N&L in actie

Daarvoor doen we het,
daarvoor �ijn we vereniging.
GeslaagdenatuurontwikkelinginAverbodebos&HeideenLifeHageland.
NooitzoveelorchideeëninSilsombosenSnoekengrachtenvestiging
grauweklauwierindeHoegaardsevalleien.

Monitoring en telling
Ditvoorjaarwashetweeropveleplaatsentellenenmonitoren.
OpdeWijngaardbergwerddegrotewolfsklauwontdekt.Voorhet
Silsomboswashetweereentopjaarmetnieuwesoortenzoalsteer
guichelheilenbevertjes.Inhetkadervandebeheermonitoring
werdendeorchideeëninheelwatreservatengeteld.Jeziet
hetaantalorchideeënenorchideeënsoortentoenemen.Dat
geldtookvoordeveleanderegebiedenwaardoorhetgoed
beheerdebiodiversiteitofwelinstandgehoudenwordtofwel

vooruitgaat.DenkmaaraanVorsdonkbroek,HagelandseValleien
Demerbroeken.MethetLife-projectwordtbinnenhetHageland
opveleplaatsenstructureelvooruitganggeboekt,zekerinde
Demervallei,deHagelandseValleiendeSpicht.Depopulatie
vandekleinevaleriaanhieldstandalsookdeenigegroeiplaats
vandeharlekijnorchis.Hetvoorbeeldvandenatuurontwikkeling
inAverbodebos&Heidewerktaanstekelijk.Daarhebben
zichondertussendeverwachtesoortenzoalsnachtzwaluw,
boompieper,boomleeuweriktotprachtigepopulatiesontwikkeld.
Maarookelderswordterbinnendebeheerdenatuurgebieden
spectaculairevooruitganggeboekt.Voorde39ekeerwerdende
orchideeënindeSnoekengrachtgeteld:eenabsoluutrecordvan
10.599bloeiendebredeorchis.Dieverspreidenzichooknaarde
anderegebiedenindeomgevingwaarernajarenvanaarzelende
vestigingeendoorbraakkwam.HetAardgatinTienen,Zwartebos
inBierbeek,Mene-JordaaninBoutersemteldensamenmeer
dan4039bloeiendebredeorchis.HetAardgatenMene-Jordaan
zijnbijdemooistegroeiplaatsenvanmoeraszoutgrasinhet
binnenland.DeontwikkelendeblauwgraslandeninZwartebosen
Koebos(BierbeekenLubbeek)makensprongenvooruitmetgele
zegge,geelgroenezegge,blauwezegge.Dewulpdeedhetgoed
indeVelpevalleienindebeheerdegebiedenvandeGetevallei,
maardaarbuitenheefthijhetsteedsmoeilijkeromjongengroot
tebrengen.Hetwaseengoedjaarvoorderoodborsttapuitdiede
beheerdePaddepoel/Velpevalleinuechtwelgekoloniseerdheeft.
Dekersopdetaartwasevenweldesuccesrijkevestigingvaneen
koppelgrauweklauwierindeHoegaardseValleien.Bijdeopmaak
vanhetbeheerplanwerddezesoortsamenmetdewaterspitsmuis
alsdoelsoortnaarvorengeschoven.15jaarbeheerlaterenwezijn
zover.Daarvoordoenwehetnatuurlijk.

Succesvolleactiviteit‘Steenuilen in boerennatuur’inLubbeek.
VrijlatingjongekauwopgevangendoorhetVogelopvangcentrum(VOC)Heusen-Zolder.FotoBennyL’Homme
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Voorjaar 2015
Velegrotepublieksactiviteitenenfocusactiviteitenmethonderden
envoordesteenuilenactiviteitinLubbeekzelfseen1000-tal
deelnemers.ElkezondagstoptedecaravaanvanNatuurpuntOostBrabant,RegionaleVerenigingvoorNatuurenLandschap,ergens
inMidden-ofOost-Brabantvooreengrotepublieksactiviteit,een
koesteractiviteit,samennaardeorchideeënkijkenofdevieringvan
zovelejarenvolgehoudennatuurbeheermetresultaten.Telkens
washeteensucces.Telkenstevredendeelnemers.Natuurende
beheerdeNatuur.gebiedenmiddendemensenplaatsenisniet
voornietsdanookonzedoelstelling.Kortomsamenvereniging
vormenwaarmenseneenoogkrijgenvoornatuurenkunnen
genieten,waarkinderendeervaringvanverwonderingkrijgendie
henondanksdeovervloedaanprikkelsechtbijblijft.Waarmensen
aandehandvanconcretevoorbeeldendeervaringopdoendathet
zinvoleneffectiefisomoptekomenvoormeerenbeterenatuur,
ookindebuurt.
WewarenookbijzonderblijommetNatuurpuntOost-Brabantde
gastheertemogenzijnvandeVlaamseBeheerteamdagwaarde
beheerdenatuurgebiedenopterreinkondengetoondworden(zie
www.natuurpunt.be/node/11384).

www.natuurpuntoostbrabant.be•3
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Actie Red de natuur in je buurt overal in Vlaanderen. Hier in Diest.
Foto Saskia van den Berg

Actie Red de natuur in de buurt,
nu het nog kan, Joke
Voorjaarenzomer2015wasookdetijdvandeactie:‘Redde
natuurindebuurt,nuhetnogkanJoke’.Opveleplaatsenwerden
indereservatenpanelengeplaatstenwerdeenpetitiegelanceerd
(www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nogkan)diedoorhaarsuccesendoorjulliemedewerkingtotinelke
gemeentenureedsalsresultaatheeftdathetnatuurbehoudterug
opdepolitiekeagendagekomenis.
Bijdezeactiezijndevolgende10puntencruciaal:
1. Een operationeel en slagvaardig aankoopsysteem dat niet
beperkt wordt tot de minimaal afgebakende zoekzones binnen
habitatgebied en de bestaande visiegebieden en globaal
kader van erkende reservaten, maar dat ook daarbuiten nog
de mogelijkheid laat om nieuwe, gekaderde projecten op te
starten.

2.

Werkbare criteria voor natuurreservaten (type 4). Dit
vraagt om een uitbreiding van de natuurdoeltypen van
type 4 met een reeks natuurdoeltypen die tot nu toe enkel
voor de niet-reservaatsgebieden met lagere doelstellingen
(type 2) voorzien zijn zoals de soortenrijke en structuurrijke
graslanden, hoogstamboomgaarden en de mogelijkheden
voor ruigere natuur. Verder is het noodzakelijk dat de 10
ha-drempel om erkend te kunnen worden als reservaat
opgeheven wordt vermits elk beheerplan de minimum
oppervlakte van 5 ha moet hebben.

3.

Continuïteit van de erkenning van alle bestaande erkende
reservaten ongeacht oppervlakte en natuurdoeltype en
afhandeling lopende dossiers volgens de oude procedure.

4.

Aanvaardbare regeling om gronden in eigendom van andere
overheden zoals o.m. gemeenten en provincies ook te kunnen
opnemen in de erkende reservaten.

5.

Sluitende deﬁnitie van actieve openstelling i.f.v. van de
subsidie voor openstelling/natuurbeleving.

6.

Subsidie voor toegangspoorten en bezoekerscentra waarbij
voor één beheerder meerdere toegangspoorten per provincie
mogelijk moeten zijn.

7.

Normkosten voor beheer moeten echt objectief zijn en niet
door groepering/clustering reeds intern afgevlakt worden.

8.

Geen cascade aan extra voorwaarden bovenop de E.U.verplichtingen voor de Life-coﬁnanciering.

9.

Bij investeringssubsidie ook de mogelijkheid van het uitvoeren
van werken in eigen beheer voorzien.

10. Een volwaardige regeling voor de monitoring om een
kwalitatief beheer te garanderen en te kunnen werken met
een resultaatsverbintenis.
HugoAbts
voorzitterNatuurpuntOost-Brabant
voorzitterNatuurpuntBeheer

Alle conservators en beheerteams van Natuurpunt waren uitgenodigd op de beheerteamdag in Meldert met als thema ‘Natuur.beheer op een kantelmoment:
bedreigingen, uitdagingen en kansen’. Foto Hans Marijns
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