15.000 handtekeningen bewijzen maatschappelijk draagvlak voor natuurherstel langs de Leie
Op enkele maanden tijd hebben 15.148 mensen de oproep van Natuurpunt ondertekend om de
beloofde 500 hectare natuurherstel te realiseren in de Leievallei en het project Rivierherstel Leie
uit te voeren. De handtekeningen werden vandaag overhandigd aan minister van Natuur Joke
Schauvliege.
In het kader van de Leieverdieping (het Seine-Scheldeproject) heeft de Vlaamse regering zich in 2006
geëngageerd bij Europa om een deel van de schade aan de natuur van de voorbije decennia te
herstellen. Naast een aantal infrastructuurwerken die nodig zijn voor de binnenvaart, voorzag het
plan ook om de natuur in de riviervallei te herstellen. Er werd beslist om daartoe 500 hectare
watergebonden natuur in een 10-tal projecten langs de rivier in te richten. Een welgekomen
verademing voor één van de meest gekanaliseerde rivieren in de natuurarmste regio van Vlaanderen.
Eind 2014 maakte de regering bekend dat ze 500 ha natuurherstel in het oorspronkelijk zoekgebied
tussen Deinze en de Franse grens wil herleiden tot 300 ha. De regering maakte kenbaar te twijfelen
of er wel voldoende publiek draagvlak was voor een dergelijk ambitieus natuurherstelproject en
enkele lokale politici voerden zelfs openlijk campagne tegen het natuurherstel.
Nochtans is het project Rivierherstel Leie een unieke en éénmalige kans om de resterende natuur en
gave landschappen langs de Leie te herstellen en te beschermen tegen verdere aftakeling. En dat is
meer dan nodig. Dit is een kans om de aantrekkelijkheid de hele regio opnieuw te verbeteren voor
jonge mensen, toeristen en lokale ondernemers. Ook voor de natuur zelf is dit een belangrijke kans:
voor het eerst in dertig jaar krijgt die opnieuw ademruimte. Wie de fiets neemt tussen Wervik en
Gent stelt vast hoe op veel plaatsen de Leievallei vervangen is door industrieterreinen, bebouwing en
industriële landbouw. Er blijft niet veel meer over van de “Golden River”.
Het is één voor twaalf voor de Leievallei en Natuurpunt vindt het dan ook onaanvaardbaar dat de
Vlaamse regering overweegt om het voorziene natuurherstel in te krimpen met 40 procent en zelfs
bepaalde natuurgebieden in de streek te schrappen. De Leiestreek heeft dringend nood aan meer
groen en meer natuur en de massale steun voor onze oproep toont aan dat er een groot
maatschappelijk draagvlak is voor het natuurherstel in de Leievallei.
De oproep met meer dan 15.000 handtekeningen werd vandaag overhandigd aan minister van
Natuur Joke Schauvliege. Eerstdaags zal de petitie ook overhandigd worden aan minister Ben Weyts,
minister van Mobiliteit en Openbare werken. Natuurpunt vraagt, samen met de 15.000
ondertekenaars, aan de Vlaamse regering om het voorziene natuurherstel van 500 ha uit te voeren
binnen de voorziene termijn.
Ook alle streekpolitici krijgen de handtekeningen bezorgd met een oproep om hun steun te betuigen
aan dit belangrijk project voor de toekomst van de streek.
Meer info op www.helpdeleie.be
Contactpersoon : Herman Nachtergaele, Natuurpunt, 0485/02 55 03

Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt, overhandigt de meer dan 15.000
handtekeningen aan minister van Natuur Joke Schauvliege.

