Fondsenwerving aank
400 ha bijkomend natuurgebied in Oost-Brabant
dank zij inzet beheerteams en fondsenwerving
2019-2022
400 ha bijkomend beheerd natuurgebied in 4 jaar tijd extra
realiseren is een prestatie om ‘U’ tegen te zeggen. Op deze manier
kunnen op vele plaatsen de verschillende verspreide percelen
aaneengeregen worden tot samenhangende complexen en
forsere natuurgebieden. 400 ha extra Natuur.gebied realiseren
kan ook maar dankzij de dagelijkse werking en opvolging door
de vrijwilligers in de beheerteams en de aankopers actief bij de
uitbreiding van de verschillende natuurgebieden. Het zijn zij die
prospecteren en alle mogelijkheden voor de uitbouw van ‘hun’
reservaat bekijken, en daarenboven deelnemen zowel aan het
beheer als aan de fondsenwerving voor de restfinanciering.

Natuur verwerven en beheren door Natuurpunt is
natuur redden
Elke dag wordt het duidelijk dat juist de aankoop van kwetsbare
en beheerbehoeftige natuurgebieden de meest effectieve en
efficiëntste manier is om natuur duurzaam veilig te stellen.
Effectief, efficiënt en duurzaam. Elkeen die op het terrein actief
is, zal dit kunnen bevestigen. In vele overleggroepen wordt
eindeloos gepalaverd bv. over versterking van natuur in de valleien
en vernatting, maar het is veelal door de effectieve inzet van
Natuurpunt dat percelen aankoopt, dat tot concrete realisatie
kan overgegaan worden. Een verworven natuurgebied stelt de
natuurdoelen centraal, en dit vanuit een lange termijnperspectief.
Terwijl daarentegen zelfs planologisch natuurgebied (natuurgebied
op het gewestplan) veelal onderhevig is aan allerhande nietcompatibel gebruik, er de meest ondenkbare ontwikkelingen
plaatsvinden en we door het gebrek aan beheer de natuurwaarden
ondanks al het overleg zien verloren gaan. Ook voor de effectieve
realisatie van natte natuur zijn het spijtig genoeg, die ene
uitzondering te na gesproken, de verworven natuurgebieden
waarin concrete vernattings- en hermeanderingsmaatregelen
werkelijk uitgevoerd worden.
Wat zou de natuur bv. in de Groene Vallei betekenen zonder
de keten van Natuur.gebieden van Kastanjebos in Herent tot
het Rotbos in Kampenhout? Hoe zou het Sigma-plan Demer
uitpakken zonder de aanwezigheid van Natuur.complexen zoals
Demerbroeken en Vorsdonk waar we natuur op de eerste plaats
kunnen zetten en vandaar uit het hele project doordesemen met
de zorgplicht van het Natuurdecreet. Voor de Hagelandse vallei
zijn de Natuur.gebieden de ruggengraat voor een nieuw Europees

-- Demerbroeken, machtig voorbeeld van natte natuur.
Foto Achiel Feyaerts
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Life-project tot versterking van de natuur in heel de vallei (het
HARWIN-project). De keten van Natuur.gebieden in de Velpevallei
van Molensteen in Opvelp tot Paddepoel in Glabbeek geven
echt inhoud aan het… Velpeproject. En in de Getevallei krijgt een
aanééngesloten netwerk van beheerde natuurcomplexen van
gewestgrens (Getebeemden, Hoegaarden) tot provinciegrens met
Limburg elk jaar meer vorm.
De laatste jaren is sterk ingezet op natte natuur. En met succes.
Ook in 2022 kon de natte natuur nog aanzienlijk versterkt worden
met volgende projecten: Aronst Hoek en Getevallei (21 ha),
Demerbroeken (circa 10 ha), Bossen Kampenhout (circa 8 ha),
Velpevallei (5 ha).
Daarnaast deden we aan bosuitbreiding, o.a. in Lubbeek, MeenselKiezegem (Zeyp), Kampenhout, Hagelands Bos en Geetbets.
Elders in dit nummer vind je nieuws over bebossingsacties.

Help ons meer natuur effectief veilig te stellen
Traditiegetrouw is het laatste nummer van Natuur en Landschap
een fondsenwervingsnummer voor de aankoopprojecten binnen
Oost-Brabant. Fondsenwerving is noodzakelijk want bij elke
aankoop van natuur blijft er een restfinanciering over.

koop natuurgebieden

steun Project 3999 Oost-Brabant
Cijfers aankopen 2019-2022
Inderdaad, of we verder en hoeveel we kunnen aankopen in
de nabije toekomst is in belangrijke mate afhankelijk van die
restfinanciering waarmee we het verschil tussen de aankoopprijs
en de subsidiëring kunnen overbruggen. De restfinanciering is
wat we zelf en samen binnen Natuurpunt Oost-Brabant met 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 bijeenhalen. 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, nu enkel in bepaalde projecten
rond vernatting
• mogelijks een gemeentelijke aankoopsubsidie
• de veelal aanzienlijke restfinanciering op te brengen door het
beheerteam, de afdeling én via de regionale werking.

Globaal periode 2019-2022: circa 400 ha bijkomend Natuur.gebied
in Oost-Brabant verworven.
Voor de periode 2019 (103,8 ha), 2020 (125 ha) en 2021 (86 ha)
werd niet minder dan afgerond 315 ha bijkomend natuurgebied
aangekocht binnen NPOB. Tot september 2022 komt daar 64 ha bij
en zit er voor nog meer dan 20 ha in compromisfase en realisatie
voor het einde van het jaar.
Aankopen 2021: 86,22509 ha
Deze 86 ha 22 a werden gerealiseerd in 50 projecten binnen 23
gemeenten en 20 afdelingen binnen NPOB.
In 2021 lag de nadruk op natte natuur én bosuitbreiding:
• Natte natuur: Demervallei (dank aan NP Aarschot en NP
Scherpenheuvel-Zichem), Hagelandse Vallei (grote inspanning
van NP Holsbeek), Getevallei (o.m. Aronst Hoek) en
Velpevallei
• Bosuitbreiding: Lubbeek, Hagelands Bos, Aronst Hoek en
Kampenhout
Aankopen 2022: 64,1355 ha tot september en nog 20 ha in de
pijplijn voor het einde van het jaar, aangekocht in 15 gemeenten en
28 projecten.
Met grote aankopen:
• Aronst Hoek: (projectnr. 9414): 19,6733 ha natte natuur en
bosuitbreiding
• Scherpenheuvel-Zichem (Projectnr. 9914): 9,37 ha waaronder
wijngaard
• Kampenhout (projectnr. 3909): 7,8116 ha grotendeels natte
natuur
• Velpe-Mene (projectnr. 3997): 7,3081 ha natte natuur en
bosuitbreiding
• Lubbeek (Projectnr. 9466): 5,6293 ha natte natuur en
bosuitbreiding

Steun de aankopen binnen in Oost-Brabant door
een storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding
‘Projectnr. 3999 NPOB’.
Je kan ook je favoriete natuurgebied steunen
met vermelding: ‘Projectnr. ……’ (zie nummer op
bijsluiter).
Voor 2022 geldt een fiscale aftrekbaarheid van 45%
voor giften vanaf € 40.
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Aankoopprojecten in de kijker
-- Ook in 2022 groeide het project Aronst Hoek met circa 20 ha
vnl. natte natuur, maar ook percelen waar we nieuw bos zullen
aanplanten. Hieronder een beeld van de aankoop natte natuur
juist op de grens van Vlaams-Brabant en Limburg. Aronst Hoek is

intussen uitgegroeid tot een samenhangend complex van meer
dan 500 ha. Wat hier de laatste 20 jaar gerealiseerd kon worden,
is ronduit een mirakel.
Foto Hugo Abts
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-- In Scherpenheuvel-Zichem werd in totaal 9,5 ha aangekocht
voornamelijk natte natuur in de Demerbroeken, maar
ook een mooie zuidhelling van de Voortberg met een
biologische wijngaard maar vooral met een unieke xerofiele
(droogteminnende) vegetatie. Hier bevond zich een oude
ijzerzandsteengroeve van de abdij van Averbode, met vele
brokken (‘schollen’) en allerlei steilranden van ijzerzandsteen. Last
but not least is het terrein nooit
bemest geweest waardoor er
heideachtige pioniervegetaties,
gemengd met zeldzame
akkeronkruiden, voorkomen:
veel zandblauwtje, rolklaver,
vogelpootje, schapenzuring,
driekleurig viooltje enz.
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interessante vlinders (en andere insecten, waaronder zeer
bijzondere graafbijen. De insectenrijkdom legt de basis voor een
hoge densiteit aan reptielen zoals hazelworm en levendbarende
hagedis. Ook de phegeavlinder komt hier voor. Het is een hotspot
vol Hagelands erfgoed en biodiversiteit.
Phegeavlinder op de Voortberg. Foto Kevin Feytons

-- In 2022 kon in Lubbeek een mooi bronbos verworven worden
en daarnaast ook een reeks percelen voor bosuitbreiding. Hier in
beeld prachtige voorjaarsbossen met bosanemoon in beheer bij

Natuurpunt. Oud hout en structuurdiversiteit is zeer belangrijk
voor de biodiversiteit. Natuurbeheer loont en geeft biodiversiteit.
Foto Jules Robijns

ie
bben we jull
Daarvoor he ften met fiscale
: gi
n op rek
steun nodig
kan je storte urpunt
id
e
rh
a
a
b
k
aftre
n Natu
120 7588 va
BE56 2930 2
t vermelding
e
m
n
echele
Beheer te M 6‘.
46
‘projectnr. 9

-- De natuur in Kampenhout met het Torfbroek en HellebosRotbos is synoniem van topbiodiversiteit. In 2022 werd reeds

7,8 ha aangekocht, vooral natte natuur en percelen bestemd voor
bosuitbreiding. Natuurbeheer loont en geeft biodiversiteit.
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