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Van éénlimburgse soort per gemeente
naar een biodiversiteitsbeteid onder de

paraplu van een ktimaatbeteid

Jan Stevens 81 El'la Baert, Provinciaal Natuurcentrum,

Het Groene Huis, Domein Bokrijk, 36oo Genk

Voorgaande artikels in dit jaarboek il-
lustreren dat het project'Gemeenten
adopteren Limburgse sooÍten' (GALS)

een sterke impuls gaf aan het lokaal
biodi.versiteitsbeleid in Limburg. Er is
het wervende effect van het concept
van de adoptie van een exclusieve
soort. Er zijn de resuttaten zoals weer-
gegeven in dit jaarboek.

Hoe kan het nu verder? De gecreëerde dyna-

miek moet worden bestendigd, Dit is zo moge-

lijk een nog grotere uitdagíng dan het lanceren

van het project. In dit slotartikel geven we

een aantal mogetijkheden in het kadervan het
(in voorbereiding zijnde) provinciaal mi[ieu-

beteidsplan'A[[emaal COz-neutraa[. Limburgs

M i lieu be[ei ds plan zo to-zo t3" (Smeets, zoro).

Dit p[an ptaatst de biodiversiteitsproblematiek

in het [icht van de klimaatproblematiek.

Adoptie
De adoptieprocedure heeft gewerkt, vooral

als mobiliserend initiatief, maar is beperkt zo-

weI in de tijd, als naar ecologische relevantie

(Baert et aL, zoog). Het sterk wervende ka-

rakter is een argument om de procedure te

behouden en verder uit te diepen. Gemeenten

hebben een aantal mogelijkheden om deze

aanpak verder te ontwikke[en.

Een logische eerstvolgende stap en een ecolo-
gisch zinvo[[e uitbreiding is de soort te be-

schouwen als een indicatorsoort voor zijn ha-

bitat/leefgebied/tandschap. Een gemeente

kan de werking ecologisch verdiepen door zich

ook te focussen op andere soorten van het-

zelfde habitat. Zo wil Herk-de-Stad, dat de

Grote Modderkruiper adopteerde, de aan-

dacht ook vestigen op andere 'moddersoor-
ten'. Die groep bevat misschien soorten die

voor bepaalde acties op het terrein, communi-
catieacties of monitoring beter geschikt zijn.

In dit geval gaat het om de stap van één soort
naar één type leefgebied. Dit is ideaal voor
gemeenten met één hee[ typisch teefgebied/

landschapstype.

Vooral in functie van de communicatie kan de

keuze voor één soort ook verbreed worden tot
de hele taxonomische groep waartoe ze be-

hoort. De soortgroep is een kunstmatige inde-

[ing die echter begrijpbaar is voor buitenstaan-

ders. Zulke verbreding biedt bijvoorbeeld de

mogetijkheid om zich te focussen op andere

habitats/leefgebieden met meer potentie om

op terrein wat te realiseren, terwijl de groep

communicatief en qua monitoring beperkt
wordt gehouden. Zo riep Bitzen, die het
Dwergblauwtje adopteerde, zich uit tot'v[in-
derstad'.

Grote landschappetijke eenheden kunnen ty-
pische clusters van soorten voor hun rekening

nemen.

Maar ook een schaalverkleining kan zinvol
zijn. Andere actoren kunnen geïnteresseerd

zijn in de adoptie van een soort bijvoorbeeld

d uurzame' groene' Índ ustrieterrei nen, bed rij-
ven, [okale verenigingen, en zo verder.

Doelvan a[ deze operaties btijft typische (Lim-

burgse) soorten te gebruiken als kapstok om

habitats, biotopen, [eefgebieden, landschap-
pen in te richten en te beheren met het oog op

een verrijkingvan de (typisch Limburgse) bio-

diversiteit. Om de effectiviteit (het bereiken

van het genoemde doe[) en de (wetenschap-

petijke) consistentie van het verhaal te bewa-

ken btijft een coórdinatie, sturing en onder-

steuning van deze (boven)[okate processen

nuttig en soms noodzakelijk.

Ook samenwerking tussen gemeenten biedt
perspectieven vooral om de ecologische rele-

vantie van terreinmaatregelen te vergroten.

Naburige gemeenten kunnen samenwerken

aan de geadopteerde soort van één van de ge-

meenten of aan de uitgebreide soortengroep

wanneer er een 'relevant verbíndingselement'

is tussen deze gemeenten. (vb. heidesoorten,

bossoorten, een rivier, ...), Beide benaderingen

van hierboven kunnen gebruikt worden (t.t.z.
van één soort naar het leefgebied of van één

soort naar meer soorten met meer leefgebie-

den). Hierdoor kunnen maatrege[en op schaal-

niveau van een gemeente worden verruimd

en daardoor de soort(engroep) meer ruimte
bieden. Voor de hand liggende mogelijkheden

zijn bijvoorbeeld akkersoorten in Haspengouw

of bossoorten in de gemeenten van Bosland.

Op die manier kan de adoptieprocedure ruim-
telijk worden opgeschaald tot streekniveau.

Provinci.ate aanpak
Het provinciaal milieubeleidsplan'A[[emaal
CO,-neutraal. Limburgs Mi[ieubeleidsplan
2oto-2ot3" (Smeets, zoro) onderkent de kti-

maatverandering als een nieuwe bedreiging

voor de [okale biodiversiteit. Het probleem

van het behoud van de biodiversiteit is duide-

lijk complexer dan tot nog toe gedacht.

Het nieuwe provinciale mitieubeleidsplan wil
de natuur gebruiken ats bondgenoot in de

strijd tegen de stijgingvan COz. Het ptan for-
muleert o.a. volgende doelste[lingen: (r) het

Limburgs netwerkvan natuurgebieden en na-

tuurverbindingen verder uitbouwen, (z) de

Limburgse bossen koesteren, (3) de Limburgse

biodiversiteit behouden en waar mogelijk ver-

sterken. Een belangrijk aandachtspunt is de

monitoring van de Limburgse biodiversiteit.
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Het plan somt heelwat acties op die voor dit



doe[ kunnen ingezet worden en die op de dy-

namiek van het GALS-project verder bouwen.

Het plan voorziet enerzijds in een verdere

structurele persone[e ondersteuning van het

provinciaal biodiversiteitsbeleid met de be-

doeling (boven)tokate acties in de mate van

het mogelijke op elkaar af te stemmen en te

ondersteu nen,

Ook de netwerking met vrijwilligers onder de

LIKONA-koepetbtijft de vo[[e steun genieten

met als doeI natuurstudie, inventarisatie en

monitoringte stimuleren en te sturen in func-

tie van de provinciale beleidsdoelste[[ingen.

Er is de structurele financië[e ondersteuning

via subsidies voor biodiversiteitsprojecten,
voor projecten in grote tandschappetijke een-

heden en natuurverbindingen en voor de be-

schermingvan bedreigde soorten met als doel

deze middeten via duidelijke criteria te sturen

in de richtingvan de hogergenoemde beleids-

doetste[[i ngen.

Anderzijds verkennen diverse biodiversitelts-
prolecten nieuwe mogelijkheden om bij te dra-

gen aan dezelfde doelstellingen . Zo worden
binnen het project'Soorten en Landschappen

voor Biodiversiteit' (SOLABIO) de Limburgse

regionale landschappen ondersteund. Zij be-

ge[eiden op hun beurt de gemeenten in de uit-
voering van GALS-acties. Dit project, met z7

partners en meer dan honderd terreinacties, is

een grootschalig grensoverschrijdend infor-
matie-uitwisse[ingsproject met de bedoeting

om, naast de terreinacties, heeI wat 'best
practices' en'lessons learned' te genereren in

verband met het [okaal biodiversiteitsbeleid in

Vlaanderen en Zuid-Nederland. In dit project

zitten heel wat aanknopingspunten om de

sectoren landbouw, industrie en (duurzaam)

bouwen een bijdrage te laten leveren aan de

biod iversiteitsdoelstetlingen.

Het Project'Communicatie en monitoring in de

natuurparken als motor voor landschapsverrij-

king' (COMOLA) schaatt de adoptieprocedu-

re op tot het niveau van de grote landschappe-

lijke eenheden en heeft extra aandacht voor
communicatie over de biodiversiteit.
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Tenslotte heeft het plan in het bosbeleid (bos-

groepen), en het waterbeleid (bekkenbeheer)

extra aandacht voor biodiversiteitsaspecten.

Andere beleidsniveau's
Het provinciaal biodiversiteitsbeleid is een

aanvu[[ing op het biodiversiteitsbeleid op ho-

gere bestuursniveau's: de internationale ver-

dragen (o.a. CBD), het Europese beteid (o.a.

Natura zooo) en de implementatie hiervan in

het Belgische federale beteid (o.a. KBIN) en

het Vlaamse natuurbeleid (o.a. MINA-ptan-
nen). Er zijn de initiatieven van de niet-gouver-

nemente[e organisaties op internationaal (o.a.

Countdownzoro) en Vlaams niveau (o.a. Na-

tuurpunt). Het provinciaal beleid versterkt de

impact van de hogere niveau's en ondersteunt

het lokale niveau.

Besluit
Dit jaarboek meet de resuttaten van het pro-

ject'Gemeenten Adopteren Limburgse Soor-

ten' (GALS). De verwezenlijkingen zijn aan-

zienlijk. Er zijn, naast de gesuggereerde acties

in de gemeentelijke actieptannen, talvan mo-

gelijkheden om op de ingeslagen weg verder te

gaan. Het provinciaal milieubeleidsplan'A[[e-
maal COz-neutraal. Limburgs Milieubeleids-
plan zoro-zor3" bevat heel wat acties en in-

strumenten om dit ook te doen. Ook de

monitoring zal worden verder gezet met de

bedoe[ing om later, bij voorbeeld in zor5, nog

eens een stand van zaken op te maken.
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