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1. Het werken aan de uitbreiding en het verbinden van natuurgebieden is
een gedeelde doelstelling. De stad heeft niet de ambitie om per se zelf
aankopen te doen. De middelen die vanuit de stad voorzien worden,
zijn in de eerste plaats bedoeld als restfinanciering voor
subsidiedossiers en projecten van de partners. De stad heeft wel een
aantal gebieden verworven die niet specifiek voor het natuurpark
bedoeld zijn, maar wel gelden als belangrijke groene stapstenen.
Voorbeelden daarvan zijn de recente beslissing om het gebied aan de
Dijkstraat te verwerven, de uitbreiding van het Caputsteenpark en
enkele percelen aan de Struikheidestraat. Specifiek in functie van het
natuurpark is er natuurlijk de aankoop van gronden van Woonpunt in
Kauwendaal (cf. gemeenteraadsbeslissing 28 juni 2021: aankoop van
perceel D569e tegen de prijs van 1.462.631 euro mits het bos
Kauwendaal in zijn geheel kan opengesteld en beheerd worden door
een natuurorganisatie eens deze aankoop voltooid wordt en dit tot een
definitieve overdracht kan plaatsvinden – zie plan).

.
Zowel het Agentschap Natuur en Bos als Natuurpunt hebben reeds
gebieden aangekocht of zijn met procedures bezig om nieuwe
gebieden aan te kopen. De communicatie daarover zal ten gepaste
tijde gebeuren in samenspraak met de betrokken natuurbeheerders.
2. Zie vraag 1. Het is niet de bedoeling van de stad om per se zelf
gronden te verwerven. Het belangrijkste is om meer gronden als
natuur te beheren. Dat geldt overigens niet alleen voor ons, maar ook
voor de andere partners. Gezien de ligging van de bestaande gebieden
zijn de zoekzones voor uitbreiding en verbinding in de meeste gevallen
niet in woongebied gelegen. Vanuit de gesprekken met andere
overheden (zowel lokaal als bovenlokaal) werken we aan een
gezamenlijke grondenbank om zo te werken aan meer aaneengesloten
gebieden voor zowel natuur als landbouw. Zo wordt een win-win voor
iedereen gecreëerd. Vanuit de stad is het zoeken naar dergelijke
opportuniteiten de taak van de ‘bosintendant’ (deze start op
1/8/2021).
3. Sinds de opstart van het Beschermd Natuurpark Rivierenland zijn er
met alle betrokken (lokale) overheden (en andere overheidsinstanties
actief binnen het gebied) verschillende contacten geweest. Er is veel
bereidheid om in het verhaal mee te stappen. Het formeel maken van
de engagementen zal in het najaar gebeuren.

4. Zoals in de ambitienota opgenomen is het de ambitie van het
Beschermd Natuurpark Rivierenland om een bovenlokale erkenning,
zoals ‘Nationaal Park’, na te streven. De huidige oproepen vanuit de
Vlaamse regering worden dan ook van nabij opgevolgd en voorbereid.
Uiteraard hangt de concrete vorm, oppervlakte, enz. af van de
gebiedscoalitie die gevormd zal worden (zie vraag 3).
5. Niet van toepassing.
6. Er zijn heel veel initiatieven die lopende zijn of opgestart worden in de
onmiddellijke en ruimere omgeving rond Mechelen. De hoofdambitie
van alle partners is het versterken van de natuur in onze regio, we
proberen dan ook met iedereen te spreken die hier kan toe bijdragen.
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