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2020, een jaar als geen ander

Weinig van wat gepland was, kon uitgevoerd worden. We 
zijn al blij wanneer we gezond blijven, wijzelf, onze ouders en 
verwanten. Dat wensen we ook elk van jullie: gezondheid. 

Gelukkig is er nog de natuur om even buiten te lopen, even tot 
rust te komen, even jezelf te zijn, alleen en toch verbonden. 
Geniet ervan. Wandel en verken de natuurgebieden. 

Hoe oud we ook mogen worden: 2020 zullen we nooit 
vergeten. Er zal een periode voor en een periode na zijn. Het is 
het jaar van te weinig contact met de kleinkinderen en andere 
niet-gezinsleden. Het jaar ook van de afgelaste activiteiten. 
Geen Academie Natuur en Landschap waar we zo naar 
uitgekeken hadden en waar zovele mensen voor ingeschreven 
hadden. Geen Walk for Nature waar een heel team van 
mensen een jaar aan gewerkt had om het groots project van 
het Hagelands Bos voor te stellen. En toch is intussen aan 
de verder uitbouw van het Hagelands Bos gewerkt met een 
uitbreiding van 27 ha en met het ‘eekhoorntjesgewijs’ planten 
van een nieuw bos.

Fondsenwerving: laat de natuur niet in de steek

Geen grote publieksactiviteiten. Maar ook geen eetfestijnen, geen 
kaas- en wijn-, geen spaghettiavonden. Allemaal jaarlijkse benefiet-
activiteiten die geld in het laadje brachten om de restfinanciering 
voor de aankopen van natuurgebieden in Oost-Brabant mogelijk te 
maken. Oh ja: bij elke aankoop van natuurgebied wordt het gedeelte 
dat niet gesubsidieerd is (van 20 tot 40%) effectief opgebracht door 
het beheerteam of de afdeling. Gelukkig heeft de Vlaamse Regering 
omwille van Corona en om de gederfde inkomsten toch enigszins in 
te halen, beslist de giften die normaal voor 45% aftrekbaar van de 
belastingen waren, nu uitzonderlijk dit jaar 60% aftrekbaar te maken, 
en mogen nu veel grotere giften afgetrokken worden. Bij dit nummer 
van N&L is een bijsluiter gevoegd voor de klassieke fondsenwerving. 
Op de achterkant vind je de verschillende projecten waarrond in elk 
van onze gemeenten vrijwilligers werken, die nu door afgelasting van 
hun benefietactiviteiten inkomsten gemist hebben. We vragen dan 
ook om één van deze projecten te steunen. Dat is een mooi cadeau 
aan de jarige vereniging Natuurpunt Oost-Brabant en aan de lokale 
gemeenschap. Trouwens we willen de vele mensen bedanken die 
n.a.v. van eerdere oproepen al een extra gift gedaan hebben. Dat is 
hartverwarmend. 

2020
een moeilijk jaar maar we laten de natuur niet in de steek

-- Dit jaar geen Walk for Nature in het Hagelands Bos. Steun de reservaatsprojecten met een gift. Foto Vera Reusens
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De tijd staat niet stil

2020: geen fysieke vergaderingen voor de voorbereiding van het 
jubileumjaar Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging 
Natuur en Landschap 1971-2021, geen vergaderingen van 
besturen. Met enige moeite werden vergaderingen omgebogen 
tot video-vergaderingen. Niet hetzelfde. Maar met improvisatie, 
goodwill en veel overleg en samenspraak lukt dat nu aardig. 
Intussen staat de tijd niet stil. Zorgen dat we alert blijven en 
de nodige sensibilisatie doen bv. rond het RUP Demer (zie N&L 
2020, nr. 2) of rond een strategische visie Gete (zie verder in dit 
nummer). De vrijwilligers die zich met aankopen bezighouden, 
hebben ook voluit verder gewerkt. De laatste twee jaren werden 
nog verschillende hectaren aangekocht in Oost- en Midden-rabant. 
Ook nu laten we de natuur niet in de steek. Met veel inventiviteit 
hebben de beheerteams de geplande werkdagen omgebogen tot 
Corona-veilige werkdagen en is het werk in de natuurgebieden 
toch uitgevoerd, met dank aan vele vrijwilligers en aan de 
beheerploegen. Grote publieksactiviteiten werden op sommige 
plaatsen succesvol vervangen door uitgestippelde en afgepijlde 
wandelcircuits met pancartes waarop uitleg. Zo konden gezinnen 
of individuen met respect voor afstand houden toch genieten van 
natuur, toch buitenlucht opsnuiven en er toch bij horen. Waardoor 
we op een veilige manier ver-eni- ging kunnen blijven. 

Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging 
Natuur en Landschap, 50 jaar jong

Het jubileumprogramma krijgt vorm. 
We lanceren een campagne ‘Natuur 
en Landschap 50 jaar later en 20 jaar 
verder’ (zie verder in dit nummer). 
Niet alle boontjes worden te week 

gelegd op 2021, want ook in 2021 zal het nog – zeker in het eerste 
jaarhelft - roeien zijn met de Corona-riemen van afstand houden 
en geen grote publieksactiviteiten. Daarom starten we pas zondag 
19 september 2021 voor het grote publiek op een iconische 
plaats: de weide van Rock Werchter. We laten de campagne lopen 
tot eind 2023 zodat tot in elke gemeente en elk natuurgebied 
rustig activiteiten kunnen uitgerold worden. Zodat er een grote 
betrokkenheid van de vrijwilligers ter plaatse en van de lokale 
afdelingen kan tot stand komen.  
In deze campagne kijken we dankbaar achteruit om te zien van 
waar we komen. Om vast te stellen dat alles wat nu als een 

-- Blauwtje op ratelaar. Meer en betere natuur, een boost voor de 
biodiversiteit. Foto Pieter-Jan Alles

-- Pancarte met uitleg op het uitgestippelde 
wandelcircuit van Natuurpunt Bierbeek

evidentie beschouwd wordt, dit in het verleden allesbehalve was. 
En dat elke realisatie het resultaat is van veel inzet, werkkracht en 
ambitie van mensen die samen de Regionale Vereniging Natuur 
en Landschap vormden, en nu Natuurpunt Oost-Brabant. Ondanks 
de dagelijkse tegenslagen en tegenkantingen, de voortschrijdende 
aantasting van natuur hebben ze toch doorgezet en het verschil 
gemaakt voor de biodiversiteit in en de beleefbaarheid van Oost-
Brabant. We willen vooral vooruitkijken: gedurfd, met ambitie 
een beeld vormen van waar we 20 jaar verder willen staan. Uit 
zo’n campagne kan je energie putten en overal nieuwe mensen 
motiveren om zich concreet in te zetten voor meer en betere 
natuur in de toekomst. Daarom ook een oproep om mee te werken 
in de taakgroep of in het feestcomité voor deze viering. 

Geef de jarige vereniging een cadeau

Bij verjaardagen horen wensen en cadeaus. Als jarige vereniging 
willen we de streek een cadeau doen door meer en betere natuur 
te realiseren. Maar jij kan ook de jarige vereniging een cadeau doen 
door een gift op het reservatenfonds van Natuurpunt Beheer met 
de vermelding Cadeau NPOB gevolgd door het nummer van het 
project dat je kiest (zie nummers op achterkant bijsluiter). 

En tot het einde van het jaar zijn de cadeaus in solden door de 
verhoogde fiscale aftrekbaarheid van 60% i.p.v. 45%.  
Vanuit het Natuurfonds Oost-Brabant zullen we de stortingen 
verdubbelen die in het kader van deze campagne gedaan worden 
voor 31 december 2020.

M.a.w. de gift is een koopje met een dubbel rendement. Verhoogde 
fiscale aftrekbaarheid voor de schenker, en het bedrag voor het 
concreet project wordt verdubbeld vanuit het Natuurfonds Oost-
Brabant. Doe dus zo’n cadeau aan de jarige vereniging, maar 
eigenlijk aan het lokale natuurproject en aan de samenleving in 
Oost-Brabant door meer en betere natuur mogelijk te maken. 

Hugo Abts, 
voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant
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