
N&L in actie

Geslaagde activiteiten:  
blijk van draagvlak voor natuur

Op 2 september vierde Natuurpunt Aarschot 350 jaar Heimolen 
op de Molenheide in Langdorp. Een heimolen die door Natuurpunt 
als erfgoed volledig gerestaureerd werd en nu als een ‘levende’ 
molen functioneert in een fraai, beheerd heidelandschap vol 
van biodiversiteit. Meer dan 5000 deelnemers maakten van het 
evenement een onvergetelijk gebeuren. Een gebeuren waarbij 
naast de vrijwilligers van Natuurpunt Aarschot ook vele vrijwilligers 
uit de omliggende afdelingen kwamen helpen. Het bewijs van een 
sterk en solidair verenigingsweefsel dat de organisatie van zo’n 
evenement mogelijk maakt. 

Op 5 september werden in Bomputten Houtem te Vilvoorde 
onder ruime belangstelling de poelen getoond die Natuurpunt 
kon realiseren in het kader van de provinciale natuurprojecten: 
een gelegenheid om de banden met onze buurafdelingen in het 
noordelijk en westelijk gedeelte van de provincie te versterken. 
Maar ook om gedeputeerde Olbrechts in de bloemetjes te zetten, 
die de sterkhouder voor het natuurbeleid in de provincie Vlaams-
Brabant is, maar er na de verkiezingen mee ophoudt.

Op 23 september stonden we onverhoopt met meer dan 350 
deelnemers op de Open (w)erfdag bij het Natuur.huis De Gors 
in Vissenaken. Ook hier weer hetzelfde enthousiasme van vele 
vrijwilligers om dit Natuur.huis uit te bouwen tot de draaischijf voor 
professioneel en vrijwillig natuurbeheer in Zuidoost-Brabant,  
op dit ogenblik voor een kleine 1000-tal ha  
natuurgebied. Tezelfdertijd fungeert het als  
knooppunt voor open wandelcircuits en  
natuurbeleving in de streek. 

Natuurpunt Oost-Brabant 
springlevend en in blakende doen

Een week later, op 30 september, was er de succesvolle Walk 
for Nature in het unieke erfgoedkader van de Abdij van Park 
met als focus ‘Natuur in stad en dorp’. Een 1000-tal deelnemers 
en een geslaagd symposium met ruime belangstelling waar 
duidelijke perspectieven voor concrete beleidswerking rond 
natuur- en biodiversiteit in onze steden en gemeenten na de 
gemeenteraadsverkiezingen werden gegeven. Ook hier werden 
de grondvesten gelegd voor een duurzame samenwerking met 
de Vrienden van de Abdij van ‘t Park en het Leuvens Historisch 
Genootschap rond een concreet gemeenschapsproject. Volgend 
jaar staan we hier terug. 
Op hetzelfde ogenblik werd in de Getevallei het Grote 
Kamsalamanderpad i.s.m. de gemeente Linter, de provincie en 
Natuurpunt officieel geopend. Ook hier meer dan 500 aanwezigen. 

Deze activiteiten tonen een breed beeld van een divers publiek 
van alle leeftijden, van alle segmenten van de samenleving en 
vooral van vele gezinnen met kinderen. Kortom, tot spijt van 
wie dit benijdt: Natuurpunt Oost-Brabant staat midden in de 
samenleving. Week na week. Dag na dag. Daarom is het ook niet 
te verwonderen dat op deze activiteiten meer dan de helft van 
de Vlaamse volksvertegenwoordigers uit het arrondissement, 5 
burgemeesters en een 15-tal schepenen van milieu of ruimtelijke 
ordening uit verschillende gemeenten en uit verschillende partijen 
present waren. Ons project rond ‘natuur voor iedereen’ – gaande 
van beheerde natuurgebieden tot grotere, ruigere natuur in 
levende valleisystemen, van biodiversiteit in het agrarisch gebied 
tot natuur in stad en dorp, van zorg voor landschap en erfgoed 
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als een kans voor een streek – is wervend. Het wordt gedragen en 
erkend als wezenlijk voor de identiteit en de leefbaarheid van de 
streek, en zeker niet beschouwd als een ‘folieke’ (dixit Baron Piet 
Van Themsche, voorzitter Boerenbond in Boer en Tuinder van 27 
september). Dat was de boodschap die we op al deze activiteiten 
concreet naar buiten brachten. En die moet nu in de steden en 
gemeenten vertaald worden in het meerjarenplan dat de nieuwe 
bestuursmeerderheden voor de komende 6 jaar verplicht dienen 
op te maken. Vanaf nu moeten we erop toezien dat dit ook effectief 
gebeurt. 

Fondsenwerving meer dan ooit noodzakelijk

Traditioneel is het laatste nummer van Natuur & Landschap een 
fondsenwervingsnummer. Fondsenwerving die noodzakelijk is voor 
de aankoop van natuurgebieden in de regio. Alhoewel de beheerde 
natuurgebieden de sterkhouders zijn voor de biodiversiteit, en 
garant staan voor duurzaamheid en betrokkenheid van burgers, 
zien we dat de Vlaamse Regering de laatste jaren het budget 
voor subsidiëring van de aankopen aanzienlijk verminderd heeft. 
Hierdoor worden unieke kansen gemist, ook bij ons in de streek. 
Het zet ons tezelfdertijd aan om met nog meer energie op te 
komen voor de realisatie van beheerde natuurgebieden en een 
oproep te doen aan alle mensen met een hart voor natuur om 
de aankoopprojecten te steunen door individuele giften, door 
sponsoring vanwege groepen en bedrijven, door schenkingen en 
legaten. Want duurzame natuur in de streek is een investering in 
de toekomst. Als bijsluiter is een overschrijvingsformulier met de 
lijst van alle reservaten en hun projectnummer opgenomen. Geen 
enkel gebied is vergeten zodat je ook de natuur in je buurt kunt 
ondersteunen. 

Voor de Hagelandse valleien is een Europees Life-project 
goedgekeurd dat over een periode van 6 jaar zal lopen en waarbij 
we kunnen investeren zowel in de inrichting als de verdere uitbouw 
van deze gebieden. Te gelegener tijd zullen we fondsenwerving 
voor de restfinanciering van de aankopen opzetten. Dit geldt 
ook voor een mogelijk nieuw groot project in het noordwestelijk 
gedeelte van onze provincie. 
De regionale fondsenwerving die we vandaag vooropstellen is 
gericht op de verdere uitbouw van een grootschalig natuurgebied 
in de Getevallei in de gemeenten Geetbets en Zoutleeuw. De 
kansen zijn groot. De nood aan restfinanciering nog groter en 
bepalend voor de realisatie. Deze gemeenten zijn dunbevolkt en 
het is de streek met het laagste inkomen in de provincie maar met 
veel natuur. Er is mogelijkheid om het natuurgebied met meer dan 
100 ha uit te breiden. Dat kan enkel als de regionale en Vlaamse 
solidariteit aangesproken wordt om de nodige restfinanciering 
hiervoor bijeen te kunnen halen. Je gift maakt dan ook concreet 
het verschil. 

We doen daarom een oproep aan onze lezers om het project 9414 
Aronst Hoek royaal te ondersteunen. Je inspanning vertaalt zich 
onmiddellijk in concrete realisaties op het terrein die anders niet 
mogelijk zouden zijn. Deze oproep is ook gericht aan de afdelingen 
en aan bedrijven. 
In dit nummer is eveneens de postume bijdrage van Hélian Guislain 
over de molen van Betekom opgenomen en de visie om tot een 
restauratie te komen. Ook hier zullen we in een aanzienlijke 
mate moeten bijdragen tot de 
restfinanciering en zijn giften meer 
dan welkom voor project 3963 
Restauratie Oude Molen.

Het project  9414 Aronsthoek en het project 3963 Restauratie Oude Molen te Begijnendijk zijn dan ook de 
regionale fondsenwervingsprojecten 2012 van Natuurpunt Oost-Brabant. Doen.  

Te storten op rekening IBAN BE56 2930 21207588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen
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