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Limburgse Milieukoepel vzw - actueel:
- Belangrijk nieuws:
RUP Closing the Circle.
De Vlaamse regering heeft op 17 maart een nieuw RUP Closing the Circle goedgekeurd.
Dit gebeurde nadat de Auditeur van de Raad van State in zijn advies de verzoekers die
het RUP van 2015 wilden vernietigen op een aantal punten ondersteunde. Ondermeer de
termijn voor de uitvoering van het project wordt opgenomen. Maar de Auditeur stelde ook
dat de passende beoordeling in het plan-MER volstrekt onvoldoende is ingevuld. Hieraan
gaat de Vlaamse regering bij de vaststelling van het nieuwe RUP voorbij. Nochtans had de
Raad van State in zijn advies bij het "nieuwe" RUP nog gesteld: "De nieuwe vaststelling
van het RUP lijkt, wat betreft enkele fundamentele tekortkomingen in het plan-MER (de
passende beoordeling houdt geen rekening met de mogelijke negatieve invloed van de
verbrandingsovens op de omliggende habitatgebieden), veeleer gericht op een ontwijking
dan op het herstel van een voorgehouden onregelmatigheid". Ondanks deze kritiek van de
Raad van State keurt de Vlaamse regering dus toch het nieuwe RUP goed.
RUP Munsterbos en RUP Elerweerd goedgekeurd
De Vlaamse regering heeft op 31 maart de RUP's Munsterbos in Bilzen en Elerweerd in
Dilsen goedgekeurd.
Zoals men weet heeft het RUP Munsterbos de bedoeling om het natuurgebied Munsterbos
te vrijwaren tegen de opzet om een deel van dit gebied om te zetten in industriegebied,
één van de zogenaamde ENA-locaties. Door het gebied nu te bestemmen als natuurgebied
is het behoud ervan alleszins voor langere periode verzekerd. Wel hadden we vanuit de
milieubeweging gevraagd om meer landbouwgebied om te zetten in natuur, maar daarop is
men slechts voor een klein deel ingegaan.
Het RUP Elerweerd is er dan weer gekomen op vraag van de grindsector die in het gebied
Elerweerd grind wil ophalen. Omdat het een projectgrindwinning betreft moet er een
ecologische meerwaarde gerealiseerd worden. Dit gebeurt door de omzetting van de
bestemming van het gebied van landbouw in natuur. Om de zekerheid te krijgen dat er
geen waterplas gemaakt wordt, wat in het verleden constant gebeurde, moet in dit project
gewerkt worden met een "gesloten" grondbalans. Dit houdt in dat na de grindwinning de
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bodem wel mag gedaald zijn, maar er mag geen waterplas ontstaan. Om de groeve op te
vullen zullen zanden uit de Bichterweerdplassen gebruikt worden. Vanuit de
milieubeweging hopen we dat het gebied Elerweerd een meerwaarde zal betekenen voor
de natuur en het landschap in de Maasvallei.
Departement omgeving
Sinds begin april zijn de vroegere departementen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte
Vlaanderen samengevoegd en vormen nu het nieuwe "Departement Omgeving". Het
regeerakkoord 2014-2019 formuleert de fusie tussen de departementen LNE en RWO als
volgt:
"Om een consequent en efficiënt beleid te kunnen voeren is het noodzakelijk dat zowel
leefmilieu als ruimtelijke ordening onder de bevoegdheid van 1 minister van
Omgevingsbeleid valt. (...) Het samenwerken tussen de departementen Ruimte Vlaanderen
en Leefmilieu, Natuur en Energie zal bijdragen tot administratieve efficiëntiewinsten en een
samenhangend en slagvaardig beleid inzake leefomgeving. We zetten dan ook in op de
reorganisatie van de betrokken beleidsvelden op voorwaarde dat efficiëntiewinsten worden
geboekt. "
De missie is als volgt vastgelegd:
"Het Vlaams omgevingsbeleid staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de
huidige en toekomstige generaties. We stimuleren een duurzame omgang met diverse
natuurlijke hulpbronnen, waarbij we streven naar een koolstofarme, energiezuinige,
klimaatintelligente samenleving en een sterke band tussen ecologie en economie
realiseren. We ondersteunen maatschappelijke vooruitgang en we maken locatie- en
ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving."
De fusie is dus een feit, de missie is vastgesteld. Dus de bevoegde minister Schauvliege
kan, aangezien de kernopdrachten van het omgevingsdepartement maatschappelijk urgent
zijn en een actief overheidsbeleid vragen, er aan beginnen. Maar we vrezen dat de
minister, net zoals in het verleden, allesbehalve een actief beleid zal voeren.
- Openbare onderzoeken:
Vlaams Natura 2000 programma
Nog tot 7 mei loopt het openbaar onderzoek over het Vlaams Natura 2000 programma.
Dit document bepaalt de ambitie in het beleid inzake Instandhoudingsdoelstellingen
(IHD's). Tegen wanneer willen we welke kwaliteit van de betrokken SBZ-gebieden
bereiken? De acties hiervoor worden opgelijst en een tijdspad voor de realisaties hiervan
wordt voorgesteld. Alhoewel Natuurpunt betrokken was bij de opmaak van voorliggend
programma blijkt dat zij toch nog met een aantal algemene bedenkingen zitten.
- Zo moet er meer transparantie en zekerheid komen over de financiering van het
programma;
- Ook de programmatische aanpak van de stikstofproblematiek is te vaag. Nochtans heeft
de Vlaamse regering enige tijd geleden een conceptnota over de PAS goedgekeurd. Maar
ter aanvulling hierop moet alleszins een lijst van prioritaire, grote herstelprojecten op het
terrein (vooral inzake hydrologie) worden opgemaakt en uitgevoerd.
Natuurpunt heeft nog een aantal relevante opmerkingen geformuleerd. De Koepel zal
samen met Natuurpunt Limburg en Limburgs Landschap (?) ook een opmerkingennota,
toegespitst op de algemene aspecten en de Limburgse betrokken gebieden, indienen.
We hopen alleszins dat men eindelijk een degelijk programma zal opstellen en het ook op
een verantwoorde wijze zal uitvoeren.
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- Andere verenigingen - actueel:
- Overige activiteiten:
Overige activiteiten van verschillende verenigingen: Velt, Natuurpunt Limburg, Werkgroep Isis,
Limburgs Landschap, Limburgse Natuurgidsen, Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
Natuurhulpcentrum Opglabbeek, Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder,
Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, VIBE, Natuurpunt CVN, Orchis vzw.
- Extra weetjes:

Nieuw! Breng ons ook eens een bezoekje op Facebook en like onze pagina. Bedankt!
Klik op onderstaand icoontje.

Resultaten Vogeltelweekend 2017 - Natuurpunt.
2016 was een bijzonder weerjaar. Als weeramateur heb ik in mijn tuin, vlakbij het
natuurreservaat De Maten, een weerstation en regenmeter staan. In 2016 ving ik een totaal
van maar liefst 1176 liter neerslag op (gemiddelde neerslaghoeveelheid in Laag- en MiddenBelgië: 800 mm/liter per m²). Een absoluut record sinds het begin van ‘mijn metingen’ in 2004.
De natste maand van 2016 was juni met maar liefst 306 liter per vierkante meter. Dat is bijna
4 keer de normale neerslaghoeveelheid van een junimaand (ongeveer 72 liter per vierkante
meter). En laat juni nu net een belangrijke maand zijn voor vogels.
Na die kletsnatte eerste zomermaand volgden de grote zwermen muggen die zich dankbaar
voortplantten in de ontelbare plassen en de kletsnatte bodem. Ze voelden zich zelfs thuis in
bloempotten op ons terras… Deze muggen zorgden voor een uitbraak van het Usutuvirus. In
mijn tuin vond ik plots zieke merels, suf en niet meer vliegend. In totaal heb ik acht dode
merels gevonden. Mijn vermoeden van het Usutuvirus werd later bevestigd door de
Vogelbescherming Vlaanderen.
2016 was bij gevolg een niet zo goed vogeljaar.

(Afbeeldingen: Natuurpunt)

Een recordaantal deelnemers telden op het laatste weekend van januari de vogels in hun tuin.
Maar liefst 26.086 mensen namen deel. Er werden 508.636 vogels geteld. Met een gemiddelde
van 27 vogels per tuin waren de tuinen leger dan ooit.
Op nummer 1 staat de huismus (57.034). De eerste plaats betekent niet dat de huismus de
meest algemene soort is. Ze was, tijdens de telling, wel in de helft (50.9%) van de tuinen
3

aanwezig. Limburg blijft het best scoren, daar is de soort in 64,8% van de tuinen te zien. In
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd ze in slechts 28,6% van de tuinen gezien. De huismus
is duidelijk geen stadsmus.
Op nummer 2 staat de merel (47.313). Van 2014 tot 2016 stond de merel op de vierde
plaats. De koolmezen en de vinken waren dit jaar ondervertegenwoordigd in de tuinen,
waardoor de merel twee plaatsen vooruit schoof in de rankschikking. Na de uitbraak van het
Usutuvirus vreesde Natuurpunt een sterke terugval van de soort maar vermoedelijk heeft het
overwinteren van de noordelijke merels in onze tuinen, een positieve invloed gehad op hun
aantallen. Al kan dit niet met zekerheid gezegd worden.
De derde plaats gaat naar de kauw. Met een aanwezigheid van 39% in de tuinen is dit een
nieuw record voor de soort. Maar, volgens talrijke wetenschappers, zit de soort vermoedelijk
aan het plafond. Een soort kan immers niet eeuwig vooruit blijven gaan.
Op de vierde en vijfde plaats staan de vink en de koolmees, de vaste top 3-kandidaten
zijn dus gezakt in de rankschikking. Nochtans werd de vink op sommige plaatsen nog wel talrijk
waargenomen, dat lag anders voor de koolmees, die was met de rampzalige broedresultaten in
2016 een groot deel van haar populatie verloren.
Top 5 - Limburg:
1. Huismus (8837)
2. Koolmees (4380)
3. Kauw (4272)
4. Merel (4139)
5. Vink (4048)
Het volledige rapport kan je nalezen op www.vogelweekend.be, het rapport bevat ook tips
voor een vogelvriendelijke tuin.
Aantal tellers in Vlaanderen:

Verantwoordelijke uitgever: August Feyen, Geraertsstraat 25, 3500 Hasselt, 011 22 50 73
info@limburgsemilieukoepel.be
Wanneer u deze nieuwsbrief liever niet meer wilt ontvangen, geef ons dan een seintje.
Denk aan het milieu voor je deze nieuwsbrief afdrukt, dank je wel!
Ontwerp en redactie: Katya Van Autgaerden - Bewegingsmedewerker
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