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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Als burgemeester van de ‘groenste gemeente van Vlaanderen’ lanceerde ik 2 jaar geleden de idee om een Nationaal Park op te richten,  
in en rond Oud-Heverlee.
 
Het doel? De natuur versterken en het groene, landelijke karakter van Oud-Heverlee behouden.
 
Daaruit is het project ‘Brabantse Wouden’ van het Agentschap Natuur en Bos ontstaan: de oprichting van het 2de Nationaal Park in 
Vlaanderen, bestaande uit Meerdaalwoud, Heverleebos, de Dijlevallei van Oud-Heverlee en Bertem tot Huldenberg, het Zoniënwoud en het Hallerbos.  
10.000 ha groot, van Bierbeek tot Halle: een groene long van Vlaams-Brabant en van Vlaanderen.
 
Wat is het belang van dit Nationaal Park Brabantse Wouden?
 
1. Het heeft een enorm ecologisch belang:

 • de luchtkwaliteit verbeteren.
 • de opwarming van de aarde tegengaan door CO2 op te slaan, hitte te temperen en water op te vangen.
 • plant en dier helpen en dus de ‘biodiversiteit’ versterken door deze natuurgebieden te verbinden en uit te breiden.

 
2. Het Nationaal Park Brabantse Wouden heeft een groot groen-toeristisch en recreatief belang: fietsen en wandelen in 10.000 ha natuur maakt zowel de 

inwoner als de bezoeker gezonder en gelukkiger!
 
3. Het is van cruciaal belang om de landelijke gemeenten in dat gebied landelijk te houden, want in een Nationaal Park bouwt men geen stad!
 
De oprichting van een Nationaal Park Brabantse Wouden is nu ook een nationaal N-VA-partijstandpunt.
 
Er is echter nog een lange juridische en administratieve weg te gaan. Zo is er nog geen wettelijk kader voor de oprichting van Nationale Parken in Vlaanderen.
 
Met ons hart voor mens en milieu én met mijn kennis als advocaat en mijn ervaring als burgemeester kan ik in het Vlaams Parlement de oprichting van 
dit Nationaal Park Brabantse Wouden helpen realiseren.
 
Uw voorkeurstem op 26 mei is dan ook een onmisbare volgende stap naar het Nationaal Park Brabantse Wouden!
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