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dat op deze wijze het functioneren van de ecosysteem-
functies worden ondermijnd. Als we de bijen en vlinders 
willen koesteren, dan zullen we ook iets moeten doen aan 
het landbouwbeleid. Bij de herziening van het Europees 
landbouwbeleid in 2013 zal meer dan één tandje bijgesto-
ken moeten worden om te komen tot een landbouw die 
duurzaam is. Die naast voedselproductie ook zijn bijdrage 
levert aan biodiversiteit en een kwaliteitsvol landschap, en 
waarbij de steun aan de landbouw omgebogen wordt van 
het huidige subsidiëringssysteem en budgetten naar het 
principe van publieke gelden voor publieke diensten zoals 
biodiversiteit, landschap, ecosysteemdiensten. 

GeefomNatuur�nog�acht�maanden�te�gaan.��
Al�€�130�000�in�kas

In dit tijdschrift kijken we nog even terug op 25 jaar Na-
tuurfonds Hageland. Maar tegelijkertijd blikken we vooruit 
met onze campagne www.geefomnatuur.be. Die leverde 
tot nu toe al € 145 000 op. Vele Natuurpunt-afdelingen 
werden een ‘GeefomNatuur’-afdeling door een storting van 
minstens € 1000 voor de aankoopprojecten. Daarnaast zijn 
er ook enkele structurele sponsors zoals Carmi Schoenen 
die mee deze actie onderschreven en honderden mensen 
met een hart voor natuur die de verschillende projecten fi-
nancieel gesteund hebben. In het tijdschrift is een overzicht 
en evaluatie opgenomen. Het succes van de campagne 
bewijst hoezeer de inzet voor de uitbouw van natuurge-
bieden breed gewaardeerd wordt als het instrument bij 
uitstek om schatkamers van de biodiversiteit tot stand te 
brengen. Nu de komende acht maanden nog een spurt om 
het uiteindelijke doel te bereiken en de natuur in de streek 
echt te versterken.

Natuurpunt�Oost-Brabant�staat�er:��
de�Walks�for�Nature�zijn�het�bewijs.

Even succesvol waren de Walks for Nature 2010 met 6000 
deelnemers in Hoegaarden en 1500 deelnemers een week 
later in Haacht. 
Het is duidelijk dat Natuurpunt Oost-Brabant midden in de 
samenleving staat en dat de zorg voor natuur en landschap 
breed gedragen wordt en dat overal mensen klaar staan 
om hun steentje bij te dragen aan natuur voor iedereen. 
Ondanks de mondiale rapporten dat de achteruitgang van 

de biodiversiteit doorgaat, is dit 
een hoopvol teken dat we het 
tij zullen kunnen keren. Daarom 
werken we samen.

Hugo Abts
voorzitter  
Natuurpunt Oost-Brabant

Tijd�van�de�zomerwerkdagen�vrijwillig��
natuurbeheer�is�aangebroken

De lente loopt op zijn laatste benen. De overvloedige 
voorjaarsbloemenpracht maakt plaats voor de rijpheid 
van zomer. Nu de orchideeën en voorjaarsbloeiers (spijtig 
genoeg steeds meer uitsluitend in de beheerde natuur-
gebieden) plaatsmaken voor vlinderrijke wegbermen en 
ruigere kanten is ook het seizoen van de zomerwerkdagen 
vrijwillig natuurbeheer aangebroken. Toon je hart voor na-
tuur en kom op een andere manier genieten door een dagje 
samen te werken aan vrijwillig natuurbeheer in één van de 
gebieden. Je zult er niet alleen zijn. En mee kunnen werken 
aan de instandhouding van bijvoorbeeld de mooiste orchi-
deeëngroeiplaatsen van de streek doet toch iets met een 
mens. Zoiets geeft kleur aan het landschap en tezelfdertijd 
kleur aan je leven. 
De kalender van de werkdagen vind je in dit nummer of op 
www.natuurpuntoostbrabant.be 

Waar�staan�we�met�het��
Internationaal�jaar�van�de�biodiversiteit?

Het Internationaal jaar van de biodiversiteit is bij het 
verschijnen van dit tijdschrift reeds voor de helft verstre-
ken. Natuurpunt Oost-Brabant heeft een heel programma 
opgezet: de campagne GeefomNatuur waarbij we zelf voor 
eind 2010 een bedrag van € 200 000 voor de aankoop van 
100 ha extra natuur willen bijeenbrengen, een actie om 
de beheerde natuurgebieden uit te breiden en projecten 
op te zetten van ‘natuur voor iedereen’ in elke gemeente, 
een reeks grote publieksactiviteiten met de Walks for 
Nature 2010 Meldert-Hoegaarden en Haacht, actie rond de 
soortenbescherming en koestersoorten en het charter voor 
de biodiversiteit in elke gemeente, de lancering van een 
fotowedstrijd rond biodiversiteit en aandacht voor biodi-
versiteit in het landbouwgebied.  

Kijk�naar�de�biodiversiteit�om�je�heen��
en�doe�mee�aan�de�fotowedstrijd

De fotowedstrijd wordt in dit nummer van het tijdschrift 
gelanceerd en het reglement is te raadplegen op de website 
www.natuurpuntoostbrabant.be. Inzendingen kunnen tot 
25 september en dit in twee categorieën: biodiversiteit in 
de beheerde natuurgebieden en biodiversiteit in het agra-
risch gebied. 

Bijensterfte�niet�toevallig,�of�hoe�noodzakelijk�
het�is�het�landbouwbeleid�bij�te�stellen

Het is duidelijk dat Natuurpunt Oost-Brabant de biodi-
versiteit en de landschappelijke kwaliteit in het agrarisch 
gebied niet loslaat. Agrarische natuur is een vaste rubriek 
in Natuur en Landschap. In dit nummer vind je daarom een 
artikel over de invloed van het gebruik van pesticiden in de 
maïs- en bietenteelt op het verdwijnen van bijen en stuif-
meelbezoekende insecten. Echt beangstigend als we weten 

Biodiversiteitsjaar 2010
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