
N&L in actie

Als voorzitter was ik aanwezig op 9 van de 9 
mijlpaalactiviteiten en zag afdelingen en reservatenteams die 
het beste van zichzelf gaven om natuur voor en met iedereen 
waar te maken. Ik dacht dat ik al veel gezien had, maar elk 
van deze activiteiten leerde me nog beter de waarde en het 
belang van deze gebieden voor de biodiversiteit in te zien en 
de inzet van alle teams te waarderen. De mijlpaalactiviteiten 
gaven me het gevoel dat we met ons NPOB-model goed bezig 
zijn en de energie om met nog meer overtuiging op te komen 

In 2021: 50 jaar natuurpunt OOst-BraBant 
en BezOek mIjlpalen rOBuuste natuur?

voor het Natuurpunt-aankoop- en -natuurbeheermodel in 
de huidige tijden van bezuiniging. Energie om op te boksen 
tegen al diegenen die uit eigenbelang, opportunisme of 
onwetendheid dit model in vraag willen stellen. Aankopen van 
natuurgebieden is en blijft een absolute prioriteit voor onze 
Natuurpunt-werking en de steunpeiler voor het natuurbeleid. 

Zo’n goed gevoel had ik dit jaar ook bij de ronde van 14 
zomerwerkdagen binnen mijn afdeling. Week na week waren 

Zondag 9 oktober greep de laatste mijlpaalactiviteit n.a.v. 40 jaar Natuurpunt 
Oost-Brabant (NPOB) plaats. In totaal werden op 9 locaties projecten 

bezocht waar in de praktijk kon aangetoond worden hoe we 
met het NP(OB)-model het verschil maken voor biodiversiteit. 

Meer dan 3000 deelnemers kwamen met hun gezin van al 
dat fraais genieten en staken door hun talrijke opkomst de 

vrijwilligersteams een hart onder de riem. 

Velpevallei met de Paddepoel uiterst rechts voorbij de plas, Bunsbeek. Foto Chris Wolfs
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N&L in actie

we present met een ploeg vrijwilligers van 10 à 35 mensen, 
van alle leeftijden en alle generaties. Mede dank zij de  
Natuur.gebiedencursus waren er ook nieuwkomers bij. 
Fantastisch voor de ploeg en fantastisch voor de natuur, en het 
bewijs dat het Natuurpunt-model met inzet van vrijwilligers 
bij natuurbeheer springlevend is. Reden genoeg om ook in 
2012 binnen Natuurpunt Oost-Brabant in te zetten op de 
Natuur.gebiedencursus.

Ik was bij de mijlpaalactiviteiten meer dan gecharmeerd door 
Silsombos (Kortenberg) als een groen en biodivers hart in het 
verstedelijkte Midden-Brabant. Vorsdonkbroek (Gelrode) leerde 
me dat er veel meer percelen met orchideeën waren dan 10 
jaar geleden en dat de kanker van de illegale bouwwerken 
midden in het gebied verdwenen was. De natuur kon zich 
hier weer tenvolle ontplooien dank zij resp. de aankoop en 
de afbraak door Natuurpunt-Beheer. In de Demerbroeken 
(Scherpenheuvel-Zichem) genoot ik van de natuurinrichting 
die nieuwe kansen gaf aan dit grootschalig gebied en zag ik 
hoe een oude weekendvisserij met allerlei koterijen terug 
aan de natuur gegeven werd, ook hier dank zij aankoop 
door Natuurpunt Beheer. In Rosdel (Hoegaarden) konden 
we tal van zeldzaamheden tonen op wat tien jaar geleden 
graan- en bietenakker waren. Koebos en Koeheide waren een 
echte verademing zowel landschappelijk als qua natuur. De 
Getevallei (Aronst Hoek/Geetbets en Doysbroek/Linter) loste 
alle beloften en verwachtingen in. 

Bij het Vorsdonkbroek en de Demerbroeken werd ik wel met 
de neus op de feiten gedrukt: het wegwerken van de kankers 
was een feit, maar aan de aankoop van deze percelen hing 
een prijs vast, een prijs die niet gedekt werd (en wordt) door 
de klassieke aankoopsubsidiëring en dus op de schouders van 
de afdeling/het team valt. Ook in Rosdel en Mene-Jordaan 
werd ik eraan herinnerd dat bij de realisatie van het project – 
toen nog bestemming agrarisch gebied en nu natuurgebied 
- een meerkost te betalen viel die niet gedekt werd door 
de aankoopsubsidiëring en dat de afdeling, net als in de 
Velpevallei, een zeer grote restfinanciering moet opbrengen 
om tot 500 ha natuur te komen. Maar het meest werd ik 
getroffen bij het bezoek aan Aronst Hoek in de Getevallei. In 
deze unieke vallei werd de laatste 10 jaar meer dan 230 ha 
natuurgebied gerealiseerd. Het gaat veelal om natuurrijke en 
overstroombare percelen die echter tot vandaag nog steeds, 
volgens het gewestplan van de tachtiger jaren, de bestemming 
agrarisch gebied hebben en waar dus door de afdeling/team 
een veel grotere restfinanciering moet ingebracht worden. 
Ik werd geraakt door de enorme mogelijkheden en echte 
kansen die er zijn om dit gebied uit te breiden met topnatuur 
en gebieden met hoge natuurpotentie. Kansen die voor 
het grijpen liggen maar dreigen verloren te gaan omdat de 
afdeling in het meest dunbevolkte deel van Midden- en Oost-
Brabant ter plaatse de benodigde restfinanciering niet kan 
ophalen. 

Ik reken er dan ook op dat vele mensen met een 
hart voor natuur gul onze aankoopprojecten in deze 
fondsenwervingscampagne 2011 zullen ondersteunen. 
Wij rekenen op vele individuele giften maar ook op de 
steun van bedrijven die natuur in Midden- en Oost-Brabant 
belangrijk vinden. We verwijzen graag naar het voorbeeld 
van Carmi waarmee we al een lang traject van samenwerking 
hebben afgelegd en dat nu ten goede komt aan het project 
Pikhakendonk in de Dijlevallei te Boortmeerbeek.

Ik stel voor deze mijlpalen in 2021 opnieuw over te doen 
en dan de balans op te maken of we dankzij jullie steun 
een nieuwe sprong voorwaarts gemaakt hebben naar meer 
robuuste natuur in de regio.

Tot slot nog twee positieve ervaringen van de laatste week:
Op donderdag 13 oktober mocht ik bij notaris Tallon in 
Geetbets een schenkingsakte ondertekenen van 1 ha 35 a 
natuurgebied in de Getevallei te Geetbets, geschonken door 
de familie Trekels aan Natuurpunt Beheer. Fantastisch toch en 
waard om in de kijker te plaatsen! Mensen die willen dat hun 
familie-eigendom duurzame natuur voor iedereen en voor 
de toekomstige generaties wordt. Bedankt Familie Trekels. 
Natuurpunt Oost-Brabant en het team van Aronst Hoek zal 
jullie vertrouwen niet teleurstellen.

Op 18 oktober werd 15 jaar Educatief Natuurbeheer gevierd. 
Dit initiatief is ontstaan uit de samenwerking tussen 
Natuurpunt Oost-Brabant en de Provincie Vlaams-Brabant. 
Generaties kinderen konden zo kennis maken met natuur 
en natuurbeheer in hun omgeving. Een buitengewoon 
initiatief dat natuur midden de samenleving brengt en via 
natuurbeleving voor kinderen laat ervaren dat natuur een 
gedeelde verantwoordelijkheid en inzet vereist. Dank aan 
de Provincie Vlaams-Brabant, dank aan het team Educatief 
Natuurbeheer en dank aan de vele vrijwilligers die hieraan 
meewerken.

Hugo	Abts
voorzitter	Natuurpunt	Oost-Brabant

Regionale	Vereniging	voor	Natuur	en	Landschap
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