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2020 een recordjaar voor ledengroei in  
Natuurpunt Oost-Brabant

Vorig jaar bereikten we een recordhoogte van nieuwe leden. De 
ledengroei deed zich voor in gans Vlaanderen, maar de ledengroei 
in Oost-Brabant overtrof die, en niet zomaar een beetje... 

Op 31 december 2020 waren er voor gans Vlaanderen 123 333 
gezinnen lid van Natuurpunt. Dat betekende voor 2020 een stijging 
met 8% in vergelijking met december 2019, of 15 109 nieuwe leden 
erbij. Dat was een absoluut record

Natuurpunt Oost-Brabant daarentegen kreeg in 2020 1 365 extra 
leden, waardoor het totaal binnen onze vereniging opliep tot 
12 378 leden. Dat is een groei op jaarbasis van 12,4% en dus nog 
4,4% hoger dan de recordgroei in Vlaanderen van 8%. De 2e 
sterkste groeier was de provincie Antwerpen met 9,20%. Dus de 
groei in Oost-Brabant was niet minder dan 3,2% hoger dan de 2e 
groeier.

Ook qua ledendichtheid bereikt Natuurpunt Oost-Brabant een 
recordhoogte. De ledendichtheid in ons werkingsgebied bedraagt 
niet minder dan 24,45 per duizend inwoners, terwijl dit voor de 
provincie Antwerpen, die daarop volgt, 21,44/1000 inwoners en 
voor Vlaanderen 18,72/1000 inwoners bedraagt.

Stel dat we in Natuurpunt Oost-Brabant dezelfde groei zouden 
gekend hebben als deze in Vlaanderen, dan hadden we slechts 
880 nieuwe leden mogen verwelkomen i.p.v. 1365 nieuwe leden 
nu. We overtroffen het Vlaams record zelfs berekend naar het 
werkingsgebied met 485 leden.

Het arrondissement Leuven telt 506 355 inwoners, Vlaanderen 
6 589 069. Dus de bevolking van het arrondissement 
vertegenwoordigt 7,68% van de Vlaamse bevolking, of anders 
gezegd, is 13 keer kleiner dan dat van Vlaanderen. Als de 
ledendichtheid in Vlaanderen even hoog zou zijn als binnen het 
werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant zou Natuurpunt 
161 071 leden tellen i.p.v. 123 333 nu. Als de index voor 
Vlaanderen 100 is, dan bedraagt die voor Natuurpunt Oost-Brabant 
130,6.

De positieve trend in ledengroei bestendigen

De ledengroei hangt zeker samen met de goede werking die 
Natuurpunt Oost-Brabant traditioneel ontplooit. We willen dit elan 
behouden en daar ook bewust rond werken. Immers, als er iets 
duidelijk is geworden in deze coronatijd, dan is het dat we gelukkig 
mogen zijn nog natuur te hebben. Nooit werd zoveel gewandeld. 
Alle paadjes en onverharde wegen worden massaal gebruikt. Soms 
is het zelfs een overrompeling. Duidelijk: natuur op wandelafstand 
is nodig. Genieten zonder grote ecologische voetafdruk, zonder 
honderden km verplaatsing, gewoon als tussendoortje na een dag 
computervergaderen, en dat alles dankzij natuur in de omgeving. 

Ook meer dan duidelijk: we hebben nood aan MEER natuur, nood 
aan een kwaliteitsvol landschap, nood aan onverharde wegen en 
paden. Ook in onze eigen omgeving. Daar staat Natuurpunt Oost-
Brabant voor. Logisch dat mensen nu graag lid willen worden van 
NP/NPOB. Daarom doen we bij de aanvang van dit jubileumjaar 
een bijzondere oproep om nieuwe leden te werven.

Werf een nieuw lid voor Natuurpunt in je omgeving

Dit kan via deze link of scan de QR-code…

http://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven?recruiting_organisatio n_id=248512

Het nieuwe lid schrijft zich in en doet de bijhorende betaling van € 30 via deze link of QR-code. 

Of doet een overschrijving van € 30 op rekening IBAN BE 17 2300 0442 3321 van Natuurpunt Mechelen 
met vermelding ‘Campagne 50 jaar NPOB’.

Voor elk bijkomend lid voor eind oktober 2021 via deze campagne verworven, zal elke afdeling vanuit 
het Regionaal Natuurfonds Oost-Brabant € 30 extra krijgen voor haar afdelingsproject aankopen 
natuurgebieden bij Natuurpunt Beheer.

Geef het jarige Natuurpunt Oost-Brabant  
een cadeau

Werf een nieuw lid voor Natuurpunt en steun daardoor de aankoop van 
natuurgebieden in je omgeving

-- Foto Eric Malfait


