16 editie Walk for Nature
de

De 16de editie van de Walk for Nature op 17 april in het prachtige
kasteeldomein t’ Serclaes in Lubbeek was een enorm succes! Zoals
bij elke organisatie van een openluchtevenement werden de weken
voor de activiteit de weersvoorspellingen angstvallig in de gaten
gehouden. Helaas bleken de weergoden niet te zullen meewerken.
Een typisch, grillig en te koud aprilweer zou allesbepalend worden.
Dat betekende op het laatste moment een volledige reorganisatie.
Achteraf gezien hebben we ondanks het wisselvallige weer en
dankzij de grote kadertent uiteindelijk nog geluk gehad.
Het volle programma kon net geen 3000 wandelaars bekoren,
waaronder 150 vroege vogels met 140 ontbijten, een afgeladen
volle zaal bij het symposium en 33 nieuwe Natuurpunt leden. Ook
gaf de Walk 2016 in Lubbeek een staalkaart van het soort regionale

samenwerking en de thema’s waarbinnen we als Natuurpuntafdelingen en als Regionale Vereniging Natuur en Landschap in
Oost-Brabant bezig zijn. Voor 2016 was dit Natuur in de Buurt,
ontwikkeling van een natuurcomplex met Europese natuur, focus
op natuur en erfgoed. Dit is de essentie van de Walk for Nature als
sterk merk van de Regionale.
De Walks zijn grote publieksactiviteiten met een maatschappelijk
thema waarrond binnen de regio gewerkt wordt. En dit vanuit een
duidelijke missie en visie om meer en betere natuur duurzaam
te realiseren en daarbij met de lokale vrijwilligers zelf de handen
uit de mouwen te steken en alle kansen te benutten. Op de Walk
2016 in Lubbeek kon onze slogan: ‘Natuurpunt geeft kleur aan
de streek, inzet bij Natuurpunt geeft kleur aan je leven’ weer
eens waargemaakt worden. De Walk was geen louter toeristisch

150 vroege vogels geïnteresseerd in de uitleg van Lars Smout.
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De vrijwilligers van NP Lubbeek maakten 140 ontbijten klaar.
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Tie Roefs, gedeputeerde leefmilieu.
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Beelden van het symposium.
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Paul Michiels: peter van de Spicht.
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Walk for Nature

2016
Wandelen voor meer Biodiversiteit

in Lubbeek een groot succes
evenement, maar wel een doe- project van de vele Natuurpuntvrijwilligers binnen de afdelingen en een toonproject van wat we
doen en wat ons bezielt voor heel de streek en de brede bevolking.
Een uitstralingsmoment dat aangeeft dat natuur en landschap een
kans zijn voor een streek. Een opportuniteit. Dat de streek en de
gemeente identiteit geeft, dat een attractiefactor is voor jonge
gezinnen en belangrijk voor het zich goed voelen van mensen in
een regio. Dit kwam tot uiting in heel het programma.
Paul Michiels, peter van natuurgebied De Spicht, en de
concertband van Linden gaven ieder een schitterend, warm
en gesmaakt optreden. Tussen een paar regenvlagen door kon
de was van Roos Van Acker nog perfect en voor een open tent
opgehangen worden op een droogmolen van Brabantia. Brabantia
promoot namelijk het gebruik van droogmolens, een budget- en
milieuvriendelijk alternatief voor de elektronische droogkast.
De oproep van de gemeente Lubbeek om de Walk per fiets
te bezoeken werd door meer dan 150 deelnemers positief
beantwoord. Zij kregen allen een gratis consumptie aangeboden.

Gesmaakt optreden van Paul Michiels.
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Het succes van de Walk mag volledig toegeschreven worden aan de
inzet van de vele Natuurpunt-vrijwilligers, uiteraard uit Lubbeek zelf
maar ook uit andere afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant, en
dat samen met verenigingen uit Lubbeek en omstreken, sponsors,
de Provincie Vlaams-Brabant, de gemeente Lubbeek en last but not
least met kasteelheer Baron Didier Gilles de Pélichy en zijn familie.
Zij verdienen allen een dikke pluim. Het waren niet de beste
(buiten)omstandigheden om (in) te werken. Desalniettemin heeft
iedereen alles zonder verpinken en met de glimlach opgevangen en
uitgevoerd in het belang van de Walk en zijn bezoekers.  
Daarom, IEDEREEN bedankt die tot het succes van deze Walk
2016 heeft bijgedragen. We hebben de natuur, natuurbeleving,
Natuurpunt Oost-Brabant als Regionale Vereniging voor Natuur en
Landschap en Natuurpunt Lubbeek weer eens op de kaart gezet.
We kijken uit naar welke afdeling of project zich via een Walk 2017
volgend jaar in de kijker wil plaatsen. Voor de Walk 2018 hebben
zich al kandidaten aangemeld.

Roos en de droogmolen: een ecologisch alternatief voor de droogkast.
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Net geen 3000 wandelaars.
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Abdij van Park, Heverlee, 30 september 2012
‘Adellijke natuur dicht in je buurt’ - 17 april
www.natuurpuntoostbrabant.be
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