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quadcircuit of een vrij mountainbikeparcours, kortom als een 
waardeloos stuk “wei” in de betekenis van midden vorige eeuw. 
Geen probleem met vrijetijdsactiviteiten naar ieders smaak, 
maar niet in erkende natuurreservaten wanneer ze de weinige 
kwaliteitsvolle natuur die ons nog rest, verstoren en schade 
toebrengen. We doen enorme inspanningen om de natuurgebieden 
uit te bouwen, te beheren en ze open te stellen voor een 
wandelpubliek. Maar het is niet onze taak om in de plaats van 
gemeenten en andere instanties ook nog voor hondenloopweides 
en quadscircuits te zorgen. Wandelaars en natuurgenieters 
zijn steeds welkom. We rekenen op voldoende burgerzin en 
sociale controle om een oogje in het zeil te houden zodat de 
natuurgebieden echt verder kunnen functioneren als leefgebied 
voor planten en dieren en een hotspot blijven van biodiversiteit.

Activiteiten starten terug op
In de zomer en bij het verschijnen van dit nummer van Natuur en 
Landschap hopen we dat de activiteiten terug kunnen opgestart 
worden. Maar het zal anders zijn dan voorheen. Nadruk op 
kleinere groepen, afstand houden, extra hygiënemaatregelen enz. 
Hoe dit concreet vorm zal krijgen, zal afhankelijk zijn van wat de 
Veiligheidsraad beslist en of we hier zorgzaam en verantwoord mee 
omgaan. 

Afdelingen hebben ingespeeld op de Vlaamse Natuurpuntactie 
‘Rondje Natuur’. Zo is er een Rondje Natuur in Dassenaarde 
in Diest: https://iksteun.natuurpunt.be/project/27386. Voor 
de campagne ‘Rondje Natuur’ verwijzen we naar de website 
https://www.natuurpunt.be/pagina/rondje-natuur. Naast de vele 
bestaande wandelcircuits in reservaten zetten sommige afdelingen 
een circuit uit rond en in hun natuurgebied(en) en het omliggende 
landschap. En zamelen hier fondsen voor in. 
Er is de fietszoektocht in de Groene Vallei (zie p. 23 van dit 
tijdschrift), de p(l)ancartes die je gidsen door de natuur in 
Boortmeerbeek (zie eveneens p. 23) en door de Warande-Motte 
wandeling in Geetbets (zie p. 27) en het Rondje Natuur in Bierbeek-
dorp (zie p. 31 van dit tijdschrift). 

Door de coronamaatregelen zijn een reeks benefietactiviteiten 
voor de aankoop van natuurgebieden afgelast. Daardoor komt de 
restfinanciering onder druk te staan. Juist nu mogen we de natuur 
niet in de steek laten en moeten we de kansen die er zijn benutten 
om onze natuurgebieden verder uit te bouwen.

Van afgelaste activiteiten…
naar een rondje natuur in je buurt

-- Met zijn tweetjes op wandel in de natuur. Foto Rik Convents

Natuur (her)ontdekt
2020 wat een jaar! Dat zullen we een generatie lang 
nooit vergeten. Ook voor de verenigingsactiviteiten. 

Alle afdelingen en reservatenteams hadden een 
mooi programma voorbereid en uitgewerkt. Er waren de 
benefietactiviteiten om zaad in het bakje te brengen voor de 
restfinanciering van de aankopen, zoals de eetfestijnen in het kader 
van de expeditie (Holsbeek), smulweekend (Lubbeek), Hagelands 
Ontbijt (Glabbeek). In het water gevallen. Er was de Walk for 
Nature door een heel team gedurende een vol jaar voorbereid: 
uitgesteld van 26 april naar 20 september. Er was de Academie 
Natuur en Landschap: topexcursies georganiseerd maar afgelast. Er 
waren de vroege vogelwandelingen, de opendeurdagen en overige 
publieksactiviteiten. Allemaal afgelast. 

Anderzijds worden onze natuurgebieden in de buurt nog nooit zo 
druk bezocht door individuele wandelaars en wandelaars binnen 
een bubbel. Nooit was de nood aan natuur dicht bij de mensen 
groter dan in de afgelopen periode. Dat moet een stimulans zijn 
om onze natuurgebieden verder uit te bouwen. 
Het was een speciale drukte. Met niet alleen de klassieke 
natuurwandelaars maar ook mensen die voor het eerst de 
gebieden ontdekten. Heel belangrijk en positief dat we op deze 
wijze ook de natuurgebieden hebben kunnen tonen aan mensen 
die we anders niet bereiken. De natuurgebieden die we uitbouwen 
als reservaat voor het voortbestaan van planten en dieren maar 
ook voor de mensen. Goed dat vele wandelaars er gebruik van 
maken. Om te genieten van het landschap, van de bloeiende 
planten, van grazende reeën en zingende vogels die er jongen 
grootbrengen.

Respect voor de natuur a.u.b.
Helaas stelden we vast dat sommigen het niet zo nauw nemen met 
de toegankelijkheidsregels en de natuurreservaten beschouwen 
als een hondenloopweide, een speelplaats voor drones, een 

Daarom deze oproep: doe een rondje natuur, geniet 
ervan en laat de natuur er ook van genieten. Doe 
een storting op rekening BE56 2930 2121 7588 van 
Natuurpunt Beheer Mechelen met vermelding ‘Project 
3999 rondje natuur Oost-Brabant’. Dit bedrag zal 
proportioneel verdeeld worden over alle aankopen die 
gerealiseerd werden in Oost-Brabant buiten Life in de 
periode 2018- 2020.

Vermits	er	bij	de	opmaak	van	dit	tijdschrift	nog	geen	
duidelijkheid is of er al of niet in september terug grootschalige 
activiteiten	mogen	georganiseerd	worden,	verwijzen	we	door	
naar	onze	Facebookpagina’s	voor	een	laatste	stand	van	zaken	en	

Walk for Nature 2020 in Houwaart verplaatst naar zondag 20 september 2020
eventueel	aangepast	programma:	

•	 www.facebook.com/WalkForNatureNPOB
•	 www.facebook.com/NatuurpuntTieltWinge	
•	 www.facebook.com/natuurpuntaarschot
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