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Overleg 50 jaar NPOB – 7 juni 2021 
 
Aanwezig: Sigrid Zaman (NP Rotselaar), Baily Van Gils (NP Gete-Velpe), Walter Ottevaere (NP 
Kampenhout), Dominik De Buyser (NP Bertem), Margriet Vos (NPOB/NP Velpe-Mene), Kris Six (NP 
Tremelo), Hugo Abts (NPOB/NP Velpe-Mene), Nicole Smeyers (NP Zoutleeuw), Bernard Lemaitre (NP 
Haacht), Arne Donders (NP Gete Velpe), Geert Moris (NP Scherpenheuvel-Zichem) en Christine Daenen 
(NPOB) 
 
Verontschuldigd: Patrick Luyten (NP Herent), Lars Smout (NP Holsbeek), Saskia van den Berg (NP Diest) 
 
Lustrumnummer 

• Volgend nummer van tijdschrift wordt een themanummer rond de jubileumviering. Komt eind augustus 
uit. Deadline voor artikels is 19 juli. 

• We gaan een aantal experten o.a. Tobias Ceulemans (ecologie en planten) en Kris Decleer (30% natuur 
die er zou moeten komen) vragen om een bijlage daarin te schrijven. 

• Er zal ook een stukje geschiedenis zijn en een visie waar we naartoe werken. 

• Per subregio (Midden-Brabant, Hagelandse Heuvelstreek, Zuidoost-Brabant) gaan we proberen 2 
getuigenissen op te nemen van vrijwilligers die zich in het verleden ingezet hebben voor natuur in hun 
regio/afdeling en ook de visie die ze hebben op de toekomst. 

• We hebben een oproep hiervoor gedaan. Al enkele reacties gekregen: 
o Midden-Brabant: Stefan Vandevenne (NP Kampenhout), Patrick Luyten en Ewoud L’Amiral 

(Groene Vallei) 
o Zuidoost-Brabant: Jaak Geebelen (NP Gete-Velpe) 

• Regiobijdragen gaan wel ingekort worden. Kalender met activiteiten gaan we wel opnemen. 
 
Posters 

• Vragen dat iedere afdeling 2 posters maakt:  
o Werking van 50 jaar natuurbehoud in de gemeente/streek 
o Vooruitkijken naar de komende 20 jaar, ambitie binnen de afdeling 

• Zie aparte bijlage met meer uitleg over het format 

• Deadline eind juli 

• Materiaal dat weersbestendig is 

• Tekst gewoon in Word aanleveren, Luc doet de lay-out. 

• Band met 50 jaar zal op elke poster staan 
 
Fietsroutes 

• 2 trajecten nu in de maak 

• Traject Tienen – Werchter, via alle mogelijke kleine wegen, moet nog gemaakt worden 

• Traject Hoeilaart – Tervuren-  Bertem - Everberg – Werchter zorgt Sam voor, moet via Kampenhout 
gaan. Kampenhout en Herent op as Groene Vallei laten aansluiten 

• Traject Diest – Werchter is al gemaakt, zie apart document  
o Via fietsknooppunten.  
o Tremelo, Begijnendijk, Aarschot kunnen daarop aangesloten worden.  
o Nog afstanden toevoegen aan de hoofdlijnen. 
o Route grotendeels langs de Demer 
o Bekkevoort en Tielt-Winge? kunnen nog toegevoegd worden 
o Nieuwrode aansluiten op Gelrode 
o Kortenaken – Geetbets - Budingen over Diest laten gaan 

• Lubbeek sluit best aan bij traject Tienen – Bierbeek – Lubbeek -  Holsbeek– Werchter. Tielt-Winge kan 
aansluiten op Lubbeek 

• Zoutleeuw over Ijzerenweg tot Tienen, 15-tal km 

• Elektriciteit voor elektrische fietsen voorzien 

• Leuven laten aansluiten op traject Tienen 
 
Opstelling ter plekke 

• We gaan stuk gebruiken van 85m op 45m, naast de elektriciteitskast en watertoevoer 

• Lijst opstellen met alle elektrische verbruikers om door te geven aan De Powershop 

• Voor verdeelkabels zorgen 

• Toog kan op verhard stuk staan 

• Langs ingang kunnen auto’s geparkeerd worden, kunnen zeker 100 auto’s staan. En verder kan ook 
nog. 
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• Parkingbegeleiders voorzien 

• Zelf pijlen zetten naar festivalweide en naar de ingang via Haachtsesteenweg en Nieuwebaan 

• Fietspad langs de Demer, kom je aan de brug uit 

• Vlaggen aan ingang 

• Er zijn 50 nadars gereserveerd bij de gemeente Rotselaar 

• Bernard maakt plannetje met plattegrond  

• Nog checken hoeveel tenten er gaan gezet worden 

• 3m per afdeling 

• Van Aarschot zijn het 3 grote tenten van 8x4m 

• NPOB heeft 4 tenten van 6x3m 

• Tremelo heeft 2 partytenten van 8m 

• Zaterdag 18/9 opstellen 

• Man van Sigrid wil bewaking doen van materiaal ’s nachts 

• Natuurpuntcontainer komt vrijdag toe, kan op de beton staan 

• Getal 50 uitbeelden en filmen met een Drone 

• Tentjes centraliseren 

• Vrijdag 17/9 wordt materiaal gemeente geleverd. Checken wie dan al kan komen helpen 

• 50 tafels, 80 banken en 100 klapstoelen gereserveerd van Rotselaar 

• Nog staantafels vragen 

• Verlengkabals voorzien 

• Bernard heeft 10 vuilsnisbakken 
 
Toiletten 

• Dylan heeft offerte opgevraagd voor composttoiletten 

• 10 toiletten, 2 urinoirs 

• Handwasunit moet nog bekeken worden 

• Er is geen riolering aanwezig 

• Nog toilet voor mensen met een beperking voorzien 

• € 1675 in totaal 

• Vragen of ze willen sponsoren, eventueel in tijdschrift opnemen 

• Prijs nog vergelijken met andere toiletten 

• Alcoholgel voorzien 

• Bedingen dat we nog kunnen afzeggen als er toch terug nieuwe coronamaatregelen zijn 
 
Praatcafé 

• Kris Decleer en Tobias Ceulemans gecontacteerd 
 
Muziek 

• Weten pas half juni of podiumwagen van Haacht beschikbaar is 

• Groepen 
o Groepen die Sigrid gecontacteerd had, willen niet komen voor die prijs. Sigrid zoekt nog verder 

voor een jeugdgroep. 
o Groep van Kampenhout, Kerkpoortclochards, is in orde 

▪ Prijs is € 50 
▪ Krijgen drankbonnetjes en iets om te eten 
▪ Folklore muziek, bedoeling dat mensen meedoen 
▪ Hebben eigen muziekinstallatie 
▪ Kunnen met de auto tot daar komen 
▪ Voorzien dat podium overdekt is 
▪ Tijdsindeling wordt nog doorgegeven 

o Groep van Vlierbeek met o.a. Geert Sterckx ligt ook al vast 
o Hugo kent nog iemand die misschien wel wil komen 
o Eventueel eens checken of er van Werkfolk in Diest geen groepen willen komen 

• Ook al tegen de middag muziek voorzien voor de mensen die toekomen 

• Groepen 2 of 3 keer een half uur laten spelen met een pauze tussenin 
 
Wandeling 

• Kan afgepijld worden 

• Antitankgracht 

• 5-6 km 

• Gids om 14u30 
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• Checken dat terugweg anders is dan heenweg 

• Onderweg pancartes met uitleg 
 
Drank en hapjes 

• Bernard vraagt nog prijs aan brouwer 

• Koffie en thee zelf voorzien 

• Hugo vraagt Fruitratje voor sap 

• Foodtrucks 
o Dominik heeft Silsomhof gevraagd, bekijkt nog of ze kunnen (zijn aan het verbouwen) 
o Kris heeft Kers naast de taart (http://www.kersnaastdetaart.be/) gevraagd, nog laten weten wat 

de condities zijn 
o Bonnen voorzien die moeten binnengeleverd worden 
o 25% marge vragen voor alle foodtrucks 
o Nog iets vegetarisch voorzien 
o Sigrid had ook nog navraag gedaan, maar nog geen antwoord gekregen 
o Bernard vraagt nog in Haacht 
o Ijskar nog checken bij Saskia 
o Sigrid kent nog iemand die vegan ijs maakt in Rotselaar 

 
Kinderanimatie 

• Springkasteel nog niet gereserveerd 

• JNM is in orde 
o Uurschema met programma voorzien voor kinderen 
o Ook continue activiteit voorzien 
o Zoekopdrachten op wandeling doen 

 

Volgende vergadering: 30 juni om 19u30 
Zoomlink: Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/92504694388?pwd=R25GZXllVW9jS2xtOHdVMUZzcjZ3dz09  
Meeting ID: 925 0469 4388 
Passcode: 547747  

 

http://www.kersnaastdetaart.be/
https://zoom.us/j/92504694388?pwd=R25GZXllVW9jS2xtOHdVMUZzcjZ3dz09

