Fondsenwervingscampagne GeefomNatuur 2021
In 2019 en 2020 werd 230 ha extra natuurgebied aangekocht in Oost-Brabant
Steun de verdere uitbouw van robuuste natuurcomplexen
Versterking bossen en bosuitbreiding
in Oost-Brabant loopt
Twee jaar geleden lanceerden we onze fondsenwervingscampagne
voor de versterking van de bossen in Oost-Brabant met focus op de
bossen van Kampenhout en Dornebos in Geetbets. Vorig jaar was
er de campagne ‘Geef een cadeau aan de jarige vereniging NPOB’.
Beide campagnes kenden een groot succes.
Onze bossencampagne loopt op kruissnelheid.
In Kampenhout werd in 2019 en 2020 niet minder dan 25
ha voornamelijk bos en te bebossen percelen gekocht. Dit
najaar wordt ook 1,5 ha van het vroegere voetbalveld in de
Votvinkenstraat te Kampenhout bebost waardoor de verbinding
gemaakt wordt tussen de habitatwaardige bosgebieden in de
vallei van de Leibeek (Lamantenbos) en de vallei van de Barebeek
(Hellebos).
De Walk for Nature 2022 zal het Hagelandse Bos in de
kijker zetten en aan dat evenement zullen we dan een
fondsenwervingscampagne koppelen. Ook hier gebeurt er
bosuitbreiding. Verder gaan we 8,36 ha nieuw bos realiseren tussen
Lubbeek en Tielt-Winge.
De concrete aanplant van het Dornebos is begonnen. Zie ook
aankondiging plantdag op p. 28 van dit tijdschrift. Daarbij komt
nog dat we niet minder dan 13 ha extra bos gaan realiseren in de
directe omgeving van het kasteel van Hoen in Geetbets op een
plaats waar nog een laagstamplantage staat.

2929 individuele giften in 2020 voor
aankoopprojecten binnen Oost-Brabant
De werking van Natuurpunt Oost-Brabant blijkt niet alleen uit de
forse ledengroei in 2020 en de algemene ledendichtheid, maar ook
uit de giften.
De campagne 2020 ‘Geef de jarige vereniging een cadeau’ was
zeer succesvol. Voor alle aankoopprojecten samen binnen NPOB
bedroeg het totaal van de giften het recordbedrag € 428 431,53
waartegenover niet minder dan 2929 individuele giften stonden.
Je leest het goed: 2929, zeg maar bijna 3000 mensen met een

hart voor natuur hebben in 2020 een gift gedaan voor een
aankoopproject binnen Oost-Brabant.
Voor een bedrag van € 215 746 en 1099 giften werd in de gift direct
verwezen naar de oproep in ons tijdschrift Natuur en Landschap
‘Cadeau NPOB’ of ‘NPOB’.

230 ha bijkomend natuurgebied aangekocht
in 2019 en 2020
Hiertegen staan 230 ha bijkomend extra natuurgebied dat in 2019
en 2020 in Oost-Brabant werd aangekocht en dit gespreid over het
werkingsgebied. Hierdoor kon het netwerk van natuurreservaten
in Oost-Brabant versterkt worden dat de ruggengraat vormt van
de grootschalige natuurcomplexen die we aan het uitbouwen zijn
in Demer- en Dijlevallei, Getevallei, Velpevallei, Hagelandse Vallei,
Groene Vallei.
Volgende afdelingen en reservatenteams konden in de voorbije
2 jaar omvangrijke gebieden veiligstellen:
• Bossen en bosuitbreiding Kampenhout:
25 ha, (Projectnr. 3909)
• Natte natuur in Getevallei en bosuitbreiding Aronst Hoek:
22,5 (Projectnr. 3998) en 9,5 ha in Zoutleeuw (Projectnr. 3980)
• Natte natuur Herent: 20,5 ha (Projectnr. 3902)
• Natte Natuur en bosuitbreiding Lubbeek:
20 ha (Projectnr. 3943)
• Natte natuur Velpe- en Getevallei Velpe-Mene:
18,5 ha (Projectnr. 3997)
• Habitatwaardige bossen Houwaart te Tielt-Winge:
18,5 ha (Projectnr. 3947)
• Dijlevallei Haacht: 17,5 ha (Projectnr. 3911)
• Startende reservaatsvorming Druivenstreek:
15 ha (Projectnr. 3987);
• Natte Natuur in Demervallei Aarschot:
11,7 ha (Projectnr. 3938)
• Natte Natuur in Demervallei Scherpenheuvel- Zichem:
9 ha (Projectnr. 3945)

-- Hagelandse Vallei, leefgebied van de vuursalamander. Foto Kevin Feytons
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Steun als cadeau aan de jarige NPOB de aankopen binnen je favoriete natuurgebied
in Oost-Brabant door een storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt
Beheer te Mechelen met vermelding ‘Projectnr …’ (zie nummer op bijsluiter).
Je kan ook de gebieden steunen die in 2021 opgenomen zijn in deze regionale
fondsenwervingscampagne (Demer- en Getevallei) en dan vermeld je:
‘Project nr 3999 NPOB’
Voor 2021 geldt een fiscale aftrekbaarheid van 45% voor giften vanaf € 40.

Overal werkt het lokale Natuurpuntweefsel aan
de groei van een verzameling perceeltjes van
Natuur.gebieden tot grotere samenhangende
eenheden als klimaatbuffer en speerpunten
van biodiversiteit. Zeldzame soorten van
orchideeën, vlinders, vogels vinden er hun
leefgebied en kunnen van hieruit de rest van het
omliggend landschap terug koloniseren. In deze Natuur.gebieden
doet de biodiversiteit het relatief goed, dit in tegenstelling tot
het landschap daarbuiten. We zien zelfs dat een reeks zeldzame
soorten uitbreiden. Terwijl elders zelfs de vroeger meest algemene
soorten zoals koekoek, gors of nachtegaal verdwijnen.
Met de actuele regionale fondsenwervingscampagne willen we
ons focussen op natte natuur en versterking van de natuur in de
valleien, en dit met name in de Demer- en de Getevallei. Maar we
willen ook de inspanningen van alle beheerteams en afdelingen in
de kijker zetten. Daarom is op de bijsluiter in dit het tijdschrift elk
reservaatproject opgenomen. Je kan dus ofwel je lievelingsgebied
of gebied in je omgeving uit deze lijst kiezen. Dan vul je het
projectnummer van het desbetreffend gebied in bij de betaling.
Je kan ook kiezen om de regionale campagne te ondersteunen die
zich nu richt op versterking van de valleisystemen van Demer- en
Gete (Demerbroeken, Vorsdonkbroek, Getevallei en Aronst Hoek)
en dan vul je het regionaal campagneprojectnummer 3999 in.

Restfinanciering essentieel
Of we verder en hoeveel we kunnen aankopen in de nabije
toekomst is in belangrijke mate afhankelijk van de restfinanciering
om het verschil tussen de aankoopprijs en de beperkte
subsidiering te overbruggen. De restfinanciering is wat we zelf
en tezamen binnen Natuurpunt Oost-Brabant, de afdelingen en
de beheerteams moeten opbrengen. In het verleden konden we

op schaal van ons regionaal werkingsgebied met alle giften en
projecten samen juist de benodigde restfinanciering opbrengen.
Maar vooral voor projecten waar zich op korte tijd vele hectaren
aandienen en zeker als ze gelegen zijn in eerder dunbevolkt gebied,
kunnen we die maar realiseren als we de regionale solidariteit laten
spelen.
De financiering van elke aankoop gebeurt door een combinatie van
volgende middelen:
• inzet van de aankoopsubsidie van Vlaanderen,
• een bijdrage van de provincie Vlaams-Brabant voor de aankoop
van natuurgebieden
• mogelijks een gemeentelijke aankoopsubsidie
• de veelal aanzienlijke restfinanciering op de brengen door het
beheerteam, de afdeling en via de regionale werking.
Afdelingen met projecten die de laatste jaren veel kochten zoals in
de Demerbroeken (afdeling Aarschot), Spicht (afdeling Lubbeek)
en Getevallei en Aronst Hoek (afdeling Zoutleeuw en Gete-velpe)
hebben ondanks hun grote inspanningen een aanzienlijk negatief
saldo. Afdelingen/teams proberen die som bijeen te brengen
door eigen fondsenwervingsactiviteiten. Natuurpunt OostBrabant helpt de afdelingen voor het realiseren van aankopen
die hun draagkracht overschrijden door telkenjare in het laatste
nummer van Natuur en Landschap een oproep te doen voor
fondsenwerving, en dit op voorwaarde dat deze afdelingen zelf
actief aan fondsenwerving doen.

-- Oranjetipje gebonden aan o.a. pinksterbloemen die op hun beurt gebonden zijn aan soortenrijk, niet-bemest grasland in de valleien.
Grasland met massaal pinkster- en koekoeksbloem waren in de ‘70 nog aspectbepalend in de valleien. Nu gereduceerd tot de percelen in
natuurbeheer. Foto Pieter-Jan Alles
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