Terugblik op een succesvol 2021
en vooruitblik op 2022
Eindelijk terug een Walk for Nature in 2022
Hij komt, ja hij komt.
Niet de Sint, maar de uitgestelde Walk for Nature.

Ondanks de coronacrisis werd er de voorbije twee jaar hard
gewerkt aan concrete realisaties, werd alles op alles gezet
om het beheer goed te laten verlopen, werd gewerkt aan de
uitbouw van de gebieden met een extra impuls voor natte
natuur en bosuitbreiding. Maar essentieel voor een vereniging
is de verenigingswerking. Buiten de succesvolle viering van 50
jaar Natuurpunt Oost-Brabant op 19 september vorig jaar op de
terreinen van Rock Werchter vonden in de voorbije twee jaar
omwille van corona amper grote publieksactiviteiten plaats. Ook
daarom is de Walk for Nature 2022 superbelangrijk om samen
terug vereniging te zijn en ons als vereniging te tonen. Om met
allen met een hart voor de natuur samen naar buiten te komen. Op
24 april is de Walk for Nature te Houwaart voor iedereen binnen de
vereniging daarom dé place to be.

-- Foto Kris Vanparijs

Vormgeving:
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Papier: Natuur en Landschap wordt gedrukt op Maxi Offset, chloorvrij gebleekt, voorzien van EU ECOlabel certificaat • Inkten: Vette offsetinkten zonder zware metalen die
voldoen aan EN 71 (speelgoedrichtlijn) • Verzendingsfolie: Natuur en Landschap wordt verzonden onder 100% biologisch afbreekbare folie op basis van plantaardig zetmeel

Gepland en al tot in de puntjes uitgewerkt in 2020; verplicht
uitgesteld; uiteindelijk niet kunnen doorgaan in 2021 omwille
van… je weet wel. Maar nu staat de Walk for Nature 2022 er. Onze
afdelingen Aarschot en Tielt-Winge hebben alles in gereedheid
gebracht om jullie massaal te kunnen ontvangen op zondag 24
april in Houwaart. We focussen op de uitbouw van het Hagelands
Bos, een verzamelnaam voor Tienbunderbos, Houwaartseberg en
Mostingbos en de gebieden voor bosuitbreiding daartussen. Daar
wordt concreet gewerkt aan het herstel van een historisch groot
boscomplex. Dat willen we tonen: hoe door concrete inzet een
bijdrage kan geleverd worden aan duurzame natuur en landschap
voor de toekomst. Hoe dit het verschil kan maken, zul je met je
eigen ogen kunnen vaststellen op zondag 24 april.

Eindelijk terug grote publieksactiviteiten

-- Foto Kris Vanparijs
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Vlaanderen. Dit goede resultaat is natuurlijk vooral de verdienste
van de afdelingen. In 2021 waren er acht afdelingen (van de 24)
die een ledengroei haalden van meer dan 10%. We feliciteren de
afdelingen Zaventem, Holsbeek, Diest, Druivenstreek, Bekkevoort,
Boortmeerbeek, Tremelo en Rotselaar. De afdeling Druivenstreek
verdient een speciale vermelding want zij komen voor zowel op de
lijst van de top-ledenwervers als de top-fondsenwervers voor de
aankoop van de reservaten.

Laatste 3 jaar samen 315 ha bijkomende natuur
aangekocht
Ook de reservatenwerking binnen NPOB, Regionale Vereniging
Natuur en Landschap, is een goed geoliede machine waarbij alle
afdelingen en vele reservatenteams betrokken zijn.
-- Record ledengroei in Natuurpunt Oost-Brabant.
Foto Eric Malfait

Draagvlak voor NPOB: 2de jaar op rij record
ledengroei met 1004 nieuwe leden in 2021
2021 was het 2de jaar op rij met een record ledengroei binnen
Natuurpunt Oost-Brabant. Het jaar 2021 werd afgesloten met
13 382 leden-gezinnen binnen het werkingsgebied: een netto
toename van 1004 nieuwe/bijkomende leden. Dit betekent een
ledengroei van niet minder dan 8,1 % netto. In het historisch
recordjaar 2020 haalden we 1365 extra leden, wat toen een
netto groei betekende van 12,4% voor NPOB tegenover 8,1%
in Vlaanderen. De ledendichtheid in het werkgebied van NPOB
bereikt eveneens een recordhoogte met niet minder dan
26,43 (afgerond 26,5) per duizend inwoners tegenover 20% in

In 2021 werd terug 86,25 ha bijkomend natuurgebied binnen het
werkingsgebied van onze regionale vereniging verworven. Dit
gebeurde gespreid over niet minder dan 50 projecten binnen 23
gemeenten en 20 Natuurpunt-afdelingen.
Voor de periode 2019 (103,8 ha), 2020 (125 ha) en 2022 (86
ha) samen brengt ons dat op niet minder dan afgerond 315 ha
bijkomend verworven natuurgebied.

Circa € 300.000 giften voor aankopen binnen NPOB
Deze aankopen zijn ook mogelijk door de vele giften die
we mochten ontvangen op het reservatenfonds en de
afdelingsprojecten. De rechtstreekse individuele en afdelingsgiften
voor aankopen in 2021 bedroegen samen € 259 567. Vanuit NPOB
werd voor de aankoop van natuurgebieden ook een bonus van € 30
voor elk bijkomend lid gegeven. Hiermee werden afdelingsfondsen
voor aankoop natuurgebieden ondersteund met € 32 829. Van de
24 afdelingen zijn er 7 met minder dan € 2000 giften, 6 met giften

-- Herstel natte natuur essentieel voor klimaatbuffering en biodiversiteit. Hier in de Demervallei. Foto Facebook Scherpenheuvel-Zichem
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-- Heraanplant van het verdwenen Dornbos in Geetbets. Foto Jaak Geebelen

tussen € 2000 en € 5000, 3 met giften meer dan € 5000 en veelal
bijna € 10 000, 3 met giften tussen de € 10 000 en € 15 000 en 4
met giften meer dan € 15 000.
Dit geeft een idee van de grote inzet en betrokkenheid van de
afdelingen en beheerteams, maar ook van de grote steun die we
van onze leden krijgen voor de uitbouw van de natuurgebieden.
Langs deze weg onze bijzondere dank.

Extra kansen voor natte natuur en bosuitbreiding
In 2021 werd de nadruk gelegd op natte natuur én bosuitbreiding.
Voor de uitbreiding van natte natuur verwijzen we naar de
aankopen in de Demervallei (dank aan Natuurpunt Aarschot en
Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem), Hagelandse Vallei (grote
inspanning van Natuurpunt Holsbeek), Getevallei (o.m. Aronst
Hoek) en Velpevallei.
Vele van de opgezette projecten bosuitbreiding en natte natuur
moeten hun beslag krijgen in 2022. Voor het realiseren van
projecten in het kader van het programma ‘Natte natuur’ zijn er
bijzondere mogelijkheden tot november 2022. Daarom zullen
we samen met de afdelingen in de komende periode nog een
tandje bijsteken en zien hoe we deze extra mogelijkheden voor die
vervaldag van het programma kunnen invullen.
NPOB heeft zich naast een extra inspanning voor natte natuur ook
volop ingeschreven op de taakstelling voor bosuitbreiding. In het
najaar 2021 werd al nieuw bos geplant in Kampenhout (Votvinken,
1,5 ha), in Lubbeek - Meensel-Kiezegem, in Houwaart/Tielt -Winge
en Aarschot (Hagelands Bos), in Geetbets (Dornbos en Aronst
Hoek).
Voor de bosuitbreiding moeten we daarom de bijzondere
inspanningen van Natuurpunt Kampenhout, Natuurpunt Lubbeek,
Natuurpunt Aarschot/Tielt-Winge en Natuurpunt Gete-Velpe

vermelden. Op andere plaatsen en binnen andere afdelingen
werden eveneens aankopen gerealiseerd met het oog op
bosuitbreiding zoals o.m. rond de Zeyp (Binkom en Glabbeek),
Kerkom enz.
Ook voor bosuitbreiding zullen we in de periode 2022 tot 2024
een tandje bijsteken om een deel van de taakstelling van 700 ha
bosuitbreiding voor Natuurpunt Beheer mee te helpen realiseren
binnen Oost-Brabant. Tot 2024 dienen zich daartoe extra kansen
aan.

NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap,
is synoniem van beleidswerking
NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, heeft een
uitgebreide afdelingsoverschrijdende beleidswerking ontwikkeld
die meteen ook de beleidswerking van de afdelingen ondersteunt.
De focus ligt vooral op de inzet voor de rivieren en valleien, voor de
ruilverkaveling en rond het concreet vergunningenbeleid. Steeds
staan we paraat om inbreng te doen vanuit het oogpunt natuur en
landschapsversterking. Verder in dit tijdschrift vind je een beeld van
deze beleidswerking. We doen ook via een bijsluiter een oproep
om deze beleidswerking financieel te ondersteunen.
Graag tot zondag 24 april waar we jullie zeer talrijk hopen te
mogen verwelkomen op de Walk for Nature in Houwaart.

Hugo Abts
voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant,
Regionale Vereniging Natuur en Landschap
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