N&L in actie

Woord van de voorzitter
Enthousiasmerende activiteiten

Dagen zoals de Walk for Nature 2016 op 17 april, de ondertekening
van de Intentieverklaring Groene Vallei op zondag 24 april, het
Hagelands Ontbijt in Glabbeek op 24 april of de viering van 40 jaar
Snoekengracht op 8 mei, de viering op 2 mei van 20 jaar Educatief
Natuurbeheer in Vlaams-Brabant maken je gelukkig als voorzitter
van Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en
Landschap.
Wat we daar telkens zagen was veel positieve belangstelling, met
veel tevreden en gelukkige mensen, met een dwarsdoorsnede
van de samenleving: jong en minder jong, gezinnen met kinderen,
groepen, eenzame wandelaars, opa’s en oma’s met kleinkinderen.
Het is duidelijk dat we met onze activiteiten mobiliseren en
mensen kunnen tonen hoe we met inzet voor natuur en landschap
het verschil maken, kleur geven aan het landschap en de dagelijkse
leef- en belevingsomgeving van de mensen.
Even verheugend is het vast te stellen dat rond elk van deze
projecten en de verschillende reservaten hele groepen vrijwilligers
in de weer zijn, en naast het beheer van de gebieden zo’n grootse
evenementen weten op te zetten. Ook hier weer zagen we een
mix van leeftijden en een sterke vertegenwoordiging van de
jonge generatie. Dat was zeer opvallend op de Walk for Nature in
Lubbeek.

De Regionale 45 jaar jong!

Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en
Landschap, bestaat dit jaar 45 jaar en het is duidelijk dat de
vereniging nog niet verkalkt is maar springlevend. Dat ze meer
dan ooit dromen over de uitbouw van een boeiend landschap met
meer natuur koestert en weet over te brengen op de bevolking.
Meer natuur, die goed beheerd wordt en met elkaar verbonden
is in netwerken en door natuurverbindingsgebieden. Een steeds
vernieuwende vereniging die nog altijd weet waarom ze bestaat
en één op één met haar opdracht kan geïdentificeerd worden op
het terrein en in haar dagelijkse werking. En dat in een tijd dat
velen claimen natuurbeheerders te zijn. De Regionale staat voor
duidelijke identiteit, geloofwaardigheid en echtheid.
De resultaten tonen zich in tastbare en zichtbare projecten. De
vereniging weet nog altijd mensen te mobiliseren en aan te zetten
om zelf de handen uit de mouwen te steken en zelf een bijdrage
te leveren. Niet passief toekijken maar betrokken en geëngageerd
de kansen die er zijn, waarmaken. Door actief waarde te geven
aan de natuur en de landschapselementen in de gemeente, door
tussenkomst bij de gemeenten, door sensibilisatie en inspraak
bij plannen, door waakzaam te zijn en vooral door zelf mee
natuurgebieden uit te bouwen.

en intussen door de samenwerking en synergie met Natuurpunt
versterkt wordt, is door de voortschrijdende biodiversiteitscrisis en
de noodzaak van klimaatbuffering meer dan ooit actueel.
Een samenwerkingsproject voor een heuse landschappelijke
en natuurstructuur in het verstedelijkt gebied tussen Brussel,
Leuven en Mechelen zoals de Groene Vallei van Midden-Brabant,
de viering van 40 jaar Snoekengracht op het ogenblik dat de
ruilverkaveling Willebringen start, duiden op de actualiteit en de
noodzaak. Ondertussen wordt er elders in het werkingsgebied
gewerkt aan natuurontwikkeling en -versterking binnen het
project Life Hageland, wordt het Sigmaplan Demer en Boven-Dijle
opgevolgd en zijn er ideeën voor een strategische visie m.b.t.
de natuurversterking in de Hagelandse Vallei van de Winge en
Motte (Lubbeek, Tielt-Winge, Holsbeek en Rotselaar) en voor de
Getevallei. Zeer recent werd het reservaat Hoegaardse Getevallei
substantieel uitgebreid met 3,3ha.  
Kortom, Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en
Landschap, en de afdelingen vormen een dynamische vereniging
die met alle energie verder wil werken aan meer en betere natuur.

GeefomNatuur

Bij elke aankoop van een natuurgebied moet de vereniging een
restfinanciering opbrengen. Dat is het deel van de aankoopprijs
dat niet gedekt wordt door de aankoopsubsidie. Dat deel komt
globaal geschat overeen met de helft van de aankoopprijs. Deze
restfinanciering wordt meer en meer het cruciale knelpunt bij de
aankopen. Zonder dat deze restfinanciering gedekt is of kan gedekt
worden, zijn geen aankopen mogelijk. Zeker voor de projecten
waar de laatste jaren veel aangekocht is, is dit een groot knelpunt.
Vanuit Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur
en Landschap, willen we met een fondsenwervingscampagne en
de inzet van een verworven legaat deze projecten ondersteunen.
Maar het is duidelijk dat we alle hands aan dek zullen moeten
mobiliseren om in de nabije toekomst krachtig verder te kunnen
aankopen.
Terzelfdertijd zullen we een campagne voeren om het aantal
leden in Oost-Brabant te laten groeien tot 10.000. Voor elk lid
geworven via deze campagne zal een bijdrage van € 20 naar het
aankoopfonds binnen Oost-Brabant gaan.
Voor de ledenwervingscampagne zie www.natuurpuntoostbrabant.
be en gebruik de opgenomen link om nieuwe leden aan te
brengen. Nog beter: kopieer deze oproep en deze link en doe mee
aan de ledenwerving.

Wanneer dit nummer van Natuur en Landschap verschijnt, liggen
de zomerwerkdagen in de verschillende gebieden in het verschiet.
Aan alle lezers van dit tijdschrift een warme oproep om een paar
werkdagen mee te pikken! Alle hulp is welkom.

Inzet voor natuur en landschap loont

Met meer dan 3500 ha in beheer zijn de voorbeelden van veilig
gestelde natuurgebieden legio en zichtbaar in elke gemeente. En
elke week wordt wel ergens op basis van een vrijwillige minnelijke
overeenkomst dit areaal uitgebreid. Zodat deze gebieden kunnen
groeien tot samenhangende complexen: hefbomen voor de
biodiversiteit, hotspots voor natuurbeleving en ruggengraat
voor de klimaatbuffering. Wat 45 jaar geleden tot stand kwam
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