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Verslag vergadering overleg 50 jaar NPOB op 19 september 2021 
Datum overleg: 13 april 2021 

 
Aanwezig: Hugo Abts (NPOB/NP Velpe-Mene) Geert Moris (NP Scherpenheuvel-Zichem), Arne Donders 
(NP Gete-Velpe), Dominik Debuyser (NP Bertem), Benny L’Homme (NP Lubbeek), Patrick Luyten (NP 
Herent), Nicole Smeyers (NP Zoutleeuw), Rudy Collaer (NP Gete-Velpe), Katja Borocz (NP Gete-Velpe), 
Veerle Vervoort (NP Rotselaar), Yves Vanden Bosch (NP Leuven), Paul Van Leest (NP Kortenberg), Saskia 
van den Berg (NP Diest), Sigrid Zaman (NP Rotselaar), Catherine Beddeleem (NP Haacht), Christine 
Daenen (NPOB), Paul Van Nuffel (NPOB), Bailey Van Gils (NP Gete-Velpe), Bernard Lemaitre (NP Haacht), 
Lars Smout (NP Holsbeek) en Frans Dhaenens (NP Boortmeerbeek) 
 
Verontschuldigd: Margriet Vos (NPOB/NP Velpe-Mene) en Karin De Blende (NP Boortmeerbeek) 
 
Inhoudelijk concept 

• Grote Happening op de weide van Rock Werchter.  

• Campagne waar we terugkijken naar de afgelopen 50 jaar, maar vooral ook vooruitkijken. Campagne 
gaat over 3 jaar lopen. 

• Het tijdschrift Natuur & Landschap 2021/3 zal een themanummer worden dat daaraan gewijd is. 

• Programma is doorlopend, maar grote publiek wordt in de namiddag verwacht. 

• Een belangrijke familiedag, maar ook een dag waar onze afdelingen en alle mensen die actief waren in 
het verleden een goed gevoel bij krijgen. En alle mensen die actief willen worden aangespoord worden 
om dat ook te doen. 

 
Posters 

• Aan de afdelingen wordt gevraagd om per afdeling 4 posters te maken: 2 om terug te kijken en 2 om 
vooruit te kijken. 

• Tonen hoe wij duurzame natuur voor de toekomst gaan invullen. Europa heeft in haar 
biodiversiteitsstrategie gevraagd dat landen 30% van hun oppervlakte als natuur invullen. 

• De posters worden gelay-out door Luc Nagels. De afdelingen moeten wel het basiswerk leveren en de 
inhoud bepalen. Wordt afgedrukt op A2. Luc zal een format/template aanleveren hoe het er moet uitzien: 
hoeveelheid tekst, foto’s, … 

 
Fietstraject 

• Vanuit alle hoeken, zoals bij expeditie NP, een uitgezette fietstocht langs verschillende gebieden. 

• Iedereen uitnodigen om zoveel mogelijk klimaatneutraal met de fiets tot Werchter te komen, dat maakt 
ook deel uit van de happening. 

• Voorstel om fietsknooppunten gebruiken voor fietstraject, lopen meestal langs natuurgebieden. 

• Best per as uitzetten gezien sommige trajecten overlappen. 

• Aan afdelingen vragen om eigen promotie te maken en knooppuntentraject meegeven. 

• Wel rekening mee houden dat vanuit verder gelegen afdelingen niet iedereen met de fiets kan komen, 
dus ook carpooling regelen. 

• Fietsparking voorzien met dranghekkens 
 
Container NP 

• Container van 20 jaar Natuurpunt is gereserveerd op die dag 
 
Muzikale omlijsting 

• We gaan een reeks groepjes laten optreden. Zo’n groepje moet hoogstens ondersteunend zijn, gewoon 
leuk en gezellig. 

• Wat al vastligt: Geert Sterckx met een groepje van NP Leuven. 

• Jan van Tienen had ook een goed groepje.  

• Sigrid Zaman kent ook misschien iemand die wil optreden, ook akoestische volkse muziek. 

• Op Walk Groene Vallei was er een volkse groep van Kampenhout. Patrick vraagt aan Walter. 

• Vraag: Zijn er nog andere groepjes die in aanmerking komen die dat graag zouden willen doen?  
 
Wandeling 

• NP Haacht gaat een wandeling naar Antitankgracht uitstippelen, is op minder dan 1 km. 

• Bewegwijzerd en geplastificeerde pancartes met tekst en foto’s op A3 te verkiezen.  

• Eventueel 1 geleid bezoek van anderhalf uur rond 14u30 voor de mensen die dat toch graag hebben.   

• 1 of 2 landschapsposten tijdens de wandeling 
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Elektriciteit 

• Geen elektriciteit aanwezig 

• Sommige afdelingen willen op hun stand een videomontage tonen 

• We zullen generators moeten voorzien voor elektriciteit. Kan ook via de provincie gehuurd worden. NP 
Velpe-Mene heeft een kleine generator, maar zal niet voldoende zijn. Marc Op de Weerdt heeft al 
verschillende keren een generator gehuurd. 

• Sigrid Zaman vraagt na voor elektriciteitsgroepen 
 
Tenten 

• Al gereserveerd:  
o 3 Tenten van NP Aarschot van 8x4m  
o NPOB heeft ook 4 tenten van 6x3m. 

• Er zijn afdelingen die zelf tenten hebben. Lijst opmaken van welke tenten de afdelingen hebben. => 
Christine stuurt mail rond om dat te vragen. 

• Op de Walk van Lubbeek was een hele grote tent, eventueel afdelingen laten bijdragen aan de prijs. 
Handig bij slecht weer. Daar is alles in mogelijk, zijflappen kunnen opengedaan worden. => Benny wil 
navraag doen.  

• Combinatie van de twee misschien het handigst. Catering in grote tent en daarnaast tenten van de 
afdelingen.  

• De tent van Walk Groene Vallei was minder groot, maar wel redelijk van prijs. => Patrick vraagt prijs na. 
 
Inhoudelijk interactieve sessies 

• Geen grote lezingen doen, maar wel een tent voorzien waar we zoiets als een praatcafé/7de dag kunnen 
doen met verschillende thema’s op verschillende momenten.  

• Zoals Tobias Ceulemans, Koen Van Meerbeek, Kris Decleer.  

• In een soort praatcafé zetten en die 15 a 20 minuten laten praten in een doorlopend programma zodat 
de mensen de hele dag kunnen binnenlopen. 

 
Eten 

• Ecologische foodtrucks 
 
Drank  

• Brouwerij Swiggers? van Haacht wordt door NP Haacht gevraagd, maar heeft geen stoelen en tafels 
meer. 

• Sigrid kent Brouwer Rotselaar Mertens, heeft ook glazen  

• Soorten bier: Natuurpunt-bier  

• Contact opnemen met Westmalle voor sponsoring => Christine 

• Brouwerij André Janssens Hof ten Dormael in Tildonk: meer tripel-bier 

• Conclusie: Brouwerijen in Haacht en Rotselaar vergelijken wie de beste voorwaarden heeft. 
 
Kinderanimatie 

• Springkasteel 

• Wandeling in de natuur op kinderniveau? 

• JNM inschakelen voor kinderactiviteiten? 

• Op traject kleine zoektocht met invulformulier maken voor kinderen, niet langer dan 7 km. 
 
Sanitair 

• Eco-toiletten met turf of zagemeel 
 
Huren 

• Proberen logistiek in orde te krijgen op een betaalbare manier. Vooral beschikbaar materiaal gebruiken 
en als we dan nog tekort hebben, dan kunnen we eventueel nog dingen huren.  

• Podiumelementen te huren bij Rotselaar, wordt door hen gebracht en opgehaald 

• Kan ook bij de provincie gratis gehuurd worden, maar moet dan wel gehaald en teruggebracht worden 

• Haacht heeft ook een mobiel podium 

• Gemeente Haacht heeft mobiele fietsstallingen. Navragen of gemeente Rotselaar dat ook heeft. 

• Dranghekkens kunnen ook als fietsstalling gebruikt worden. 

• Gemeente Rotselaar heeft ook tafels en stoelen en banken, is gratis uit te lenen aan de eigen 
verenigingen. Toch minstens voor 100 man rekenen.  

 
To do 
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• Wat kan door de afdelingen geleverd worden voor hun stand en voor het collectieve? Dat doormailen 
aan Christine en Hugo. 


