
N&L in actie

42 jaar geleden werd NPOB opgericht onder de naam Regionale 
Vereniging voor Natuur en Landschap. Landschap en erfgoed 
is de ganse tijd een wezenlijk onderdeel van onze werking en 
aandacht geweest. Naast natuur, beheer van de natuurreservaten 
en onze lokale vrijwilligerswerking in elke gemeente behoort 
landschap en erfgoed tot het DNA van onze vereniging. Dat 
vertaalt zich in een werking rond de molens, kleine historische 
bouwwerken, landschapsmarkers. De voorbeelden in deze streek 
zijn legio: de Heimolen in Langdorp, de molen van Betekom, de 
restauratie van het St.-Luciakapelletje te Vertrijk, de aanpak van 
het historisch kasteeldomein van Meldert, de Antitankgracht 
in Haacht. Daarnaast bevatten vele reservaten een schat aan 
erfgoedinformatie die we willen koesteren. Om dit extra in de verf 
te zetten start binnen Natuurpunt Oost-Brabant een regionale 
werkgroep Natuur en Erfgoed. Dit zal zich in de komende jaren 
alleszins weerspiegelen in de focusactiviteiten en de publicaties van 
de vereniging.

Als dit nummer in de bus valt, is het weer zover: de jaarlijkse Walk 
for Nature, het 9e jaar op rij en de 14e Walk, staat dan voor de 
deur. Deze keer op zondag 9 juni in het landelijke Willebringen, 
samen met Meldert de poort tot een nog groots en gaaf, open 
en sterk golvend Haspengouws landschap doorsneden met 
prachtige valleitjes. Onder het thema ‘Valleien als dragers van 

De uitdaging:
van plannen op papier 

naar natuur op terrein

natuur en biodiversiteit’ laten we het brede publiek kennismaken 
met dit landschap, waar tevens een ruilverkaveling start. Binnen 
die ruilverkaveling komen we op voor de uitbouw van natuur 
in grote en robuuste eenheden, én voor de versterking van de 
natuur binnen het gebied dat ingericht wordt voor landbouw. 
We gaan voor de versterking van de landschappelijke kwaliteiten, 
de biodiversiteit gebonden aan de akkers en de erfgoedwaarde 
van het landschap. Een hele opdracht om dit in te brengen en 
te bewaken in een ruilverkaveling, zelfs in een ruilverkaveling 
nieuwe stijl, waar het nog altijd niet evident is om de natuur- en 
landschapsversterking die voorzien is in de plannen ook in de 
praktijk te realiseren. De Walk for Nature wil een hart onder de 
riem steken van de lokale Natuurpunt-vrijwilligers en hun inzet 
concreet tonen op het terrein. 

De zomerperiode is klassiek ook de periode van het natuurbeheer. 
In de reservaten gaan dan de vrijwilligersteams aan de slag met 
hooien en ander noodzakelijk beheer. Elke zaterdag zijn we met een 
hele groep op verschillende plaatsen en in verschillende reservaten 
actief. En dat kan zeer leuk zijn. Bij deze een oproep aan het onze 
leden: kom eens kennismaken met het concreet natuurbeheer en 
doe minstens aan één werkdag mee in een gebied in je buurt. En je 
zult voelen: dat smaakt naar meer. 
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