekenisvol woord, met name 

het woord “nodig”. In het NARA2007 staat deze uitspraak 

ook her en der vermeld: er is met name nood aan meer 

kennis. U herinnert zich dat er in het regeerakkoord stond 

dat er een “objectieve evaluatie” zou komen van het 

instrumentarium. Deze evaluatie staat nu – zij het slechts 

voor een deel - in het NARA2007: de auteurs hebben zich 

voorzichtigheidshalve beperkt tot een analytische 
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evaluatie van de erkende reservaten. Hoe dan ook dank ik 

het INBO voor deze deelprestatie.  

 

Tegelijk is het duidelijk dat er nood is aan méér en 

béter. Er is nood aan meer synthese, aan meer overzicht 

over de middelenstromen en de algemene doelbereiking van 

de onderscheiden instrumenten, aan meer visievorming. Het 

Natuurrapport moet verder reiken dan de rol van notaris – 

het moet meer bieden dan een inventaris van de 

operationele doelen die nu weer eens wél en dan weer niét 

behaald werden. 

 

Ook voor het INBO schept dit uitdagingen. Ik heb al 

gewezen op de nood aan kennis inzake draagvlak en de 

daarbij relevante sociaal-economische factoren. Inzake het 

natuurbeleid zie ik voor het overige drie inhoudelijke 

kennisnoden die door het INBO ingevuld zouden moeten 

worden:  

1. de kennis construeren en toepasselijk maken die nodig 

om de Europese natuurrichtlijnen uit te voeren,  

2. de kennis genereren en verstrekken die nodig is over, 

voor en samen met de bij natuur en bos betrokken 

doelgroepen, en  

3. de kennis samenbrengen die nodig is om het natuurbeleid 

te evalueren – het Natuurrapport, bijvoorbeeld.  

 

Daarnaast zijn er voor het INBO ook drie 

kennisorganisatorische taken die zouden moeten opgenomen 

worden: 

- kennisontwikkeling met relevantie voor het beleid; 

- knooppunt zijn in de monitoring; 

- knooppunt zijn in het databeheer. 



 11 

 

Ik wil dan ook, op basis van deze krachtlijnen, met het 

INBO op korte termijn een goede beheersovereenkomst en 

goede ondernemingsplannen afspreken, om de instelling 

verder te laten evolueren naar een generator van de voor 

het beleid noodzakelijke kennis en kennisverbreiding.  

 

 

 

 

[Afsluitend] 

 

Dames en heren, 

 

De lijfspreuk van Willem van Oranje – nu ook de spreuk van 

het natuurbeleid - luidt: “het is niet nodig te hopen om 

toch iets te ondernemen, noch succes te hebben om door te 

zetten.” Deze spreuk kan foutief begrepen worden, met name 

als zouden hoop en succes niet meer nodig zijn. Het 

natuur- en bosbeleid én onze natuur hebben echter wel 

degelijk hoop en succes nodig. Maar of die er nu wél of 

niét zijn, we moeten alleszins iets ondernemen en daarbij 

volhouden.  

 

Ik dank dan ook alle aanwezige wetenschappers die aan dit 

rapport gewerkt hebben voor hun volgehouden inspanning. Ik 

dank de natuurbeschermers, bosbouwers en andere 

betrokkenen en betrokken organisaties in deze zaal, voor 

hun blijvend engagement voor het natuurbehoud. 

 

 

Persinfo  :   Cybelle-Royce Buyck, woordvoerder van  
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        minister Hilde Crevits – tel. 02 552 66 44 

e-mail    :   persdienst.crevits@vlaanderen.be 
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Vijf kernpunten: 

- Dat de klimaatverandering ook voor de natuur in ons 

land een bedreiging vormt, is een belangrijke 

vaststelling, waar ik rekening mee wil houden in de 

toekomst. 

- Op dit moment, tien jaar na het Natuurdecreet, bestaat 

er nog geen geschikte regeling voor de bescherming van 

zeldzame planten en dieren in hun leefgebied. Ik wil 

daar dringend werk van maken. 

- Het voorbeeld van de bosbeheerplannen en de bosgroepen 

– de boseigenaars doen nu beduidend meer hun best 

rekening te houden met de natuurwaarden in het bos dan 

tien jaar geleden - toont aan dat het is door draagvlak 

te versterken dat er vooruitgang kan worden geboekt. 

- Wat investeringen in natuur en bos betreft leg ik 

momenteel een extra accent op verbeterde 

toegankelijkheid en inrichtingsmaatregelen voor de 

natuur in de bossen en de reservaten. 

- De afbakening van de agrarische en natuurlijke 

structuur loopt vertraging op en dat is zorgwekkend. 

Ook hier is er meer draagvlak nodig voor de gezamenlijk 

gedragen visie – dat het centimer-per-centimeter 

gevecht voor de bestemmingen overstijgt. 

 


