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Waar je gaat langs Oost-Brabantse wegen, herken je 
de Natuurpunt-gebieden

De afgelopen twee jaren waren bijzonder. Natuur en 
natuurbeleving waren voor velen een goede uitlaatklep tijdens de 
coronaperiode. Alleen of met je bubbel de natuur in. Je zag ook 
hoe natuur en het werk van Natuurpunt te velde in deze periode 
gewaardeerd werd. Nooit was de ledengroei zo groot. Natuurpunt 
Oost-Brabant had voor 2020 en 2021 een netto-ledengroei van niet 
minder dan resp. 12,4 % (netto 1365 bijkomende leden) en 8,1 % 
(1004 bijkomende leden).

Nu zal het werken zijn om deze groei verder te kunnen zetten 
of minstens te behouden. Spreek daarom geïnteresseerden 
in je omgeving aan en werf nieuwe leden. Overal waar je in 
het landschap komt, zie je waar ofwel Natuurpunt ofwel het 
Agentschap Natuur en Bos actief is. De gebieden met kleur en 
biodiversiteit kun je er zo uithalen. Wanneer je een grasland of 
vallei met nog veel pinksterbloemen, dotterbloemen of orchideeën 
ziet, kan je negen kansen op tien vaststellen: dit wordt beheerd 
door Natuurpunt. Inderdaad Natuurpunt geeft kleur aan het 
landschap.  
Ledenwerving kan op een activiteit maar ook via deze link:  
www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven 
Gegevens invullen en betalen of beter nog domiciliëren en klaar is 
kees.  

Spijtig genoeg konden in 2020 en 2021 de meeste grote 
publieksactiviteiten niet doorgaan en moest de verenigingswerking 
er op vele plaatsen door inboeten: geen publieks- en 
groepsactiviteiten, geen vormingsactiviteiten, geen feesten en 
benefietacties zoals kaas- en wijnavonden, kwissen en spaghetti-
avonden.  

Nochtans zit ook daar het DNA van Natuurpunt en onze afdelingen: 
samen ver-eni-ging zijn, samen als groep mensen die gedreven 
zijn vanuit ‘natuur in het hart’ opkomen voor meer en betere 
natuur. Hiervoor concreet de handen uit de mouwen steken door 
te werken rond concrete gebieden in honderden lokale projecten, 
en dat van onderuit en met inzet van vele vrijwilligers. Percelen 
uitbouwen tot reservaten en reservaten tot samenhangende 
complexen en samenhangende complexen tot volledige (vallei)
systemen. De aanwezigheid van de Natuurpunt-gebieden en 
-projecten in het landschap zijn steeds meer tekenend zowel voor 
het landschapsbeeld als voor de biodiversiteit en de beleving. De 
voorbeelden zijn legio: Getevallei, Hoegaardse valleien, Velpe-, 
Dijle- en Demervallei, Groene Vallei.

NPOB zet in op publieks- en vormingsactiviteiten

Ver-eni-ging zijn is samen belevings- en vormingsactiviteiten 
opzetten en de mensen daarvoor uitnodigen.  Ondertussen loopt 
de activiteitenkalender gelukkig terug vol: orchideeënwandeling, 
open deurdagen in de reservaten... 

Op 24 april ging na twee jaar aarzelen en uitstel terug onze Walk 
for Nature door. De Walk als sterk merk van Natuurpunt Oost-
Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, was een 
uitgelezen moment om terug uit de startblokken te schieten voor 
het verenigingsleven en de publiekswerking. Ondertussen zit alles 
terug op kruissnelheid.  Meer zelfs, overal popelen vrijwilligers om 
terug hun projecten in de kijker te zetten. Zo staat al de Walk 2023 
gepland, nl ter gelegenheid van 30 jaar Natuurpunt Holsbeek in de 
Hagelandse Vallei op zondag 4 juni 2023 en grensoverschrijdend in 
de Demervallei en het Schulensbroek.

Tijd om terug samen ver-eni-ging te zijn
Tijd om natuur in het hart te plaatsen  
 en te komen tot meer en betere natuur in Oost-Brabant
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Met de Academie Natuur en Landschap gingen de 
vormingsactiviteiten terug van start. De beheerteams binnen NPOB 
werden uitgenodigd voor expertise-opbouw op terreinbezoeken 
in de Hagelandse topgebieden. Telkens wordt ingegaan op de 
aanpak, de uitvoering en de resultaten van het beheer. Elk van deze 
activiteiten was volzet met een 35-tal deelnemers per activiteit. 

Bij de terreinexcursie in Vorsdonkbroek (Gelrode) werd gefocust 
op bosomvorming en gevarieerd bos(randen)beheer in functie 
van ongewervelden, fungi en hogere planten (machinaal-, 
manueel- en begrazingsbeheer). In de Spicht te Lubbeek werd het 
succesvol herstel via Life Hageland van blauwgrasland en trilveen in 
kwelgebied getoond, alsook een korte duiding bij het ‘urgentieplan’ 
voor Wingepopulatie van kleine valeriaan, karwijselie en blauwe 
knoop. De volgende vormingsexcursie zal doorgaan op 2 juni in 
Rosdel (Hoegaarden) waar we de resultaten van ontwikkeling droog 
orchideeënrijk graslandencomplex uit voormalige akkers op de 
kalkrijke valleihellingen van de Schoorbroekbeek in de kijker zetten. 
Op 16 juni gaan we naar Zwarte Bos (Bierbeek) voor het thema 
‘blauwgraslandherstel, Europese topnatuur en gericht gefaseerd 
maaibeheer’. We sluiten op 23 juni af in het Torfbroek in Berg waar 
de ontwikkeling en beheer van een kalkmoeras en orchideeënrijk 
blauwgrasland van internationale allure aan bod komt.

Goed beheer veronderstelt ook een goede vorming van de 
medewerkers en daarom investeert NPOB hierin.

Visie en inzet voor meer en betere natuur

Dit voorjaar houden NPOB en haar Demerwerkgroep eveneens 
een beleidssymposium over de Demervallei, en dit op vrijdag 17 
juni in het Begijnhof in Diest. De plannen voor waterbeheer en 
beheer van onze valleien gaan weer deels de verkeerde kant op. 
Sinds de grote waterbom van 14 juli 2021 en de overstroming in 
het Demerbekken is er terug veel in beweging, maar niet steeds ten 
goede. Er duiken terug voorstellen op voor kortetermijnoplossingen 

met dijken en afwenteling van de waterpiek op de natuurgebieden 
i.p.v. te werken aan een integraal beleid. Integraal beleid betekent 
dat er ruimte gegeven wordt aan water in de hele vallei van bron 
tot monding en over de hele breedte van een zo min mogelijk 
gecompartimenteerde vallei. Dit gekoppeld aan waterretentie 
in de bebouwde omgeving en het verhinderen van afvloeiing 
van sediment (vervuild door pesticiden en meststoffen) uit 
het landbouwgebied door te zorgen voor een groenblauwe 
dooradering. NPOB wil duidelijk opkomen voor de natuurwaarden 
en natuurontwikkeling in de Demervallei vanuit een globale visie 
en integrale aanpak en wil dit via dit beleidssymposium extra in de 
kijker stellen.

Een andere activiteit die we bijzonder in de kijker willen zetten, is 
de donateurswandeling op zondag 26 juni 2021, die vertrekkend 
vanuit Hoksem de Hoegaardse valleien met Pertseveld en Mene-
Jordaan aandoet. Hier zetten we binnen de ruilverkaveling 
Willebringen in op 129 ha bijkomende hoogwaardige natuur 
bestaande uit orchideeënrijke kalkminnende graslanden, 
kalkmoerassen, valleigraslanden en bossen.

We hopen jullie op onze activiteiten talrijk te mogen verwelkomen.

-- In dit kaartje zie je de projectgebieden met een duidelijke impact op landschapsschaal en op biodiversiteit


