SUCCESVOLLE AFTRAP GROENE POTLODEN CAMPAGNE
Al meer dan 1000 stemmen voor meer en beter bos
Hoog tijd voor een groener Vlaanderen!
Actrice Marie Vinck en een groep jonge enthousiastelingen hebben zaterdag het startschot voor de
Groene Potlodencampagne van JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en VBV (Vereniging voor
Bos in Vlaanderen) gegeven. Op enkele uren tijd werden niet minder dan 1000 steunbetuigingen
verzameld. De bewoners van de bosarmste regio van Europa zijn duidelijk vragende partij voor
meer en beter bos.
Met deze campagne vragen JNM en VBV eigenlijk niets bijzonders, alleen maar dat onze
beleidsmakers snel werk maken van hun eigen beloftes, die we in beleidsbrieven, regeerakkoorden,
ruimtelijke structuurplannen lezen. Jaren geleden reeds werd ons bv. 10.000 hectare bosuitbreiding
beloofd. Voor de bosarmste regio van Europa is dat zeker geen overbodige luxe, maar de realisatie
laat nu al zeer lang op zich wachten, en is nog helemaal niet voor morgen.
Onze huidige ministers van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening zijn ook op zoek naar een oplossing
voor de zonevreemde bossen. Want niet minder dan 31% (ca. 45.000 hectare = 90.000
voetbalvelden) van onze bossen is “zonevreemd”: hoewel het vaak zeer waardevolle en prachtige
bossen zijn, heeft de overheid ze indertijd op het gewestplan een andere functie toegekend, zoals
bvb. industrie- of woongebied. Zeker de zonevreemde bossen in industrie- en woongebied zijn sterk
bedreigd en kunnen altijd gekapt worden.
Actie is dus dringend en meer dan nodig, zodat onze beleidsmakers hier aandacht aan blijven
besteden en er versneld werk wordt gemaakt van deze initiatieven! JNM en VBV vinden het immers
hoog tijd voor een groener, bosrijker Vlaanderen. In de ruimtelijke ordening van Vlaanderen lijkt het
vooral goed te gaan met de inkleuring en realisatie van harde bestemmingen: industriegebieden,
nieuwe wegen, woonzones... Ook van het landbouwgebied is inmiddels 2/3 herbevestigd. Enkel de
beloftes voor bijkomende natuur en bos vlotten helemaal niet: slechts 1/3 van de beloofde
oppervlakte natuur en amper 1/5 van de beloofde bossen is momenteel ingekleurd. Blijkbaar zijn de
groene potloden op bij de kabinetten van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening?

De komende 6 maand willen we dan ook zoveel mogelijk Vlamingen zoveel mogelijk groene potloden
laten doneren: elk potlood staat voor een extra stem voor meer plaats voor bos en natuur en voor
het behoud van het bestaande groen. Het voorbije weekend werden er maar liefst 700
steunbetuigingen aan de campagne verzameld: Vlaanderen bewijst met deze vliegende start klaar te
zijn voor meer bos!
Het uiteindelijke doel van de groene potlodencampagne, die loopt van 8 mei tot half oktober, is
massaal veel groene kleurpotloden in te zamelen over heel Vlaanderen en zo een duidelijk signaal te
geven aan de verantwoordelijke ministers. We mikken op minstens 45.000 groene potloden (*), net
zoveel als er hectares zonevreemde bossen zijn! Alle ingezamelde potloden (zowel de echte als de
digitale) worden in de Week van het Bos (oktober 2010) afgeleverd aan de verantwoordelijke
ministers, zodat zij alvast geen excuus meer hebben om de kaart van Vlaanderen niet groener te
kleuren.

Groene potloden voor een groener Vlaanderen:
buiten de lijntjes kleuren ten zeerste aangeraden!
* Een “groen potlood” kan je doneren door naar één van onze inzamelpunten te gaan en daar groene potloden af te geven,
maar je kan ook één van onze petities tekenen, of je steun digitaal betuigen op www.groenepotloden.be.

Meer info: www.groenepotloden.be
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