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Toelichting

Europa engageerde zich al in 2010 om tegen 2020 het verlies aan biodiversiteit een halt toe te
roepen. We staan intussen met twee voeten in dat beruchte jaar 2020 en datzelfde Europa moet vaststellen
dat het niet in haar opzet is geslaagd. Als we soorten definitief verliezen , en dat gebeurt bijna elke dag, is
dat onomkeerbaar; Het behouden van al die soortenrijkdom aan planten en beesten, beseft men nu meer
dan ooit, is van cruciaal belang voor onze toekomst. De maatregelen moeten dus snel veel beter en
efficiënter. De Europese commissie zal heel binnenkort , in deze maand nog , straffe voorstellen lanceren
binnen haar Green deal om drastische maatregelen te nemen die habitats herstellen en zo soorten weer
echte kansen geven, ook in de steden.
Mechelen wil een gezonde en groene stad zijn middenin een prachtig stuk natuur en is het aan zichzelf
verplicht om de commissie net één stap voor te blijven en het voortouw te nemen in natuurinclusieve
stadsontwikkeling.
De kansen liggen vandaag voor het grijpen;
Zo gaan we op de Ragheno site een duurzame wijk voor de toekomst bouwen. We werkten daar 10 sterke
ambities voor uit. Waaronder de realisatie van een groenblauwe structuur die de omgevingkwaliteit
waarborgt. Net hier kunnen we nog veel beter, nog toekomstgerichter ; Die groenblauwe structuur , en bij
uitbreiding het hele ontwikkelingsproject moet voldoen aan een “biodiversiteitstoets” zodat natuur en
biodiversiteitsoverwegingen van in de beginfase in het planologisch proces van de ruimtelijke ontwikkeling
mee opgenomen worden. Het ontwerp van de groestructuur mag niet vrijblijvend “groen” zijn, maar moet
bewust soorten en ecosystemen benoemen en ze echte en duurzame overlevingskansen geven. Dat is kiezen
voor natuurinclusieve stadsontwikkeling in relatie met het omliggende landschap ; een keuze voor een
gezonde stad waar naast voor mensen ook voor specifiek gekozen soorten planten en dieren een duurzame
toekomst lacht.
Voor de betrokken ontwikkelaars is dit alleen maar een mooie uitdaging.
Vraag aan de stad om voor al haar ontwikkelingsprojecten, uitdrukkelijk te kiezen voor
natuurinclusieve stadsontwikkeling, en van bij het begin van het planologisch proces
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biodiversiteitsoverwegingen in relatie met het omliggende landschap (en ecosysteem) in te
schrijven . We kunnen dat organsieren door bij elk project een biodiversiteitstoets te vragen
waarbij doelsoorten meteen bij naam en toenaam genoemd worden, en de groenaanleg en
het beheer hiervan in functie daarvan georganiseerd wordt.
Wij vragen gezien het belang en de lange tijdshorizon om dit ook voor project Ragheno nog
aan de ambitie groenblauwe structuur toe te voegen.
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