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dering van de belevingswaarde en het leefklimaat 
in dorp en stad. Het verschil met andere instru-
menten is gelegen in de betrokkenheid van zij die 
ermee bezig zijn, in hun inspanningen om de biodi-
versiteit te versterken, in de termijn en het per-
spectief. Kijk naar Oost-Brabant: indien de gebieden 
die Natuurpunt beheert uit de biodiversiteitsindex 
zouden weggenomen worden, zouden zeer veel 
soorten en leefgemeenschappen verdwenen zijn. 
En dan gaat het niet louter om de unieke biotopen 
vol zeldzaamheden zoals Torfbroek, Vorsdonkbroek 
of Zwartenbos. 

In Oost- en Midden-Brabant wordt niet alleen ge-
werkt aan de veiligstelling van individuele gebie-
den maar evenzeer aan brede ecosystemen zoals 
de valleicomplexen van Dijle, Demer, Gete en Velpe, 
of kleinere valleien zoals die van de Molenbeek 
(Kortenberg en Herent), en aan zeer innovatieve 
projecten zoals bescherming van akkervogels met 
het project Graan voor gorzen.
Al deze projecten hebben één ding gemeen: ze 
worden gedragen door een team betrokken en 
toegewijde vrijwilligers die als projectpromotoren 
en gangmakers optreden, die de bescherming en de 
uitbouw van het gebied zien als een inzet voor de 
samenleving en hun omgeving.
Om de mensen die deze projecten dragen en uiter-
aard de projecten zelf te steunen is het laatste 
nummer van Natuur en Landschap elk jaar een 
fondsenwervingsnummer. De doelstelling is duide-
lijk: samen concreet en in de praktijk werken aan de 
versterking van de biodiversiteit in de regio.
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SAMEN WERKEN AAN  
BIODIVERSITEIT IN DE PRAKTIJK

DAG VAN DE NATUUR, ECOLOGISCHE BOSUITBREIDING EN DE VALLEICOMPLEXEN 
VAN DEMER, GETE, VELPE EN HAGELANDSE VALLEI IN DE KIJKER.

De achteruitgang van biodiversiteit stoppen is een 
belangrijke uitdaging. Voor Natuurpunt is dat zelfs 
een reden van vereniging zijn. Mensen mobiliseren 
en betrekken bij natuur en biodiversiteit in hun 
omgeving en hen kansen geven om er concreet aan 
mee te werken, is één van onze doelstellingen.
Op 15 en 16 november organiseert Natuurpunt de 
Dag van de natuur. Dan stellen we op verschillende 
plaatsen het model van Natuurpunt in de kijker en 
nodigen we het brede publiek uit mee een handje 
te helpen om de natuur in de buurt te versterken. 
De Dag van de natuur wil een topervaring bieden 
aan mensen met een hart voor de natuur. Het is 
een hoogdag voor heel de natuurbeweging. Dit jaar 
is het thema: meewerken aan ecologische bosuit-
breiding. Want Natuurpunters zijn ook bosvrien-
den. Op ontelbare plaatsen wordt ruimte gegeven 
aan bosontwikkeling, aan houtwallen en struwelen 
in de Natuurpuntgebieden. Terwijl we op 15 en 
16 november concreet bosuitbreiding gaan reali-
seren in de Velpevallei en Getevallei, vervolledigt 
de nieuwe bijdrage van Luc Vervoort rond bossen 
ons thematisch dossier over biodiversiteit. Met dit 
dossier in de hand kunnen onze afdelingen verder 
aan de slag in de campagne ‘Werk mee aan biodi-
versiteit’.

Eén van de krachtigste middelen om dit doel te 
bereiken is de uitbreiding van de beschermde en 
beheerde natuurgebieden. Onder het motto ‘Be-
schermen werkt’ werd in augustus door Vogelbe-
scherming Nederland de ‘Vogelbalans 2008’ gepre-
senteerd waaruit bleek dat de meest doeltreffende 
manier om soorten te beschermen reservaatsvor-
ming was. De effectiviteit van het reservateninstru-
ment blijkt ook uit de ‘Evaluatie van het natuur- en 
bosbeleid’ dat door het kabinet van minister Crevits 
werd gemaakt. 
Beheerde natuurreservaten zijn duurzaam, op de 
lange termijn gericht en laten dan ook de ontwik-
keling van natuurdoeltypen toe die met vrijblijven-
de of korte termijnverbintenissen niet te realiseren 
zijn. Daarenboven zijn ze zeer effectief voor de 
biodiversiteit en kunnen gekoppeld worden aan 
integraal water- en landbeheer. Ze leveren heel wat 
ecosysteemdiensten en dragen bij tot een opwaar-
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