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Sommigen zullen misschien een beetje schrikken van dit opiniestuk uit
de krant De Morgen van 21 mei (‘n beetje ingekort). Als bestuurder van
Natuurpunt Vlaanderen vrees ik dat wat opiniërend hoofdredacteur Bart
Eeckhout hier verwoordt, aardig dicht in de buurt komt van wat er werkelijk aan de hand is.
Hoe scherper men kijkt, hoe beter men zich een opinie kan vormen.
Veel leesijver!
Onderstaande tekst is niet de letterlijke weergave. Hier en daar werd een
woord toegevoegd, weggelaten of een passage licht aangepast (in cursief ).
Verandering vermijden en de onvermijdelijke vergroening van onze samenleving afremmen: daar draait het beleid om.
Moest ze nu blij of verontwaardigd zijn? Minister van Milieu Joke Schauvliege
(CD&V) wist even niet op welk been ze dansen moest, toen ze te horen kreeg
dat minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ‘haar’ boskaart – de beruchte
kaart met kwetsbaar, zonevreemd bosgebied – weer introk.
“Ik was de enige die kanttekeningen plaatste bij overdreven bosbescherming,
weggezet als bosbarbaar”, reageerde ze op Twitter. Als wou ze toch nog even
beklemtonen dat ook zijzelf de mislukking toejuichte.
Een minister die tevreden is met het falen van het eigen beleid. Zelfs in het absurde drama dat natuur- en milieubeleid onder Schauvliege is, is dat toch redelijk ongezien.
Het is verleidelijk om dat zoveelste bewijs van gebrek aan visie en daadkracht
alweer te bedekken onder een laag spot. Sinds ze in 2009 toetrad tot de Vlaamse regering, is Schauvliege haar beleid een beetje spottend vergoelijkt.
‘Ach, Schauvliegje, ons Joke…’, die toon.
Dat is een vergissing. Het kabinet van Schauvliege weet wel degelijk wat het
wil. En… het is succesvol. Zowel op vlak van natuurbeleid, ruimtelijke ordening
als landbouw is het gericht op de verdediging van de status quo, omdat status
quo synoniem staat voor machtsbehoud van zij die echt aan de touwtjes trekken. Groen is tenslotte ook de kleur van het geld.

Verandering vermijden en de onvermijdelijke en broodnodige vergroening van
onze samenleving afremmen: daar draait het beleid van minister Schauvliege
om. Op de socialisten Mark Galle (1979-1981) en Norbert De Batselier (19921995) en de groene ministers in de vijf paars-groene jaren na, zijn alle ministers van Leefmilieu altijd christendemocraat geweest. Landbouw: altijd als CVP
-CD&V in de regering zat, had de partij de portefeuille. Toeval? Neen, dat is
geen toeval.
Joke Schauvliege is de late erfgenaam van de oude CVP-staat, die Vlaanderen
onder de knoet wil houden. Het landbouwbeleid wordt gesneden op maat van
de Boerenbond, het ruimte- en natuurbeleid op maat van de lokale, door
CD&V gedomineerde besturen, in combine met Open Vld. Hun lokale besturen
zijn innig verstrengeld met de betonlobby.
Politieke sabotage
Dat die boskaart, met haar vele tekortkomingen, ingetrokken moest worden,
is dan ook geen politiek accident. Het is bewuste politieke sabotage. Ook al
kost het de minister krediet, het is efficiënt obstructiebeleid.
Het kabinet-Schauvliege wil die versterkte bosbescherming helemaal niet. De
boskaart was een onvolkomen instrument, waar nog heel wat correcties op
toegepast moesten worden. Het kabinet heeft geen poot uitgestoken om de
crash te vermijden. Het resultaat is dat met de slechte kaart ook de ambities
bijgesteld worden. Er zal uiteindelijk minder bos beschermd worden.
Voor de poppenspelers die aan de touwtjes trekken van Joke Schauvliege en
haar kabinet is dat een groot succes. In een tweet gaf VOKA Limburg dat opmerkelijk openlijk toe. “Goed zo! Deze boskaart gaf voorrang aan grillen van
Moeder Natuur in plaats van aan ambitieus ondernemerschap.”
… Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens van VOKA voegde daar nog aan toe:
“Best dat ondernemers en eigenaars van gronden sinds maandag aan de
alarmbel trokken via VOKA Limburg en Confederatie Bouw." Het is een zeldzaam moment waarop de poppenspeler zelf op de bühne klimt om zijn deel
van het applaus in ontvangst te nemen.
Vernietig de betonstop
Achter de hetze over de boskaart, gaat een nog veel groter gevecht schuil.
Met dezelfde poppenspelers en dezelfde marionetten: de herinrichting van de
Vlaamse ruimte. Tegen 2040 zou geen nieuwe open ruimte meer verkaveld
worden. Het is zonder enige discussie de belangrijkste beslissing die deze
Vlaamse regering genomen heeft – belangrijker dan de halfhartige hervormingen in de kinderbijslag of het secundair onderwijs.
Die zogenaamde ‘betonstop’ vernietigen is de echte inzet van de betonlobby.
Het snelle succes van het verzet tegen de boskaart doet vermoeden dat ook
die grotere strijd kansrijk is. De termijn is nog lang, dus zijn er veel kansen op
ontsporingen. Je zult ze dra zien opduiken: de door lobbyisten gemanipuleerde

burgemeesters van CD&V en Open Vld, de ‘bezorgde’ ondernemers, het via
enquêtes geregisseerde verzet… De kans is reëel dat het met die betonstop
afloopt zoals met dat ander kapot gelobbyde langetermijnproject: de kernuitstap.
Dat is sneu, voor ons allemaal (minus de betonlobby). De nood aan een andere en betere ordening van de Vlaamse ruimte is bijzonder acuut, het draagvlak voor verandering onbestaande. De verrommeling maakt dat dit gewest
records blijft opstapelen in verkeersongelukken, files en ongezonde lucht, dat
open, groene ruimte onder permanente dreiging staat dat een efficiënte organisatie van openbaar vervoer hier onmogelijk is. Er leek zich een unieke kans
voor te doen om een trendbreukje te maken, maar de krachten die de stilstand in beton willen gieten, blijven sterk. Te sterk?
Politiek is dat sneu voor, welja, N-VA. Een groot deel van het ruimte- en natuurbeleid wordt uitgetekend op het kabinet van minister-president Bourgeois.
Het is Bourgeois die de ‘betonstop’ doorduwde, het is de minister-president
die Schauvliege telkens aanmaant om toch iets te doen.
Dat hoeft niet te verbazen. Ideologisch heeft de oude Volksunie en ook nog
wel een restje van de huidige N-VA altijd een groen non-conformistisch randje
gehad. Respectabele politici zoals Jan Peumans, Wilfried Vandaele of Geert
Bourgeois zelf zijn er de vertolkers van. Voor hen is het kapseizen van de boskaart wel echt jammer.
Maar ook bij hun partij is er wat veranderd. Genoemde groen-gele jongens
hebben van de partijtop altijd enige speelruimte gekregen. Zolang het om bescherming van de poldergraslandschappen gaat, verontrusten ze niemand (en
zelfs daar was het kantje boord). Nu is het wat anders. De grap van NVAvoorzitter Bart De Wever dat VOKA zijn echte werkgever is, blijkt telkens weer
verdraaid dicht bij de waarheid te zitten. Is het een Antwerpse hand die de
stekker uit de boskaart heeft getrokken?
… Non-conformisme is leuk, maar in de salons van de macht, spelen ze andere muziekjes. En wie niet meedanst, kan eindigen zoals Agalev/ Groen na zijn
eerste, turbulente regeerperiode.
In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw werd de Volksunie populair met de
belofte van een ontzuild, Vlaams alternatief voor de CVP-staat. De kracht van
verandering, toen al. In 2014 nam erfgenaam NVA de machtspositie van
CD&V over. Maar blijft de beloofde andere beleidscultuur beperkt tot een andere naam? Wordt de CVP-staat de N-VA-staat?
En de poppenspelers, die zitten nog altijd op hun plek.
Citaat: “De forse achteruitgang van insecten moeten we ernstig nemen. Biodiversiteit en zorg voor natuur hoort een verhaal van economie, landbouw,
sociaal beleid en volksgezondheid te zijn.”
Hans van Dyck, hoogleraar gedragsecologie aan de UCL.

Sap van Spaân: een frisse zomerdrank!
Terwijl de Sjroep van Spaân al een hele poos is uitverkocht en wij vurig hopen dat er
voldoende peren kunnen worden geoogst voor een nieuwe lading in het najaar, hebben we wel nog een voorraadje Sap van Spaân (in verpakkingen van 3liter). Dus,
wie de komende zomerweken nog heerlijk appelsap wil van onbespoten fruit uit eigen
dorp, kan best nu nog een voorraadje indoen.
Bestellen kan via onze website www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp
of via Bik Lathouwers 0496 33 48 64 (Uw bestelling wordt aan huis geleverd!)

Samen werken en genieten !
Wil jij een steentje bijdragen aan de schoonheid van het landschap waarin je woont,
je lijf trainen met gelijkgestemde, gezellige zielen? Neem gerust contact of kom eens
langs. In deze zomermaanden zijn we iedere woensdagavond ergens in onze dorpen
aan de slag met een groep vrijwilligers. Nieuwsgierige kinderen mogen steeds meekomen.

Meer info: 0474 305902

Zomerwwandeling: zondag 30 juli in RivierPark Maasvallei te Borgharen.
Vorig jaar bezochten we dit Maasdorp met zijn uitgestrekte riviernatuur al. We namen
ons voor om dit jaar terug te gaan en de evoluties van het nieuwe natuurgebied van nabij
te gaan bekijken.
Borgharen is een goed bewaard Maasdorp vlak ten noorden van Maastricht. Oude cultuur
en nieuwe natuur zijn er naaste buren. Struinen over de bodem van de Maas dat kan bij
Borgharen als de Maas laag staat, en dat is nu het geval. Hier kan je momenteel zelfs de
Maas te voet oversteken. Hoogst bijzonder! Door de rivier zijn gang te laten gaan en het
inzetten van grote grazers ontstaat een zee van wilde planten en bloemen met vlinders en
bijen. Door al die plantenzaden en insecten is het gebied bij Borgharen ook een vogelparadijs. Hoog in de lucht zingen de leeuweriken. In de ruigten doen vlasvinken zich te goed
aan allerlei zaden, terwijl erboven een torenvalk bidt.
In de Maas zelf zitten eenden, ganzen, zwanen en
steltlopers.
Afspraak: 13.30 u dorpsplein Grote Spouwen.
Vertrek wandeling: Kasteel van Borgharen : 14.00 u.
Onderweg pauze met koffie, vlaai en
Sap van Spaân.
Stevige wandelschoenen aanbevolen.

Slaapkomfort N.V. Greven … uw slaapspecialist…!
Open: elke dag van 10.00u-18.00u. Zondag gesloten
Slaapkomfort ! 3740 Mopertingen, Maastrichterstraat 394
089/50 36 65

Voor meer informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

www.greven.be

info@greven.be

