
 www.natuurpuntoostbrabant.be Natuur en Landschap 2010/1 • 3

Walk for Nature/startdag Week van de aarde wil dit als 
een uniek belevingsmoment aanbieden aan de gewone 
gezinnen, van grootouders tot kleinkinderen. Voor de 
jongeren is er een speciaal programma. Natuur en land-
schap als een bron van beleving en kans voor een streek. 
Zorg dat je erbij bent.

25�april:�Walk�Haacht
Een week later op zondag 25 april wordt met eenzelfde 
Walk for Nature in Haacht de week van de aarde afgeslo-
ten. Ook hier is dit een gezinshappening bij uitstek waar 
mensen kunnen genieten van een project van natuur-
ontwikkeling en het samengaan van inzet voor natuur 
en soorten met inzet voor cultuurhistorie. Door een hele 
groep vrijwilligers wordt ook hier met eenzelfde enthou-
siasme gewerkt aan het omzetten van de principes van 
het Internationaal jaar van de biodiversiteit in de prak-
tijk. Deze beide Walks zijn als het ware dubbelactivitei-
ten. Met het toegangsticket tot de Walk in Hoegaarden 
kan je ook naar de Walk in Haacht.

GeefomNatuur
De opbrengst van de Walks en de toegang gaat volledig 
naar de campagne GeefomNatuur. In het Europees Jaar 
van de biodiversiteit willen we niet minder dan  
€ 200 000 voor de realisatie van minimum 100 ha bijko-
mende natuur in het Oost-Brabant bij elkaar brengen. 
De campagne startte in november en nu al staat de 
teller op meer dan € 80 000. De giften komen van struc-
turele sponsors zoals Carmi-Schoenen, van individuen 
maar ook van Natuurpuntkernen en -afdelingen die 
hun bijdrage aan GeefomNatuur leverden. En het geld 
is welkom, want op vele plaatsen zijn er het laatste jaar 
nieuwe impulsen gegeven aan de uitbouw van natuur-
gebieden, gaande van de Gete- en Demervallei tot de 
vallei van de Molenbeek in Midden-Brabant.
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Op�18�april�is�het�zover:�Walk�Hoegaarden
De Walk for Nature in Hoegaarden wordt de aftrap van 
de Vlaamse Week van de aarde in het internationaal 
biodiversiteitsjaar. Voor deze startdag werden niet 
toevallig de Walk for Nature en Hoegaarden gekozen. 
In Hoegaarden maak je kennis met de projecten Rosdel-
Schoorbroek (natuurontwikkeling van unieke leefge-
meenschappen), Meldertbos (natuur in het dorp en 
cultuurhistorie tezamen met Europese natuur), het pro-
ject Mene-Jordaan en de Getebeemden. Door dagelijkse 
inzet kon hier unieke natuur met een totale oppervlakte 
van 221 ha worden gerealiseerd. Unieke natuur die ook 
een kwaliteitslabel geeft aan de streek. Een streek waar 
mensen fier op kunnen zijn. Er graag komen en wonen. 
Niet alleen hoe concreet gewerkt kan worden aan bio-
diversiteit via natuurontwikkeling en natuurbeheer kan 
in Hoegaarden getoond worden. Hoegaarden heeft ook 
nog een open en golvend landschap met mooie verge-
zichten en panorama’s. Een belevenis. Hier zie je hoe 
gewerkt wordt aan het behoud van soorten en biodiver-
siteit buiten de beheerde natuurgebieden, in de rest van 
het landschap. Zo plaatst het Natuurpuntproject Graan 
voor gorzen de akkervogelbescherming in de kijker. In 
Nederland spreekt men zelfs van het ‘Belgisch model’ 
zoals wij met resultaat werken aan graan voor gorzen. 

De in ontwikkeling zijnde ruilverkaveling wordt dage-
lijks, en meter per meter, waakzaam opgevolgd. Via 
maatregelen van gecombineerd land- en waterbeheer, 
landschapszorg en erosiebestrijding willen we ook tot 
de versterking van de landschappelijke kwaliteit, be-
leefbaarheid van open ruimten en de verhoging van de 
biodiversiteit in het landbouwgebied komen. We willen 
de idee ingang laten vinden dat binnen het agrarisch 
gebied voldoende ruimtes en stroken voor soorten en 
dus biodiversiteit moeten aanwezig zijn. Stroken en 
ruimten die ook belangrijk zijn voor de productie van 
ecosysteemdiensten (bestrijding erosie, behoud bijen, 
waterbeheer). De landbouw van morgen kan efficiënt 
en hoogproductief zijn, maar moet ook een kwaliteitsvol 
landschap bieden en de soorten van het landbouwge-
bied zoals veldleeuwerik, gele kwik, koekoek en broedvo-
gels als de blauwe kiekendief kansen geven. 
Dat is de boodschap van de Walk for Nature Hoegaarden 
2010.  Mensen op een ontspannende manier laten ken-
nis maken met de rijkdom aan soorten en leefgebieden, 
met een kwaliteitsvol landschap en met de mogelijkheid 
om daar samen resultaatsgericht aan te werken. De 

Niet�te�missen�dubbelactiviteit�Hoegaarden�en�Haacht

Walk for Nature 2010: 
jouW beleviNgsdageN iN het  

iNterNatioNaal jaar vaN de biodiversiteit

N&L in actie

 Natuur en Landschap 2010/1 • 3Walk for Nature 2010 
� Wandelen�voor�meer�Biodiversiteit


