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1. Klopt het dat de noodzakelijke minimumoppervlakte niet voldoende was
en, zo ja, waarom werd de aanvraag dan ingediend?

Neen, dit klopt niet. Aan de noodzakelijk minimumoppervlakte van 5.000 ha werd voldaan. Aan
het uitsluitend criterium ‘minstens 50% van natuurkern onder Natuurbeheerplan type 4 of
intentie’ werd niet voldaan. Voor dit criterium kwam het park 359 ha te kort.
2. Nu het idee van een erkend “ Nationaal Park” voor een aantal jaar dient
verlaten, welke koerswijzigingen brengt dit mee?

Het verslag van de jury werd ontvangen op woensdag 12 januari 2022. De stuurgroep van het
park, bestaande uit de initiatiefnemers ANB, Natuurpunt, stad Mechelen en de experten
ORIOM en Regionaal Landschap Rivierenland, komt begin februari 2022 samen voor de
bespreking van het juryverslag. Mogelijke scenario’s die hieruit volgen zullen grondig besproken
worden. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan alle partners uit de gebiedscoalitie op 24
februari 2022. In samenspraak met de partners zal uiteindelijk besproken worden hoe we ons
als park de komende jaren oriënteren.
De samenwerking rond natuurpark Rivierenland werd echter al opgestart in 2020, vóór de
oproep rond nationale parken. De ambities en doelstellingen die door de partners in 2020 in de
ambitienota vastgelegd zijn blijven onveranderd.
Het is echter wel dankzij het indienen van de kandidatuur en het opmaken van de conceptnota
dat er sinds de oprichting van het park al heel wat grote stappen gezet:
- gesprekken met een brede gebiedscoalitie
- een verruiming van het gebied langsheen de Nete, Dijle én Zenne

-

een inventarisatie van de gronden in het park
databeheer rond aangroei beschermde natuur, natuurbeheertypes, grondgebruik,…
een breed draagvlak en grotere bekendheid voor het natuurpark
een breed overleg voor de opmaak van globale kaders
een sterke aangroei van beschermde natuur

3. Wordt er nu meer op puur Mechelse natuur ingezet?

Er werd de afgelopen jaren reeds stevig geïnvesteerd in Mechelse natuur en we zetten dit
verder. Mechelaars genieten echter niet alleen van de Mechelse natuur maar gaan over de
gemeentegrenzen heen natuur beleven. Bovendien is voor een goede natuurkwaliteit een
groter verbonden geheel noodzakelijk. Daarom blijven we ook steeds samenwerken over de
gemeentegrenzen heen.
Door deze investeringen en deze samenwerking groeide tussen 2019 en 2021 de beschermde
natuur in het park aan met 160 ha. Ongeveer 52 ha hiervan was op grondgebied Mechelen. Ook
voor de nabije toekomst schatten we op Mechels grondgebied minstens 25ha aangroei van
beschermde natuur.
4. Hoe worden de middelen geheroriënteerd?

Gezien de samenwerking rond en de ambities voor de natuur in het Rivierenland blijven
bestaan, worden de middelen hiervoor niet geheroriënteerd.
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