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Trek je wandelschoenen of laarzen aan

De Walk for Nature is terug!
Walk for Nature
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Wandelen voor meer Biodiversiteit

Lubbeek, 17 april 2016
De Walk for Nature is terug en wel in Lubbeek op zondag 17 april.
Dit eerste nummer van Natuur en Landschap verschijnt helemaal
achteraan in het eerste trimester. Niet omdat het vrijwilligersteam
van de redactie de planning vergeten was, maar wel bewust om
korter aan te sluiten bij de grote geplande activiteiten zoals de
Walk for Nature in Lubbeek op 17 april. Want daar willen we iets
groots van maken. En we worden geholpen: Paul Michiels zal op de
Walk het peterschap van de Spicht opnemen en ons ook vergasten
op een optreden.
Natuurpunt Lubbeek – als gastheer van de Walk – is een
modelafdeling die dit jaar de kaap van 500 leden zal bereiken
in een gemeente met circa 14.200 inwoners. Ledenwerving
staat niet op zich, tezelfdertijd is Natuurpunt Lubbeek elke
dag in de weer met de uitbouw van Europese natuur (rond
de Spicht) in de buurt van de mensen. Er is een prachtige
reservatenwerking, en daarnaast houdt Natuurpunt Lubbeek
niet op om de koestersoorten zoals huiszwaluw en steenuil in
heel de gemeente én met de gemeente in de kijker te stellen.
Elders in dit nummer van Natuur en Landschap wordt uitvoerig
ingegaan op de Walk for Nature. We verwachten jullie met familie
en vrienden allemaal. Er is voor elk wat wils. Dit wordt echt de
grote dag waar we ons als Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale
Vereniging voor Natuur en Landschap, willen tonen als een brede
en gedragen vrijwilligersorganisatie waarbinnen afdelingen
samenwerken en elkaar ondersteunen om te komen tot bijzondere
uitstralingsactiviteiten. Een Walk for Nature die een merkteken wil
zijn. We duimen voor het succes.
Natuurpunt Oost-Brabant en de afdelingen bruisen van leven.
Vanaf de Walk tot de zomervakantie volgen ongeveer elke week
grote publieksactiviteiten die natuur in de buurt en de Natuurpuntprojecten in de Midden- en Oost-Brabant in de kijker stellen en
vooral een hefboom willen zijn voor meer natuur. Deze activiteiten
stellen projecten in de kijker waar de lokale Natuurpunt-afdelingen
met hart en ziel aan gewerkt hebben, waar mensen zichzelf soms
overtreffen om grootse en duurzame dingen te realiseren zoals
de uitbouw de Groene Vallei, de dynamiek van het Life project
Hageland, impulsen voor meer natuur in Sigmaplan Demer of in
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Boven Dijle, de Dijle levend door
Leuven, grootse natuur in de Velpevallei met de vernatting rond
de Paddepoel, 40 jaar Snoekengracht of het op de agenda zetten
van de Getevallei als tot voor kort ongekend grootschalig open
ruimtegebied met veel kwaliteiten. Plaatsen waar de soorten
gekoesterd worden. Allemaal plaatsen die duidelijk maken
hoe met engagement en inzet concreet op terrein het verschil
gemaakt wordt. Niet voor niets kreeg het wandelknooppuntennet
Getevallei de prijs van het attractiefste wandelnet in Vlaanderen
uitgereikt. In dit wandelgebied wordt niet minder dan 700 ha
natuur door Natuurpunt beheerd en zou zonder wat Natuurpunt
hier van onderuit gerealiseerd heeft, dikwijls in moeilijke
omstandigheden en met grote inspanningen voor het zoeken naar
de restfinanciering, de uitbouw van zo’n attractief net een heel
stuk minder evident geweest zijn.

Hetzelfde kwam in me op tijdens de uiteenzetting van Bram
Cannaerts op de Algemene Vergadering hoe door het project
Life Hageland van Natuurpunt Beheer concreet meer ruimte
gegeven wordt aan topnatuur van Demervallei, Vorsdonkbroek tot
Hagelandse Vallei.
Soms hebben we met onze projecten als pionier mee geschiedenis
geschreven. Dat is zeker het geval met 40 jaar Snoekengracht waar
de Regionale Vereniging Natuur en Landschap in 1975 een eerste
perceel van 4 ha huurde en hierdoor het eerste reservaat – te
samen met Torfbroek – in Oost-Brabant in beheer nam. Heel de
reservatenwerking vanuit lokale reservatenteams en afdelingen die
nu gemeengoed is in Natuurpunt kwam vanuit deze pilootaanpak
tot stand. Vijf/zes jaar later werden deze pilootprojecten door
een samenwerkingsovereenkomst van onze Regionale Vereniging
Natuur en Landschap met Natuurreservaten vzw (voorloper
Natuurpunt) overgenomen en werd dan pas naar ons voorbeeld
binnen Natuurreservaten gestart met een gebiedsdekkende
uitbouw van afdelingen.
Op 8 mei wordt 40 jaar Snoekengracht gevierd. De Snoekengracht
is inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot reservaat van meer
dan 30 ha met een absolute bronpopulatie van meer dan 10 000
brede orchissen en met de ambitie om binnen de ruilverkaveling
Willebringen verder uit te groeien tot een robuuste eenheid
grote natuur waarbinnen ook delen met Rosdel-allures van
orchideeënrijke droge graslanden… Ook hier realiseert de inzet
van gemotiveerde en geëngageerde mensen wat anders zelfs
niet met legers ambtenaren en grote ruimtelijke plannen (zgn.
groene gewestplannen) of structuurplannen (zoals deze van de
ruilverkaveling) mogelijk zou zijn.
Het volgend nummer van Natuur en Landschap komt eind mei in
de bus met een uitnodiging voor o.m. de Orchis Nocturne in de
Groene vallei op 3 juni.
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