
Meer natuur voor iedereen

De verdere uitbouw van natuur- en bos-
gebieden is cruciaal, zowel op vlak van 
klimaat als van biodiversiteit.

• Voorzie subsidies voor zowel de 
aankoop, inrichting, ontsluiting, als 
het beheer van natuurgebieden door 
natuurverenigingen. Voorzie hiervoor 
een bedrag van minimaal jaarlijks  
1 euro per inwoner.

• Organiseer of ondersteun plantacties 
door scholen of de aanleg van 
geboortebossen en -dreven.

Organiseer en ondersteun plantacties
(foto: Frank Maes)

Koester typerende 
planten- en diersoorten

We willen soorten die typerend zijn voor de 
regio koesteren en beschermen, zoals de 
steenuil, de bruine kiekendief en de paling.

• Neem maatregelen die cruciaal zijn 
voor de specifieke soorten (bijvoor-
beeld knotbomen voor steenuilen en 
dreven voor vleermuizen).

• Doe mee aan publiekscampagnes 
zoals het Grote Vogelweekend en 
de Nacht van de Vleermuis door ze 
bekend te maken via de gemeentelijke 
communicatiekanalen.

Help de steenuil als ‘mascotte’
voor het Meetjesland
(foto: Ludo Goossens)

Natuurlijke verbindingen 
zijn cruciaal

Dankzij natuurlijke verbindingen kunnen
dieren en planten zich verplaatsen, op zoek 
naar beschutting, voedsel en soortgenoten.

• Zorg voor het behoud van alle 
waardevolle landschapselementen 
(knotbomen, houtkanten, poelen, …) 
door voldoende handhaving in te 
zetten.

• Kies voor een gedifferentieerd 
bermbeheer dat goed is voor planten 
en insecten. Onmiddellijke afvoer van 
alle maaisel is cruciaal. Maak hiervoor 
een bermbeheerplan op.

Een goed bermbeheerplan zorgt voor veel 
vlinders
(foto: Ludo Goossens)
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Doe het samen met ons!

Steeds meer mensen springen zelf in de bres om de natuur veilig te
stellen voor de toekomst. Bij Natuurpunt krijgen ze daar alle kansen
toe. Natuurpunt en Partners Meetjesland is dan ook een ideale partner 
voor de gemeentebesturen om werk te maken van natuur en milieu. 
Deze samenwerking kan vele vormen aannemen. Samen met een 
lokale Natuurpunt-afdeling kan een geboortebos gerealiseerd worden 
of een nieuw wandeltraject met vogelkijkhut aangelegd worden. De 
vrijwilligers van onze verenigingen kunnen ook voor heel wat input 
zorgen bij het gemeentelijke beleid. Dit kan via gemeentelijke advies-
raden of via een structureel overleg tussen de gemeente en de lokale 
afdelingen. Door met onze lokale afdelingen samen te werken kan 
voor het nodige draagvlak bij de bevolking gezorgd worden.

Voor je ligt de samenvatting van het memorandum 
dat Natuurpunt en Partners Meetjesland samen met 
haar lokale afdelingen opstelde. 

Een verdere uitbouw van de natuur en de transitie naar 
een duurzame regio staan hierin centraal. We geven 
inzichten, voorstellen en ideeën mee in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen. We hopen dat dit 
memorandum de Meetjeslandse gemeentebesturen en 
ook anderen inspireert om het Meetjesland natuurlijker 
en duurzamer te maken. 

We willen hier graag samen met jullie actief werk 
van maken. In de lange versie van dit memorandum 
downloadbaar op www.NPMeetjesland.be/verkiezingen 
vind je per thema concrete acties die Meetjeslandse 
gemeenten al ondernamen. Laat je inspireren en 
informeren om er ook in je eigen gemeente mee aan te 
slag te gaan!
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Energie en klimaat

We verminderen de CO2-uitstoot in de regio 
drastisch om de negatieve effecten van de 
klimaatopwarming (zoals verdroging en 
wateroverlast) te verzachten.

• Kies voor duurzame energie- 
productie (wind, zon, biomassa) op  
geschikte locaties. Bevorder het 
draagvlak dankzij rechtstreekse  
participatie van de bevolking.

• Bevorder energiebesparing, bijvoor-
beeld door een beroep doen op  
www.energiebesparenmeetjesland.be/
energiezuinigwonen.

• Maak biomassa van houtkanten, 
knotbomen en bossen, volgens een 
duurzaam beheerplan.

Bevorder burgerparticipatie
bij energieproductie
(foto: Ludo Goossens)

Meer natuur 
voor meer welzijn

Een natuurlijke en groene gemeente heeft 
een rechtstreeks positief effect op het 
welzijn en de gezondheid van burgers.

• Zorg voor een natuurvriendelijk  
beheer van parken, tuinen,  
schoolomgevingen en zorginstellingen.

• Ondersteun scholen bij de aanleg 
van natuur- en klimaatvriendelijke 
speelplaatsen.

• Zorg voor een zinvolle dagbesteding 
van kwetsbare doelgroepen: onder-
steun zorginstellingen die  
natuurverenigingen helpen bij het 
beheer van natuur.

Ondersteun groepen  
die helpen in de natuur
(foto: Kurt De Kesel)

Mobiliteit

Geef voorrang aan voetgangers, fietsers en 
collectief vervoer.

• De verdere uitbouw van de oude 
spoorwegbedding Eeklo-Zelzate tot 
een fietsverbinding en groen lint kan 
een belangrijke troef voor de regio 
worden.

• Belevingstrajecten zijn een gezond en 
veilig alternatief voor trage  
weggebruikers.

• Voorzie een actieplan fietspaden en 
budgetteer fietspaden en veilige  
oversteekplaatsen.

• Eis goede verbindingen voor openbaar 
vervoer met je buurgemeenten, onder 
meer tussen Eeklo, Maldegem en 
Aalter.

De fietsverbinding Eeklo-Zelzate
is een belangrijke troef
(foto: Gaea Rysselaere)

Natuur en erfgoed

Het behoud van specifieke 
landschapskenmerken is cruciaal voor de 
identiteit van onze regio.

• Zorg voor financiële ondersteuning via 
een gemeentelijk subsidiereglement 
voor dreven en andere kleine  
landschapselementen.

• Ondersteun oude beheerpraktijken 
zoals heidebeheer en hooilandbeheer.

Dophei handhaaft zich dankzij het
heidebeheer in het Maldegemveld
(foto: Ludo Goossens)

Ruimtelijke ordening

Open ruimte is zelfs in een plattelandsregio 
als het Meetjesland schaars. Een kernver-
sterkende ruimtelijke ordening vormt de 
basis voor een klimaatneutrale gemeente.

• Geef voorrang aan de kernversterking 
en schrap woonuitbreidingsgebieden. 
Met twee tot vier bouwlagen kan je 
in de centra voldoen aan de woning-
behoefte. Op die manier wordt de 
betonstop concreet gemaakt. Kernver-
sterking vergt ook veel aandacht voor 
groen in het centrum.

• Bescherm de open ruimte via RUP’s 
die bijvoorbeeld het bouwen van  
megastallen onmogelijk maken.

• Ondersteun gedeelde woonvormen en 
cohousingprojecten.

Cohousing-projecten zoals
in Vinderhoute: meer van dat!
(foto: Federico Bisschop)

Voeding en landbouw

Het Meetjesland is een voedingsregio bij 
uitstek. Door te kiezen voor gezond en 
lokaal geproduceerd voedsel, bevorderen 
we de noodzakelijke transitie in de 
landbouw.

• Ondersteun samen met producenten 
en consumenten biologische  
landbouw, hoevewinkels, voedsel-
teams en boerenmarkten. 
www.korteketenmeetjesland.be

• Voer in scholen en instellingen een 
wekelijkse vegetarische dag in.

• Stel landbouwgrond terbeschikking 
van biologische landbouwers, bijvoor-
beeld via www.delandgenoten.be.

Kies resoluut voor lokale producten
(foto: Helena Van Den Driessche)

Contact:
Stationsgebouw, Koningin Astridplein 1, 9900 Eeklo
09 377 93 00, info@NPMeetjesland.be, www.NPMeetjesland.be
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