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BRAKONA werd op 27 januari 2000 officieel boven 
de doopvont gehouden met als hoofddoel het samen-
brengen van de natuurkennis binnen de provincie 
Vlaams-Brabant. Dit is belangrijk voor de uitbouw van 
het provinciaal natuurbeleid. BRAKONA biedt een forum 
aan voor natuurverenigingen en natuurstudiegroepen. 
De verschillende initiatieven rond natuurstudie, zoals 
inventarisatie- en monitoringcampagnes, worden zo 
op elkaar afgestemd. Een provinciaal platform biedt 
bovendien aan de vrijwilligers de kans om in contact te 
komen met professionelen. 

Koepelorganisatie
BRAKONA wil op deze manier werken aan het ontsnip-
peren van het natuurstudielandschap in de provincie. 
Daarom profileert de koepel zich ook als contactorgaan 

en niet als een vereniging. Binnen de provincie blijven 
de bestaande natuur- en milieuverenigingen immers 
de werkvloer voor natuurstudie door vrijwilligers. De 
stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de verschillende actoren op het gebied van natuurstudie 
en soortbescherming. Behalve de natuurverenigingen 
zetelt hierin een aantal overheden en instellingen en 
ook de regionale landschappen zijn vertegenwoordigd. 
Daarnaast bestaan er diverse themagroepen die zich 
organiseren rond een welbepaalde soortengroep zoals 
ongewervelde dieren, zoogdieren, vogels en planten.

proVinciale prioritaire soorten
Sinds het ontstaan werd BRAKONA betrokken bij natuur-
studie en soortbeschermingsprojecten in de provincie. 
Een belangrijke realisatie hierbij was de opmaak van een 

Tien jaar natuurstudie in onze provincie
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Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie houdt tiende contactdag

De Vlaams-Brabantse Milieukrant is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant.

inHoU D

Vlaams-Brabantse Koepel 
voor Natuurstudie houdt 
tiende contactdag 1

Voorwoord   2

Provincie steunt gemeentelijk 
natuurbeleid  3

Ecodriving: de rijstijl 
van de toekomst 5

Nieuw tienpuntenprogramma 
is verbintenis voor 
duurzaam waterbeheer 7 
 
Vrijdag 13 februari was 
‘Dikketruiendag’ 8

Vlaams-Brabant 
promoot FSC 9

Nestkastjes stimuleren 
milieubewustzijn   11

Fuivend de afvalberg 
verkleinen! 11

agen Da                   12

milieukrant

De Vlaams-Brabantse Koepel voor natuurstudie, kortweg BraKona, hield op 7 februari 
zijn jaarlijkse contactdag. Het provinciehuis in leuven was die dag dé ontmoetings-
plaats voor vrijwilligers en professionele medewerkers van natuurverenigingen en 
natuurstudiegroepen. Het werd een speciale jubileumeditie want het initiatief was toe 
aan zijn tiende uitgave. 

Koen Berwaerts, winnaar BRAKONA 
fotowedstrijd ‘Tien jaar natuurstudie: 
de vrijwilliger achter de soort’
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lijst van ‘Provinciale Prioritaire Soorten’. Regelmatig worden we ook in de eigen regio immers gecon-
fronteerd met het uitsterven van soorten. Om de achteruitgang van biodiversiteit in Vlaams-Brabant 
tegen te gaan, lanceerde de provincie deze ‘Provinciale Prioritaire Soorten’. Dit initiatief dient als 
onderbouw voor het soortenbeleid in Vlaams-Brabant, dat een vangnet moet worden voor bedreigde 
soorten die onder het regulier natuurbeleid uit de boot dreigen te vallen.

tienDe contactDag
Om de vrijwilligers op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van het Vlaams-Brabantse 
natuurstudieweefsel geeft BRAKONA een driemaandelijkse nieuwsbrief uit en worden alle natuur-
studie-initiatieven elk jaar gebundeld in een jaarboek. De jaarlijkse BRAKONA contactdag vormt 
bovendien een gelegenheid voor wisselwerking tussen de vrijwilligers en professionelen uit de 
natuurstudiewereld. De contactdag informeert hen ook over de natuurstudie-initiatieven van het 
voorbije jaar. Zaterdag 7 februari 2009 vond de tiende editie van deze contactdag plaats. Welgeteld 
137 enthousiastelingen tekenden er present voor een erg gevarieerd programma.

geVarieerD programma
De BRAKONA contactdag voorzag diverse sprekers, met uiteenzettingen over o.a. de Brabantse 
steenmarter, de drijvende waterweegbree, de bosuil, het ecoduct in het Meerdaalwoud en de 
Nederlandse aanpak rond soortbescherming. Over wat nu precies de meest geschikte methode is om 
aan soortbescherming te doen, werd in de namiddag nog verder gediscussieerd tijdens een work-
shop. In een tweede workshop werd druk vergaderd over het ‘hoe en wat van natuurstudie’. Nadien 
volgden nog presentaties over de Grauwe Gors in Vlaams-Brabant, de invasiegeschiedenis van de 
Anatolische Groene kikker in Vlaanderen, de Aardsterren in Vlaams-Brabant en het Bruine Blauwtje. 

FotoweDstrijD
Tot slot werd op de BRAKONA contactdag de winnaar van de fotowedstrijd ’Tien jaar natuurstudie: 
de vrijwilliger achter de soort’ bekendgemaakt. Deze fototentoonstelling, die naar aanleiding van 
het tienjarig bestaan van BRAKONA werd georganiseerd, kon tijdens de duur van de contactdag op 
heel wat belangstelling rekenen van de aanwezige deelnemers. Uit een hele reeks foto’s van natuur-
studievrijwilligers in actie kozen zij hun favoriete inzending. Uiteindelijk kwam Koen Berwaerts met 
zijn foto van de inventarisatie van nachtvlinders in Schaffen als winnaar uit de bus.

Provincie steunt 
gemeentelijk natuurbeleid

Het Vlaams-Brabants provinciebestuur wil de gemeenten in de provincie zo veel mogelijk stimuleren om werk 
te maken van eigen natuurprojecten. Dat gebeurt onder andere door het verlenen van subsidies. Het betrokken 
subsidiereglement werd recent aangepast en gaat sindsdien voluit voor het verhogen van de biodiversiteit. en-
kele voorbeeldprojecten in leuven en liedekerke bewijzen dat dit zeker de moeite waard is …

• Griet Nijs, BRAKONA, tel. 015-77 01 61, brakona@natuurpunt.be, www.brakona.be
• Frederik Vanlerberghe, cel Natuur provincie Vlaams-Brabant, tel. 016-26 72 69, Frederik.Vanlerberghe@vlaamsbrabant.be

VRAAG NU SUBSIDIES AAN VOOR UW GEMEENTElIJKE NATUURPROJECTEN

INFO

Op 25 juni 1996 keurde de provincieraad het provinciaal reglement voor 
de ondersteuning van de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen, de 
zogenaamde GNOP’s, goed. Sindsdien wordt er jaarlijks een vijftiental 
gemeentelijke natuurprojecten uitgevoerd met financiële steun van de 
provincie. In november 2008 keurde de provincieraad een wijziging goed 
van dit subsidiereglement. Het legt nu de klemtoon op het steunen van 
gemeentelijke natuurprojecten die de biodiversiteit ten goede komen. 

grotere BioDiVersiteit
Met het nieuw subsidiereglement wil de provincie dus natuurprojecten 
in en van Vlaams-Brabantse gemeenten stimuleren die een duidelijk 
aantoonbare meerwaarde bieden voor de biodiversiteit. Die staat immers 
onder druk en steeds meer planten en dieren worden met uitsterven of 
verdwijning bedreigd. Het reglement bevat daarom een niet-limitatieve 
lijst van projecten die wel en niet in aanmerking komen voor subsidie. 
Bedoeling is om natuurprojecten te steunen die meer, betere en herken-
baardere natuur in de gemeente tot gevolg hebben en voor een verhoging 
van de biodiversiteit zorgen. In de subsidieaanvraag zal daarom altijd 
duidelijk vermeld moeten worden wat de impact van de realisatie van het 
project zal zijn op de verhoging van deze biodiversiteit.

HerstelD natUUrgeBieD in lieDeKerKe
Een mooie illustratie van het nut van de provinciale subsidies voor 
gemeentelijke natuurprojecten vinden we in liedekerke, waar het gemeen-
tebestuur een deel van de site van een voormalige betonfabriek weer 
herstelde als natuurgebied. “Dit project bestond uit het herstel van het 
vroegere rivierlandschap in onze gemeente”, legt milieuambtenaar Johan 
Asselberghs uit. “Jarenlang stond hier deels in natuurgebied een beton-
centrale. Het gemeentebestuur kocht de site aan met de bedoeling ze  
opnieuw te ontwikkelen. Het gebied werd vooraf gesaneerd. Zo werden 
de bedrijfsgebouwen gesloopt, de betonplaten en kaaimuur verwijderd en 
de bodem gesaneerd. Op het deel dat als industriegebied staat ingekleurd 
werd een nieuw bedrijf ingeplant. Het gedeelte gelegen in natuurgebied 
kreeg  weer een effectieve natuurbestemming. Samen met het inheems 
groenscherm dat werd opgelegd in de milieuvergunning rond het nieuwe 
bedrijf, werd zo de isolatie en de versnippering van de twee bestaande 
natuurgebieden Pamelse Meersen en Dommelingen verminderd. Er werd 
ook een nieuw microreliëf aangelegd en een poel met een ondiepe over-
loopgracht naar de Oude Dender. De graaf- en afbraakwerken werden 
uitgevoerd in 2006. Het groenscherm werd aangeplant in de winter 
van 2006-2007 en onlangs werd er een infobord geplaatst met uitleg 
over het project. Zondag 26 april wordt het gebied trouwens officieel 
ingehuldigd, samen met een nieuwe wandellus door de nabijgelegen 
Pamelse Meersen. Iedereen is welkom om 13.30 uur op de parking van 
de firma l-Door.”
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‘Kabouter’ Eddy Macquoy, 
3de prijs fotowedstrijd  

‘Kiekendievenwatch 
Bosdel Outgaarden, 
Freek Verdonckt, 
2de prijs fotowedstrijd  

Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu 
tel. 016-26 70 22, jean-pol olbrechts@vlaamsbrabant.be
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economie en ecologie
Het liedekerkse project is een voorbeeld van hoe economie en 
ecologie hand in hand kunnen gaan. Johan Asselberghs: “Het heeft 
inderdaad een echte win-winsituatie opgeleverd. De aangelegde poel 
bijvoorbeeld is niet alleen een natuurpareltje voor libellen, amfibieën 
en watervogels, hij buffert ook het hemelwater van het nieuw bedrijf. 
Dat heeft wel een hemelwaterinstallatie, maar het kan onmogelijk al 
dit hemelwater ook effectief gebruiken. Het rechtstreeks naar de Oude 
Dender sturen, zou dan weer wateroverlast kunnen veroorzaken. De 
hemelwaterpijp is daarom afgeleid naar de poel. Deze fungeert als 
buffer en infiltratiezone. Door de geregelde bevloeiing van de poel 
blijft het grondwaterpeil hoog en dat maakt het natuurterrein ook 
nat. Tegelijk blijft door de poel het regenwater nooit op het maai-
veld staan. De vroegere kwelzone kan zich daardoor opnieuw laten 
gelden, wat dan weer interessant is voor de typische moerasflora en 
kwelgebonden planten opnieuw kansen geeft. Het is ongelooflijk hoe 
positief de natuur reageert op dit herstelproject. Op de poel werden 
al veel kikkers waargenomen. Ook de vroegere moerasflora ontwikkelt 
zich weer tussen de bloemrijke pioniersplanten, die nu al een paradijs 
vormen voor allerlei insecten.”

sUBsiDie als Katalysator
“De provinciale subsidie voor ons project was heel belangrijk omdat 
de uiteindelijke kostprijs iets meer dan 62.000 euro bedroeg”, 
vervolgt Johan Asselberghs. “Via het subsidiereglement konden we 
12.400 euro recupereren. Samen met de gewestelijke subsidie die we 
nog hopen te krijgen, zal het project voor de gemeente uiteindelijk nog 
ongeveer 25.000 euro kosten. In liedekerke hebben we al een vijftal 
projecten gerealiseerd, mede dankzij het provinciaal subsidieregle-
ment. Want ook al is iedereen bezorgd voor het natuurbehoud, het 
herstellen van natuur is niet altijd een evidente beleidskeuze. De 
provinciale steun kan dan doorslaggevend zijn om iedereen over de 
streep halen. Dat het nieuw subsidiereglement meer de nadruk legt 
op de biodiversiteit kan ik trouwens alleen maar toejuichen. Voor dit 
jaar hebben we alvast opnieuw een project ingediend, deze keer rond 
het landschaps- en natuurherstel van de Bedevaartsweg. Het provin-
ciaal subsidiereglement is voor ons nu overigens nog belangrijker dan 
voorheen omdat de projectenveloppe in de nieuwe Samenwerkings-
overeenkomst 2008-2013 van het Vlaamse Gewest, zeker voor klei-
nere gemeenten zoals liedekerke, aanzienlijk is verkleind tegenover de 
vorige samenwerkingsovereenkomsten.”

leUVen steUnt Vogels in De staD
Ook steden maken gebruik van de provinciale subsidies. Zo heeft de 
stedelijke milieudienst van leuven twee projecten ingediend voor 
uitvoering in 2009. “Het eerste project ‘Vogels in de stad’ verloopt 
in samenwerking met Natuurpunt leuven en de Natuurstudiegroep 
Dijleland en is een soortbeschermingsproject voor typische stads-
natuur”, verklaart milieuambtenaar Geert Vanhorebeek. “De actie 
omhelst heel concreet het ophangen van een slechtvalkenkast aan het 
Sint-Pietersziekenhuis, omdat daar een koppel slechtvalken verblijft, 
maar er niet kan broeden. Ook wordt er een aantal kunstnesten voor 
huiszwaluwen en gierzwaluwkasten opgehangen aan de Vaartkom 
en de centrale werkplaatsen omdat deze soorten hier met een grote 
populatie voorkomen. Door kunstmatige nestgelegenheid aan te 
bieden kunnen ze behouden blijven wanneer deze sites herontwikkeld 
worden. Vooral voor de gierzwaluwen willen we ook ruimer kijken en 
nestkasten ophangen op andere geschikte plaatsen. Het inbouwen 
van kunstnesten in gevels is trouwens zeer innovatief in Vlaanderen. 
Het biedt ook een meerwaarde voor de biodiversiteit. Zo bieden we 
een broedplaats voor een koppel slechtvalken en een oplossing voor 
het verdwijnen van natuurlijke nesten aan gebouwen.”

mUUrVegetaties langs De Dijle
Daarnaast diende de stad leuven ook een subsidieaanvraag in voor 
het project ‘Muurvegetaties langs de Dijle’. Ook dat wordt dit jaar 
uitgevoerd. “Hierbij willen we de voegen uitslijpen van de muur die de 
linkeroever van de Dijle vormt, ter hoogte van de lei en de academie. 
Bedoeling is om de uitgeslepen voegen dan weer in te voegen met een 
speciale kalkmortel om de spontane groei van muurplanten zoals muur-
varen, eikvaren, steenbreekvaren, muurleeuwenbekje en tongvaren uit 
te lokken. Ook dit zorgt voor een verhoging van de biodiversiteit. Her en 
der zijn langs de Dijle al ontzettend waardevolle muurvegetaties ontwik-
keld, het creëren van bijkomende groeiplaatsen zal het aantal planten 
dus zeker doen toenemen”, legt Geert Vanhorebeek uit. 

welwillenDHeiD
En ook al heeft een stad als leuven meer middelen ter beschikking 
dan een kleinere gemeente als liedekerke, toch wordt ook hier het 
provinciaal subsidiereglement voor gemeentelijke natuurprojecten 
positief geëvalueerd. “Ook zonder de provinciale subsidie zouden 
we deze natuurprojecten wellicht wel uitvoeren, maar de subsidies 
creëren toch zeker een welwillendheid bij het stadsbestuur om de 
projectvoorstellen van de milieudienst ook goed te keuren”, besluit 
milieuambtenaar Geert Vanhorebeek.

PRAKTISCH
Dien uw aanvraag in vóór 31 augustus 2009!
per kalenderjaar zijn er twee perioden voor het in-
dienen van uw subsidieaanvragen. De eerste loopt van 
1 tot en met 31 december van het voorgaande kalen-
derjaar. De tweede periode, waarvoor trouwens nog 
budget beschikbaar is en waarbij uw aanvraag dus zeker 
welkom is, loopt van 1 tot en met 31 augustus van het 
lopende kalenderjaar. 
om uw aanvraag in te dienen, maakt u gebruik van het 
aanvraagformulier dat in pDF-formaat beschikbaar is op 
www.vlaamsbrabant.be.

• Dirk Buysse, dienst leefmilieu, tel. 016-26 72 84, dirk.buysse@vlaamsbrabant.be
• Johan Asselberghs, gemeente liedekerke, tel. 053-64 55 37, 
   johan.asselberghs@liedekerke.be
• Geert Vanhorebeek, stad leuven, tel. 016-27 24 10, geert.vanhorebeek@leuven.be
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Ecodriving: 
de rijstijl van de toekomst

AANGEPASTE RIJSTIJl IS GOED VOOR MIlIEU, VEIlIGHEID EN SPAART KOSTEN

wie zich milieuvriendelijk wil verplaatsen, kiest beter niet voor de auto. Dat werd recent nog-
maals bewezen door een studie rond luchtkwaliteit in tienen. Voor sommige verplaatsingen 
blijft de auto voor veel mensen echter onvermijdelijk. elk voertuig krijgt een gemiddeld 
brandstofverbruik opgekleefd. maar wist u dat uw rijstijl minstens even belangrijk is om het 
verbruik en de emissies van uw auto te beperken? ‘ecodriving’ komt daaraan tegemoet.

Ecodriving is een manier van autorijden die zuinig 
is en aangepast aan de moderne motortechnologie. 
Zowel het milieu als de portefeuille van de automobilist 
vaart er wel bij. Het uitgangspunt is een defensieve 
en anticiperende rijstijl die ook de verkeersveiligheid 
verhoogt. Bovendien zorgt ecodriving ervoor dat u 
brandstof bespaart waardoor de uitstoot van CO2 en 
fijne stofdeeltjes beperkt blijven. Er komt ook minder 
slijtage aan de auto, er is minder verkeerslawaai en de 
kans op ongevallen verkleint. Kortom, ecodriving is goed 
voor zowel de veiligheid als het milieu en spaart heel 
wat kosten uit.

eenVoUDige tips
Met steun van de Vlaamse, de federale en de Europese 
overheid heeft de Bond Beter leefmilieu in de periode 
2006-2008 een campagne rond ecodriving opgezet. 
Deze campagne wil automobilisten sensibiliseren met 
tien eenvoudige tips waarmee ze het verbruik en dus 
de emissies van hun wagen kunnen beperken. Zo wordt 
aangeraden om tijdig naar een hogere versnelling te 
schakelen, om de bandenspanning op peil te houden, 
om het gaspedaal tijdig los te laten en af te remmen op 
de motor wat zorgt voor minder brandstofverbruik en 
om de airco in de wagen alleen te gebruiken wanneer 
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• Campagne Bond Beter leefmilieu, www.bondbeterleefmilieu.be/eco-driving 
• Kabinet provinciegouverneur, tel. 016-26 70 79, kabinet-gouverneur@vlaamsbrabant.be
• Brigitte Reniers, stad Tienen, tel. 016-80 57 91, brigitte.reniers@tienen.be 

INFO

dat echt nodig is. Een andere aanbeveling bestaat er in 
om zo veel mogelijk een constante snelheid aan te houden 
en niet te snel te rijden. Boven 100 km/uur is de snelheid 
immers bepalend voor het brandstofverbruik. 

DeBat, ooK in Vlaams-BraBant
Recent stelde de Bond Beter leefmilieu trouwens een studie 
voor over de impact van de snelheid van het autoverkeer 
op de uitstoot van fijn stof en CO2. Dit onderzoek werd 
uitgevoerd door Transport & Mobility leuven (TMl) en was 
bedoeld om met objectieve vaststellingen een debat te 
lanceren over de invoering van een maximumsnelheid van 
100 km/uur op de autosnelwegen. Op ringwegen acht de 
Bond zelfs een verlaging nuttig naar 90 of 80 km/uur, zoals 
in Nederland. Of het zover gaat komen, is echter niet zeker. 
Toch beweegt er duidelijk iets, ook in onze provincie. Naar 
aanleiding van het smogalarm in januari en de tijdelijke 
snelheidsbeperking tot 90 km/uur die daarbij werd inge-
voerd op de Brusselse Ring, stelde de Vlaams-Brabantse 
provinciegouverneur lodewijk De Witte voor om de snelheid 
er tijdens de daguren terug te brengen tot 100 km/uur. “Fijn 
stof is immers niet alleen tijdens een smogalarm een belas-
ting voor onze gezondheid”, vindt onze gouverneur.

Vlotter VerKeer
“Een snelheidsverlaging en een meer gelijkmatig rijgedrag 
leveren bovendien minder CO2-uitstoot op,” vervolgt gou-
verneur De Witte. “De verschillende snelheidsregimes op 
de ring rond Brussel, meestal 120 km/uur, maar soms ook 
90 km/uur, zorgen nu voor verwarring en een onrustige 
verkeersstroom. Een lagere en meer gelijkmatige snelheid 
vermijdt ongevallen en zorgt voor minder slachtoffers en 
verkeershinder. Een uniforme snelheid van maximaal 100 
km/uur tijdens de daguren zal het verkeer dus zeker niet 
minder vlot maken. Integendeel: een vlotter verkeersver-
loop is te verwachten.” Daarom pleit de gouverneur voor 
een invoering van een snelheidslimiet van 100 km/uur 
voor de hele Brusselse ring en zijn toevoerwegen, zoals 
dat op de Antwerpse ring al geldt. 

ONDERZOEK lUCHTKWAlITEIT IN TIENEN BRENGT BEVESTIGING

autoverkeer veroorzaakt fijn stof. Uit een studie van de stad tienen 
blijkt dat de concentratie ultrafijn stof in de lucht tijdens de spits-
uren zelfs tot tien keer hoger ligt dan buiten de spitsuren!

De aanwezigheid van scholen in de Tiense binnenstad zorgt voor ver-
keersdrukte tijdens de ochtendspits. Dit brengt pollutie mee en zorgt voor 
onveilige situaties. Daarom vroeg de dienst leefmilieu van de stad Tienen 
de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) om luchtme-
tingen uit te voeren. “De resultaten bevestigen de verwachtingen: in de 
buurt van de scholen ligt de concentratie aan ultrafijne deeltjes tot 10 
keer hoger. Tijdens de ochtendspits is de concentratie zelfs even hoog of 
hoger dan op de drukke invalswegen. Na de spits lagen de concentraties 
overal lager. Dit toont aan dat de aanwezigheid van auto’s tijdens de och-
tendspits het aantal ultrafijne deeltjes sterk doet toenemen. Fietsers en 
voetgangers worden hierbij zowel kortstondig als chronisch blootgesteld 
aan hoge concentraties, wat allesbehalve gezond is”, legt milieuambte-
naar Brigitte Reniers uit.

Tienen grijpt het onderzoek aan om leerlingen aan te moedigen om met 
de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar school te gaan. Eerder 
werd al een schoolbereikbaarheidsplan voor fietsers uitgewerkt en Tienen 
voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van het busabonnement 
voor scholieren.

 

lEUVEN BANT AUTO’S OP 28 JUNI

Steeds meer steden en gemeenten nemen deel aan symbolische acties om 
de auto tijdelijk uit hun centra te bannen, vaak op een autoloze zondag. 
Zo ook de stad leuven. Samen met het Netwerk Duurzaam leuven organi-
seert het leuvens stadsbestuur haar eerste autoloze zondag op 28 juni, 
naar een idee van de organisatie leuven Centraal. Op die dag zal alle 
inkomend verkeer binnen de ring van leuven onmogelijk zijn. De binnen-
ring wordt autovrij gemaakt en opengesteld voor allerlei initiatieven. 
Meer info op de website van de stad www.leuven.be of via 
autolozezondag@leuven.be.

Vlaams-Brabant draagt 
‘Zorg voor water’

NIEUW TIENPUNTENPROGRAMMA IS VERBINTENIS VOOR DUURZAAM WATERBEHEER

De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan een duurzaam beheer van waterlopen en de bestrijding van 
wateroverlast. in 2001 werd dit vertaald in een eerste beleidsplan ter zake. Hiermee werden mooie resultaten 
geboekt, maar het werk is nog niet af. Daarom krijgt het plan een vervolg met het nieuwe tienpuntenprogramma 
2008-2012, met als titel ‘Zorg voor water’.

INFO
• Rolf De Bruyn, Dienst Waterlopen, tel. 016-26 75 62, Rolf.Debruyn@vlaamsbrabant.be

Water is essentieel voor mens en natuur. Daarom geeft de provincie Vlaams-
Brabant reeds vanaf haar ontstaan een hoge prioriteit aan het beheer van 
de waterlopen en aan de bestrijding van wateroverlast. In 2001 vertaalde de 
provincieraad dit engagement in een eerste provinciaal tienpuntenprogramma. 
Met de uitvoering van dat actieplan werden de voorbije jaren mooie resultaten 
geboekt. langs verschillende waterlopen werden gecontroleerde overstromingsge-
bieden in gebruik genomen en Vlaams-Brabant kreeg de meest vooruitstrevende 
stedenbouwkundige verordeningen voor het nuttig gebruik en de infiltratie van 
hemelwater. Ook het jaarlijks lokaal waterbeleidsoverleg tussen alle verschillende 
waterbeheerders, sinds kort georganiseerd in waterschappen, is een belangrijke 
verwezenlijking. 

tegen wateroverlast
De volgende jaren blijft water een voortdurende zorg. De behaalde resultaten 
tonen immers aan dat de inspanningen de moeite waard zijn. De tien krachtlijnen 
van het nieuwe programma zijn zeer verscheiden. De bestrijding van waterover-
last blijft wel een hoge prioriteit. Hiervoor reserveert de provincie de komende 
jaren belangrijke financiële middelen. Zo worden de investeringen in bijkomende 
overstromingsgebieden, die op een duurzame manier ingericht zullen worden, 
op 1,5 miljoen euro begroot. Bovendien heeft de provincie voor de onderhouds-
werken aan haar waterlopen 3 miljoen euro op de begroting ingeschreven.

genieten van water
Verder wil de provincie een ‘geoloket water’ ontwikkelen, waar alle nuttige 
informatie over water en waterlopen voor iedereen, ook de lokale overheden, 
snel ter beschikking wordt gesteld. Ook zal ze in haar beleid rekening houden 
met de landschappelijke en culturele waarde van de 900 km waterlopen van 
tweede categorie die Vlaams-Brabant rijk is en die onder het beheer van de 
provincie vallen. Zo zullen op verschillende plaatsen in de provincie vismigra-
tieknelpunten hersteld en waardevolle watermolens bewaard worden. Via recre-
atie moet iedereen kunnen genieten van het water. Storende constructies op of 
naast waterlopen zal de provincie vermijden door in machtigingen of adviezen 
de waterlopen maximaal in eigen bedding te brengen of te behouden en een 
bouwvrije zone naast de waterloop af te bakenen.

Bestel Uw exemplaar Van ‘Zorg Voor water’
De provincie wil alle inwoners van Vlaams-Brabant nauw betrekken bij haar water-

beleid. Daarom heeft ze haar waterbeleidsplan samengevat in een bevattelijke en rijk 

geïllustreerde brochure ‘Zorg voor water’. U kunt deze aanvragen via waterlopen@

vlaamsbrabant.be of op het telefoonnummer 016-26 75 02. Ze kan ook besteld wor-

den via http://mediatheek.vlaamsbrabant.be/waterbeleid.

 

© Wim Robberechts
© BBl
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Speciaal voor de ‘Dikketruiendag’ waren de kleuters van het Sint-Jan Berchmanscollege 
in Diest allemaal uitgedost met dezelfde sjaal en muts. De lichten werden gedoofd en 
vervangen door kaarsjes.

Vrijdag 1� februari was 
‘Dikketruiendag’
Vrijdag 13 februari vond de vijfde editie plaats van de ‘Dikketruiendag’. op deze symbolische actiedag van de 
Vlaamse overheid besparen openbare besturen, scholen, bedrijven en andere organisaties op energie door hun 
verwarming lager te zetten. Dit jaar vroeg de Vlaamse overheid ook extra aandacht voor de strijd tegen sluipend 
energieverbruik. Zonder dat we het beseffen verbruiken we immers vaak nodeloos energie, bijvoorbeeld door niet 
helemaal uitgeschakelde elektrische toestellen. ook in onze provincie kende de ‘Dikketruiendag’ heel wat bijval. 
getuige daarvan deze fotoreportage.

 In De Regenboog in Kortenberg droegen de kinderen hun peignoir als ‘extra laag’!

De kinderen en de ‘juffen’ van GB De lozen Hoek 
in Keerbergen warmden zich op met gymnas-
tiekoefeningen op de speelplaats.

Kringwinkel Hageland in Tienen pakte ter gelegenheid van de ‘Dikketruiendag’ uit met de 
promotieactie ‘dikke truien voor 1 euro’.

Het personeel van de stad Diest liet zich niet verrassen door de ‘Dikketruiendag’. Er leed 
duidelijk niemand kou in het Diestse stadhuis!

Ook bedrijven droegen hun steentje bij en draaiden de verwarming een 
graadje lager. Bij de firma limagrain in Tienen zat het personeel er alvast 
warmpjes bij.

De medewerkers van Kringwinkel Televil in 
Vilvoorde hadden zich extra warm ingeduffeld op 
vrijdag 13 februari.

Vlaams-Brabant promoot FSC

wereldwijd gaan er jaarlijks gemiddeld 13 miljoen hectare aan bossen letterlijk voor de bijl. 
Dat is zowat vier keer de oppervlakte van België. Bossen zijn nochtans van levensbelang 
voor onze planeet. er zijn redenen genoeg om onze bossen te beschermen. Daarom werd het 
Fsc-systeem opgericht. De provincie Vlaams-Brabant, de vzw Fair timber en Fsc België gaan 
dit systeem dit jaar extra promoten.

FOREST STEWARDSHIP  COUNCIl  GARANDEERT VERANTWOORD BOSBEHEER

Het gaat nog steeds niet goed met de bossen op onze 
aarde. De ontbossing raast meedogenloos verder en 
bosdegradatie tast zowel de tropische bossen als onze 
loofbossen aan. Bossen worden platgebrand om plaats te 
maken voor landbouw of worden gekapt voor houtwin-
ning. We staan er niet bij stil, maar dagelijks gebruiken 
we producten die uit het bos komen. Niet alleen hout en 
papier, maar bijvoorbeeld ook voedsel en medicijnen. 

leVensBelangrijKe FUncties
Nochtans vervullen de bossen levensbelangrijke func-
ties voor het leven op aarde. Ze houden water en grond 
vast en voorkomen zo erosie en woestijnvorming, zui-
veren de lucht en hebben een matigend effect op ons 
klimaat. Bossen houden ook grote hoeveelheden CO2 
vast. Bovendien wonen honderden miljoenen mensen in 
bossen of zijn ze er direct afhankelijk van en dat geldt 
ook voor vele miljarden planten en dieren. Toch hoeft 
houtwinning helemaal geen schadelijke activiteit voor 
het milieu te zijn. Onze toevlucht nemen tot andere 
materialen is zelfs nergens voor nodig. Hout is immers 
een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is dan 
de meeste alternatieven.

DUUrZame certiFicering
Houtwinning moet dan wel op een verantwoorde en 
duurzame manier gebeuren. Daarom werd in 1993 het 
FSC-systeem in het leven geroepen. De kernopdracht van 
deze Forest Stewardship Council is zorgen dat bossen, 
zowel tropische als niet-tropische, goed worden beheerd. 
Daarnaast maakt het FSC-label hout- en papierproducten 
herkenbaar voor de eindgebruiker. Die weet dat zijn hout 
uit goed beheerde bossen komt, omdat het door de hele 
handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC 
hiervoor gebruikt is certificering, zowel van het bosbeheer 
als van de handelsketen.

 —  � — 
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De milieudienst van tielt-winge lanceerde een nest-
kastactie voor steenuiltjes. Dit project is een mooi voor-
beeld van hoe een gemeente haar inwoners op heel een-
voudige wijze kan warm maken voor milieuprojecten. 
Bedoeling is dat zij zich aanbieden als ‘gastgezinnen’ 
voor de uiltjes.

VlAAMS-BRABANT, FSC BElGIë EN VZW FAIR TIMBER KOMEN IN ACTIE
FSC België, de Belgische poot van de internationale Forest Stewardship Council, 
heeft in januari een nieuwe campagne gelanceerd. Deze wil de gewone consument 
overtuigen om te kiezen voor hout en papier uit verantwoord beheerde bossen. 
‘Verantwoord kappen, verantwoord kopen’ is de slogan. Maar ook de provincie 
Vlaams-Brabant is erg begaan met de bedreigde bossen. Daarom steunt ze finan-
cieel het project ‘Mijn gemeente en FSC’ van de vzw Fair Timber, het aanspreekpunt 
in België voor alle vragen rond FSC. 

MIJN GEMEENTE EN FSC
‘Mijn gemeente en FSC’ richt zich tot de gemeentebesturen. Ondanks diverse 
steunmaatregelen blijkt uit een enquête dat op het vlak van de aankoop van 
FSC-gelabeld hout er bij deze doelgroep heel wat nood blijft aan ondersteuning. 
Het Vlaams-Brabants project komt daaraan tegemoet, onder andere met de ver-
spreiding van twee praktische gidsen rond ‘Bouwen met FSC-hout’ en ‘Verantwoord 
Papiergebruik’. Via infosessies zullen de gemeenten ook actief geïnformeerd wor-
den over het gebruik van FSC-hout. Er zal tevens een ‘FSC-folder’ op maat van 
de inwoners verdeeld worden en twee mobiele ‘FSC-stands’ worden kosteloos ter 
beschikking gesteld van de gemeenten. Met dit project kunnen de gemeenten en 
de provincie trouwens uitvoering geven aan de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst 
2008-2013 met het Vlaamse Gewest. Het gebruik van en de sensibilisatie rond 
duurzaam geëxploiteerd hout is bij het basisniveau opgenomen onder het thema 
‘milieuverantwoord productgebruik’. 

FSC CONVENANT
Een groeiend aantal gemeenten gaat nog verder dan wat deze Samenwerkings-
overeenkomst vooropstelt. Zij sluiten bij Fair Timber een zogenaamde ‘FSC Convenant’. 
Dit convenant wil grootgebruikers van hout- en/of papierproducten aanzetten tot 
een verantwoord koopgedrag. Hiervoor komen ook gemeenten en steden in aan-
merking. Zij kunnen werk maken van verantwoord papiergebruik en zich ertoe 
verbinden om systematisch bij alle bestekken waar hout- of houtproducten in 
voorkomen te kiezen voor het FSC-label. Door het sluiten van het convenant ont-
staat er ook een directe link tussen Fair Timber en de gemeente. Dit biedt talrijke 
voordelen rond ondersteuning en communicatie.

INFO
• Hilde Hacour, dienst leefmilieu, tel. 016-26 72 78, duurzaambeleid@vlaamsbrabant.be
• Maarten Debecker, Fair Timber vzw - FSC Belgium, tel. 016-22 61 37, maarten@fsc.be, www.fsc.be

constrUctieVe BenaDering
FSC-certificering is een positieve, constructieve benadering 
die sociale, ecologische en economische belangen met 
elkaar wil verzoenen. Hiervoor stelde de Forest Stewardship 
Council een lijst op van tien algemene principes voor verant-
woord bosbeheer. Zo moet een FSC-gecertificeerd bedrijf de 
lokale economie versterken, moeten de bosarbeiders goede 
arbeidsomstandigheden genieten, worden gebieden met 
kwetsbare dieren en bossen met grote natuur- of cultuurhis-
torische waarde beschermd, is houtkap langs waterlopen 
en op steile hellingen verboden en krijgt het bos na de kap 
de kans om zich te herstellen. Ook worden de rechten van 
inheemse en lokale volkeren vastgelegd en beschermd. Op 
termijn maakt dit alles de keuze voor FSC ook economisch 
lonend.

cHain oF cUstoDy
Essentieel in het FSC-systeem is de ‘Chain of Custody’ (CoC) 
of het principe van de gesloten handelsketen. Daarbij moet 
niet enkel het bos een FSC-certificaat van goed bosbeheer 
ontvangen. Ook elke schakel tot bij de eindconsument dient 
te beschikken over een FSC Chain of Custody-certificaat. 
Zowel de invoerder van het hout, de zagerij, de pulpfabriek 
als de houthandel, de drukkerij en elke andere tussenschakel 
krijgt jaarlijks een auditeur op bezoek die erop toeziet dat 
de FSC-producten gescheiden worden van niet-gelabelde 
producten. Enkel bedrijven met dit FSC CoC-certificaat kun-
nen gelabelde producten verkopen met de FSC-garantie. 
Dankzij deze controle ‘van kap tot schap’ weet de eindge-
bruiker zeker dat zijn FSC-gelabeld hout, papier of ander 
product afkomstig is uit duurzaam beheerde FSC-bossen.

“De steenuil is ons kleinste inlandse uiltje”, legt schepen voor milieu 
Rudi Meeus van Tielt-Winge uit. “Hij broedt in holen in bomen, maar 
soms ook in gebouwen. Hij heeft een voorkeur voor hoogstamfruitbo-
men en knotwilgen. We wensen een twintigtal nestkasten te plaatsen 
en daarvoor zijn we op zoek naar geschikte locaties.” Hiervoor deed 
de gemeente een oproep naar de inwoners. Niet alleen om de vogels 
onderdak te verschaffen, maar ook om het milieubewustzijn aan te 
scherpen. Met succes, want er kwamen veel reacties binnen.

Een medewerker van de Vogelwerkgroep Oost-Brabant gaat elke 
locatie bekijken. “Als deze geschikt blijkt, wordt er gratis een nestkast 
geplaatst. Als er vogels komen broeden, volgt jaarlijks een bezoek met 
een ringbeurt voor de jonge uiltjes, wat een hele belevenis is voor het 
gastgezin”, besluit Rudi Meeus. Behalve de kastjes voor steenuiltjes 
gaat Tielt-Winge aan de nieuwe watertoren trouwens ook een grotere 
nestkast ophangen voor slechtvalken.

Nestkastjes stimuleren milieubewustzijn

INFO
• Katrien Van Robaeys, milieudienst Tielt-Winge, tel. 016-63 95 40, milieu@tielt-winge.be
• Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Philippe Smets, tel. 0475-605 543 / Marcel Jonckers, 
   tel. 0497-44 72 33, www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

Fuivend de 
afvalberg verkleinen!
Het lenen van de herbruikbare bekers is gratis, tenzij bij beschadiging of verlies. Hiervoor 
moet u als organisator enkel een waarborg storten. Winst dus voor u en voor het milieu. Het 
gaat trouwens om stevige kunststofbekers van polycarbonaat met een inhoud van 25 cl. Dit 
milieuvriendelijk alternatief voor plastic wegwerpbekers is transparant en quasi onbreekbaar. 
Bovendien is het materiaal perfect recycleerbaar. Niets dan voordelen dus!

Alle Vlaams-Brabantse organisaties zoals jeugdwerkinitiatieven, sportverenigingen, sociaal 
culturele verenigingen, gemeentelijke diensten van Vlaams-Brabant en scholen kunnen 
gebruikmaken van de bekers. De uitlening gebeurt per opbergbak van 175 of 420 stuks. Voor 
de praktische uitlening en het onderhoud van de herbruikbare bekers werkt de provincie 
samen met Opbouwwerk Haviland vzw. Bij deze sociaal-economische organisatie aan de 
Brusselsesteenweg 617 in Asse-Zellik kunt u de bekers reserveren. Afhalen kunt u er ook, 
evenals in het provinciehuis in leuven.

INFO
• Opbouwwerk Haviland vzw, tel. 02-467 11 14 (tussen 9 en 16 uur), 
   herbruikbarebekers@haviland.be 

© Philippe Smets
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Vanaf 21 maart 
magnolia’s en Darwin
De Nationale Plantentuin in Meise bezit een unie-
ke collectie van tientallen wilde magnolia’s en 
cultuurvariëteiten. Naar jaarlijkse gewoonte zet de 
Plantentuin deze verzameling in de verf met een 
magnoliawandeling. De gratis wandelfolder wordt 
u aangeboden van 21 maart tot 30 april bij uw 
toegangsticket. Van 1 mei tot 31 december kunt 
u in dezelfde Plantentuin ook terecht voor het 
‘Darwinparcours’. Ter gelegenheid van de 200ste 
verjaardag van Charles Darwin, de vader van de 
evolutietheorie, maakt u er kennis met Darwin’s 
favoriete planten.

info: nationale plantentuin, tel. 02-260 09 70, 

info@br.fgov.be, www.plantentuinmeise.be

Vanaf 28 maart 
BoUwteams 
Voor wie meer wil weten over energiezuinig bou-
wen, organiseert de provincie Vlaams-Brabant 
i.s.m. Infrax, Dialoog vzw en de gemeenten leuven, 
londerzeel en Vilvoorde een aantal BouwTeams.  
Deze vinden plaats op 9 en 16 mei in de Romaanse 
Poort aan de Brusselsestraat 63 in leuven, op 
28 maart en 4 april in het provinciehuis aan het 
Provincieplein 1 in leuven, op 18 april en 9 mei 
in Gemeenschapscentrum Gerard Walschap aan 
de Sint-Jozefstraat 44 in londerzeel of op 6 juni 
en 13 juni in Cultureel Centrum Bolhuis aan de 
Bolwerkstraat 17 in Vilvoorde. Telkens van 9 tot 17 
uur. De deelnameprijs bedraagt 35 euro.

info en inschrijven: Dialoog, inge pauwels, 

tel. 016-23 26 49, info@dialoog.be

29 maart tot 5 april
gratis inFosessies DaKisolatie
De provincie Vlaams-Brabant organiseert in samen-
werking met Dialoog vzw tijdens de woonbeurs 
Ideaal Wonen in de Brabanthal een aantal gratis 
infosessies rond dakisolatie. Deze vinden plaats in 
zaal Terra op zondag 29 maart van 15.30 tot 16.30 
uur, vrijdag 3 april van 17 tot 18 uur en op zondag 
5 april van 15.30 tot 16.30 uur. U hoeft niet vooraf 
in te schrijven. 

info: Dialoog, inge pauwels, tel. 016-23 26 49, 

info@dialoog.be

19 april
op paD met De BoswacHter
Het agentschap voor Natuur en Bos organiseert een 
unieke natuurwandeling in het Meetshovenbos in 
Aarschot. Trek er met de boswachter op uit en kom 

meer te weten over het hoe en waarom van dun-
ningskappingen in het bos. Afspraak om 14 uur op 
het parkeerterrein aan ‘Het Wit Toreken’.

info: boswachter louis reinquin, tel. 0479-67 94 10

25 april
weetjeswanDeling in weBBeKoms BroeK
Willy van Wesemael neemt ons mee op zoek naar 
gewone en ook merkwaardige planten en dieren in 
het Webbekoms Broek. Als ervaren gids voorziet hij 
zijn waarnemingen van een eigen verhaal of een 
‘wist-je-dat-je’... Alvast een aanrader. 

info: webbekoms Broek, omer Vanoudenhovenlaan 48, 

3290 Diest, tel. 013-35 86 59, 

webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be

26 april
cUrsUs: cUlinaire inspiratie Uit Het Bos 
(6 - 15 deelnemers)
Bent u op zoek naar culinaire inspiratie? Wilt u dat 
graag combineren met een stevige boswandeling? 
Dan is de cursus ‘culinaire inspiratie uit het bos’ 
zeker iets voor u. Aan verschillende haltes proeft 
u van hapjes gemaakt van ingrediënten uit het 
bos. De gids vertelt u tijdens de wandeling ook 
wat meer over hoe bossen worden beheerd en wat 
belangrijk is in en voor het bos. Kortom, een wan-
deling om van te smullen! Deze culinaire wandeling 
vindt plaats in Kesselberg, Parking Koningsstraat, 
3010 Kessel-lo.

info: inverde, tel. 02-657 93 64 

26 april
Door De DemermeanDers
Het natuurgebied ‘De Demermeanders’ in Werchter 
bestaat uit een afwisseling van historische hooi-
landen, bos en oude meanders die zichtbaar zijn 
als kleine vijvertjes. Onder deskundige begeleiding 
kunt u kennismaken met dit gebied. De organisatie 
van deze excursie is in handen van het agentschap 
voor Natuur en Bos. Afspraak om 10 uur aan de 
kerk van Werchter.

info: Dominique Deheyn, tel. 0474-89 81 66

28 april en 5 mei
werKen aan BioDiVersiteit
Wilt u de bescherming van de biodiversiteit een 
duwtje in de rug geven? Schrijf dan in voor de cur-
sus ‘Werk mee aan biodiversiteit’ van Natuurpunt 
regio Oost-Brabant. U komt er niet alleen alles te 
weten over biodiversiteit op mondiaal, nationaal, 

regionaal en lokaal niveau, maar u verneemt er ook 
hoe u het verschil kunt maken in uw eigen gemeen-
te, straat of tuin. De cursus omvat twee theo-
retische lessen in de Oude Pastorij in Tielt-Winge en 
een zestal lesexcursies. Na afloop ontvangt u een 
getuigschrift. Deelnemen kost 25 euro voor leden 
van Natuurpunt en 45 euro voor niet-leden.

info: liselotte Vanderoye, tel. 015-29 72 67, 

liselotte.Vanderoye@natuurpunt.be

  

30 mei
wanDeling HagelanDse Vallei
Natuurpunt afdeling Holsbeek organiseert een 
excursie in het natuurreservaat Hagelandse Vallei, 
gegidst door de conservator van het gebied. 
Afspraak om 14 uur aan de kerk van Holsbeek-
dorp.

info: jan wyckmans, tel. 016-44 51 31, 

jan.wyckmans2@telenet.be

31 mei
Dag Van Het parK
Jaarlijks nemen ruim honderd steden en gemeenten 
in Vlaanderen deel aan de Dag van het Park. Zondag 
31 mei zetten ook in de provincie Vlaams-Brabant 
tal van parken hun poorten wagenwijd open en zijn 
er diverse activiteiten. Thema van de Dag van het 
Park is dit jaar ‘liefde in het park’.
Zo kunt u o.a. in Schaffen-Diest terecht voor een 
wandeling langs normaal gesloten terreinen van 
Defensie. Op het Domein de Beauffort in lubbeek-
linden kunt u terecht voor een geleide wandeling 
met cultuurhistorische tentoonstelling, een hapje en 
een tapje en een markt met streekproducten.

info: natuurpunt-afdeling Diest, onkelinckx thierry, 

info@werkfolk.be, 

rl noord-Hageland, erwin Dunon, erwin.dunon@rlnh.be, 

www.rlnh.be

 

4 juni 
milieUtreFDag tanDem
De datum voor de volgende Milieutrefdag van 
Tandem, ofwel dé ontmoetingsdag voor iedereen 
die werkt aan duurzaam lokaal milieubeleid, is 
bekend. Noteer nu alvast in uw agenda: donderdag 
4 juni 2009. Deze dag zal traditiegetrouw plaats-
vinden in Brussel. Meer details over het programma 
zijn nog niet bekend, maar worden binnenkort 
aangekondigd via www.tandemweb.be.

info: tandem, tel. 02-282 19 40, info@tandemweb.be

colofon
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