
N&L in actie

Natuur en landschap meer dan ooit actueel. 
Natuurpunt Oost-Brabant springlevend.

In een boeiend en onderbouwd betoog illustreerde Luc Vervoort 
aan de hand van cijfers dat zonder de beheerde Natuur.gebieden 
zeer veel soorten uit het Hageland verdwenen zouden zijn, en dat 
vele gebieden die vroeger volledig ontoegankelijk waren door de 
inzet van Natuurpunt nu ‘Natuur voor Iedereen’ zijn.

In Binkom werd een spetterend werkjaar afgesloten waar we 
als beweging op vele plaatsen met nieuwe energie natuur en 
landschap op de maatschappelijke agenda konden zetten, geholpen 
door de campagne ‘Beheerde Natuur.gebieden, hefboom voor 
koestersoorten en biodiversiteit’ en de opstart van een NPOB-
Werkgroep Natuur en Erfgoed. 

En we werken op hetzelfde elan verder in 2014
Aan deze campagne worden ook in 2014 ongeveer 25 
focusactiviteiten en 
erfgoedfocusactiviteiten 
gekoppeld. Tot nu was de 
opkomst overweldigend. Zo 
bv. op zondag 27 april: in de 
voormiddag een topactviteit 
met Toyota Diest waar een 
bijenhotel ingehuldigd werd, 
in de namiddag de voorstelling 
van de NPOB-Werkgroep 
Natuur en Erfgoed in de 
Halle van Zoutleeuw n.a.v. 

Een spetterende Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant op 22 
februari in de kerk van Binkom kan een mijlpaal genoemd worden. 
Meer dan 125 aanwezigen vierden het 9000ste lid van Natuurpunt 
binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant. Na 
enkele jaren van lichte groei kon in 2013 weer een forse sprong 
voorwaarts gerealiseerd worden. Onze regionale vereniging voor 
Natuur en Landschap in Oost-Brabant is springlevend en actief in 
elke gemeente. Meer zelfs, in vele van de Hagelandse gemeenten 
hoort Natuurpunt bij de meest actieve verenigingen. In meerdere 
gemeenten in Oost-Brabant is ca. 6% van de gezinnen lid. De kaap 
van 10 000 leden komt nu echt in het bereik, zeker als we met z’n 
allen hieraan werken: binnen de afdelingen goede contacten met 
de leden onderhouden, niet-hernieuwers bezoeken en aanspreken, 
mensen uitnodigen om lid te worden. Maar ook leden kunnen 
kennissen en geïnteresseerden overtuigen om lid te worden. Enkel 
met een breed draagvlak zullen we de overheid kunnen bewegen 
om een beleid voor biodiversiteit, milieu, natuur en landschap te 
voeren. Dat afdelingen daarin het verschil kunnen maken, werd 
bewezen door Natuurpunt Lubbeek waar de kaap van 400 leden 
ruim werd overschreden. 

Binnen Natuurpunt Oost-Brabant wordt de beweging intussen 
in belangrijke mate ook door vrouwen getrokken. Van de 
22 afdelingen en kernen hebben er niet minder dan 11 een 
vrouwelijke voorzitter. Ook dit is een markante ontwikkeling.
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Foto’s boven: viering 9000ste lid op de AV te Binkom. Foto onder links: Luc Vervoort, professioneel medewerker Natuurpunt, Biodiversiteit in het Hageland en hoe de 
beheerde Natuur.gebieden het verschil maken. Pleidooi voor de versterking van het reservatenbeheer. Foto onder rechts: van de 28 afdelingen of kernen hebben er 
11 een vrouwelijke voorzitter. Foto’s Rik Derveaux en Gerda Van Hoovels
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de presentatie van de studie rond Het Bolwerk en dit met meer 
dan 100 deelnemers, en in Lubbeek een dagactiviteit met een 
symposium, de hernieuwing van het Charter voor de Biodiversiteit 
en meer dan 500 deelnemers aan ‘Vogels in Lubbeekse nesten’. 
Door een werkgroep in Midden-Brabant wordt gewerkt aan een 
ander project van natuur dicht bij de mensen: het project Groene 
Vallei Midden-Brabant. Dit project zal trouwens voorgesteld 
worden op de komende Walk for Nature van 8 juni.

Hugo Abts
voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant

Regionale Vereniging  
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natuurverwevingsgebieden. In het decreet van 1997 en in de 
Ruimtebalans van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
werd naast 125 000 ha Grote Eenheden Natuur (GEN) in het 
Vlaams Ecologisch Netwerk VEN) ook de uitbouw van 150 000 
ha Natuurverwevingsgebied voorzien waaronder 80 000 ha 
natuurverweving met landbouwgebied. Hier is spijtig genoeg 
niets, of bijna niets van in huis gekomen. Nochtans, indien we 
in het kader van een integraal waterbeleid en in het kader van 
klimaatbuffering ruimte zullen moeten geven aan onze rivieren 
en ruimte voor water en natuur in onze valleien, dan moet 
er dringend werk gemaakt worden van de invulling van deze 
natuurverwevingsgebieden.
Uit een recente enquête van Natuurpunt bleek hoezeer Vlaanderen 
nood heeft aan natuur dicht bij de mensen. Natuur als een 
baken voor biodiversiteit maar ook als een plaats van beleving 
en verhoging van de levenskwaliteit. Natuur als een factor van 
gezondheid en ontspanning. Natuur als iets dat kleur geeft aan 
een leefomgeving en in het leven van mensen. Natuur als een 
plaats dicht bij huis waar kinderen nog kunnen ontdekken en zich 
verwonderen.  

Dat is de essentie van onze campagne: Beheerde Natuur.gebieden 
als hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit. In de deze 
campagne willen we in elke gemeente tonen hoe door goed beheer 
resultaten kunnen geboekt worden op vlak van biodiversiteit en 
koestersoorten en hoe natuur een kans is voor de omgeving. Met 
deze campagne willen we het natuur- en landschapsbeleid op de 
agenda zetten in elke gemeente o.m. door de reactivering van 
de gemeentelijke Charters voor de Biodiversiteit. 24 gemeenten 
ondertekenden in de periode 2008-2011 zo’n charter. Bij de 
installatie van de nieuwe colleges en bij het opmaken van de 
meerjarenbeleidsplanning brachten de Natuurpunt-afdelingen dit 
charter terug onder de aandacht in de verschillende gemeenten 
van Oost-Brabant. Lubbeek ondertekende op 27 april als eerste de 
hernieuwing van het charter. Ook voor andere gemeenten kan dit 
een voorbeeld en een belangrijke impuls betekenen.

Een nieuw natuurdecreet, grote uitdagingen 
De uitdaging voor de komende periode zal zijn om het Natuurpunt-
model overeind te houden en zelfs te versterken: het van onderuit 
uitbouwen van natuurgebieden dichtbij, samen met en door de 
burgers. Bij de wijziging van het decreet op het natuurbehoud 
werd aanvankelijk louter ingezet op de Europese natuur. Het 
gevaar was reëel dat het beleid zich zou beperken tot enkel deze 
gebieden. Ondertussen zijn er bijstellingen en openingen gemaakt 
om ook de regionale natuur te beschermen. Toch zullen we nog 
zeer waakzaam moeten zijn bij de uitvoeringsbesluiten en de 
invulling op het terrein. Vlaanderen moet opteren voor een breed 
Vlaams biodiversiteitsbeleid waarin naast de Europese natuur 
ook de overige natuurgebieden en de natuurwaarden in het hele 
landschap, in stad en dorp aan bod komen. 

Het is duidelijk dat naast de verhoogde inzet om natuurgebieden 
duurzaam te beheren in functie van de biodiversiteit 
ook werk moet gemaakt worden van de uitbouw van de 

Onze Focusactiviteiten met accent op de koesterburen kennen een grote 
toeloop. Foto Luc Nagels
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Reactivering Charter voor Biodiversiteit met als eerste gemeente Lubbeek.  
We hopen dat nog vele gemeenten zullen volgen. Foto Luc Nagels


