
	

Think globally, acT locally 
and change personally!
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Midden-Brabantse afdelingen van Natuurpunt.
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symposium geefomnaTuur, biodiversiTeiT in veelvoud
Startschot	Internationaal	jaar	van	de	biodiversiteit	in	Oost-	en	Midden-Brabant

Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant

Het gaat niet goed met onze natuur op aarde! Als gevolg van 
tal van factoren zoals het verloren gaan van leefgebieden 
van planten en dieren, de afnemende kwaliteit van lucht en 
water, de toenemende bevolkingsdruk, ondoordacht land-
gebruik, enz. stierven er nog nooit eerder zoveel planten en 
dieren uit als nu. En deze dramatische achteruitgang wordt 
nog ernstig versterkt door de klimaatverandering.

Hoog tijd om actie te nemen dus! In 2001 beslisten de Euro-
pese regeringsleiders om wat te doen aan de achteruitgang 
van de biodiversiteit. Enkele jaren later, in 2004, werd in het 
Ierse Malahide door de World Conservation Union (IUCN) 
– de grootste organisatie ter wereld voor natuurbehoud - 
Countdown 2010 geïntroduceerd. Een initiatief dat ‘actief’ de 
achteruitgang van onze natuur wil tegengaan. 
Overheden, organisaties en bedrijven werden ertoe aangezet 
om initiatief te nemen. En niet zonder succes! Momenteel 
zijn er zo’n 1.000 partners over de hele wereld die zowel 
schriftelijk als concreet verantwoordelijkheid nemen en met 
elkaar verbonden zijn!
En samen maken we (een begin van) een verschil! Het succes 
van Countdown 2010 en vele (internationale) natuurorgani-
saties leidde tot de wereldwijde aandacht voor biodiversiteit 
en het uitroepen van het jaar 2010 tot Internationaal jaar 
van de biodiversiteit door Ban Ki Moon, secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties. 

Dit jaar wordt dus een cruciaal jaar voor de natuur en dus 
ook voor onszelf en de toekomstige generaties. 

Vragen	en	antwoorden…
Maar kunnen natuurverenigingen, actief in een gemeente, 
provincie of Vlaanderen meehelpen aan een oplossing? Kan 
je plaatselijk nog wel iets doen aan zo’n globaal probleem? 
Heeft het allemaal wel zin? 

Absoluut ja! Natuur beschermen begint in de achtertuin. 
Rijke en dichtbevolkte regio’s zoals Vlaanderen kunnen/
moeten verantwoordelijkheid nemen en een signaal geven 
aan de wereld. Want waarom zouden wij de ontwikkelings-
landen vragen om het regenwoud te beschermen als we zelf 
niet in staat zijn onze eigen natuur te bewaren? 
Een krachtig signaal en goede voorbeelden maken een we-
reld van verschil. Vanaf de tweede helft van dit jaar is België 
voorzitter van de Europese Unie. Een kans om onze stem te 
laten horen! 

“Samen (locaal/internationaal) opkomen voor natuur- en 
landschapswaarden ongeacht haar voorkomen, groot of 
klein, dichtbij of veraf, voor nu en later”.

Met het symposium GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud 
geeft Natuurpunt Oost-Brabant het startschot van het Interna-
tionaal jaar van de biodiversiteit in Oost-Brabant. Op het sym-
posium wordt een balans gemaakt van 25 jaar Natuurfonds 
Hageland en van de volgehouden inzet voor de biodiversiteit 
van duizenden vrijwilligers in honderden projecten in Oost-
Brabant. Tezelfdertijd wordt vooruit gekeken naar de hefbo-
men om te komen tot een versterking van de biodiversiteit. Dit 
symposium maakt deel uit van de campagne GeefomNatuur 
waarbij een jaar lang tot in de kleinste gemeente gewerkt 
wordt rond vier thema’s:
• impuls aan nieuwe beheerde natuurgebieden en natuur-

complexen als hotspots voor biodiversiteit en natuurbele-
ving; 

• omkeer in plattelandsaanpak: het landbouwgebied van 
biologische leegte tot boeiend landschap voor landbouw én 
biodiversiteit; 

• campagne met ondertekening van gemeentelijke biodiversi-
teitcharters en werking rond de provinciale aandachtssoor-
ten in alle gemeenten; 

• kansen invullen voor stadsbossen en concrete maatregelen 
voor natuur in stad en dorp.

Kortom, het gaat zowel om ‘biodiversiteit in veelvoud’ als om 
concrete actie en concrete maatregelen. Aan mooie woorden 
alleen heeft noch Natuurpunt Oost-Brabant noch de biodiver-
siteit een boodschap. 
Dit symposium treedt in de voetsporen van de succesvolle 
symposia ‘Mooi Hageland’ van februari 2008 te Holsbeek en 
‘Akkernatuur’ van februari 2009 in het museum van Tervuren. 
Toen werden landschap en akkervogels op de maatschappelij-
ke agenda gebrand. Sinds deze symposia zijn landschappelijke 
kwaliteit en akkernatuur als inherente verantwoordelijkheden 
van de Europese landbouw meer dan ooit in het middelpunt 
van de belangstelling komen te staan. Elke dag een stuk onaf-
wendbaarder. Ook landbouw en andere doelgroepen moeten 
hun verantwoordelijkheid nemen, en ook dat gaat om meer 
dan woorden. Biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit 
buiten de natuurgebieden vormen steeds meer het comple-
ment van de terechte zorg voor de natuurgebieden. Dit zal nog 
duidelijker worden in 2010.
Daarom zal tijdens dit Internationaal jaar van de biodiversiteit 
tot in elke gemeente gewerkt worden rond de vier hefboom-
thema’s.

Ignace	Schops

• Internationaal Ambassadeur Biodiversiteit Countdown 
2010 www.countdown2010.org

• Winner Goldman Evironmental Prize
www.goldmanprize.org

• Ashoka Fellow www.ashoka.org

www.geefomnatuur.be
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Nieuwe	Impulsen	aan	uitbouw	en	versterking	van	
natuurgebieden

Met de campagne GeefomNatuur willen we krachtige nieuwe 
impulsen geven om meer natuurgebieden in beheer te nemen 
en samen met de afdelingen binnen de gemeenten nieuwe 
projecten opstarten. We geven impulsen aan de visievorming 
rond het tot stand komen van grote eenheden natuur met 
natuurontwikkeling waar natuur in verschillende gradaties een 
breed scala van functies kan vervullen. We nemen initiatieven 
om te bevorderen dat naast strikt beheerde natuurgebieden 
ook grotere complexen met ruigere natuur tot stand te laten 
komen.

Omkeer	in	de	plattelandsaanpak:	het	landbouw-
gebied	van	biologische	leegte	tot	boeiend	land-
schap	voor	landbouw	én	biodiversiteit	

Hoe belangrijk ook, we kunnen onze aandacht niet uitsluitend 
beperken tot de natuurgebieden alleen. We kijken daarom 
vooruit naar een omkeer in de plattelandsaanpak om te komen 
tot een landbouwgebied dat geen biologische leegte is maar 
een boeiend landschap voor landbouw en biodiversiteit. Nu 
verdwijnen buiten onze beheerde gebieden nog dagelijks de 
meest algemene soorten. Tijdens het Internationaal jaar van 
de biodiversiteit zullen dan ook modellen moeten uitgewerkt 
worden die op de mechanismen van de achteruitgang van de 
biodiversiteit op het platteland – samenhangend met het Eu-
ropees landbouwbeleid – inwerken. Dit betekent een grondige 
bijstelling van de plattelandsaanpak en een bijsturing van de 
hefbomen bij de op stapel staande herziening van het Euro-
pees landbouwbeleid in 2013. 

Gemeentelijk	charter	biodiversiteit,	aandachts-
soorten,	stadsbossen	en	natuur	in	stad	en	dorp

Tezelfdertijd zijn er vele kansen om via stadsbossen en na-
tuur in stad en dorp en een soortenbeleid de mensen meer in 
contact met natuur te brengen en tot concrete realisaties te 
komen. We zullen krachtig inzetten op de ondertekening van 
de gemeentelijke biodiversiteitcharters en het slagen van het 
provinciaal beleid m.b.t. de aandachtssoorten.
Elk initiatief dat zoden aan de dijk zet en niet blijft steken 
in schone schijn, public relationscampagnes en dure plan-

nen zonder realisaties zullen we met ons Natuurpuntweefsel 
omarmen en een ziel en ondersteuning geven zodat steden 
en gemeenten zich gesteund voelen om echte maatregelen te 
nemen.

Certificaten	GeefomNatuur	voor	inzet	vrijwillig	
natuurbeheer

25 jaar Natuurfonds, het Internationaal jaar voor de biodiver-
siteit en het symposium GeefomNatuur zijn dé gelegenheid 
om alle vrijwilligers die zich al jaren concreet inzetten bij het 
beheer van natuur voor en door iedereen in de kijker te zetten 
en een certificaat ‘GeefomNatuur’ te verlenen. In een tijd waar 
amper sprake was van biodiversiteit hebben deze vrijwilligers 
door de stapsgewijze uitbouw van netwerken van beheerde 
gebieden op vele plaatsen en dikwijls tegen de stroom in 
kansen gegeven aan soorten en levensgemeenschappen en de 
biodiversiteit concreet versterkt. Deze inzet geeft ook waarde 
aan natuurgebieden en een versterking van de leefkwaliteit 
in stad en dorp. Om morgen het bovenstaand hefbomenpro-
gramma te kunnen realiseren zullen we de gedreven inzet 
van vele betrokken burgers die zich als vrijwillige medewerker 
engageren nodig hebben. Zodat het hefbomenprogramma be-
zield en gedragen wordt door de kracht van de overtuiging tot 
in elke gemeente. Op de website www.geefomnatuur.be wordt 
een beeld gegeven van wat we zouden missen aan biodiversi-
teit en belevingskansen zonder de beheerde natuurgebieden 
en zonder projecten als Graan voor gorzen.

Fotowedstrijd	GeefomNatuur
Op het symposium GeefomNatuur wordt de fotowedstrijd 
GeefomNatuur voorgesteld. Tot eind september worden foto’s 
ingewacht rond biodiversiteit en landschap gezien door de 
ogen van de gewone wandelaar, bewoner en natuurgenieter. 
Voor de fotowedstrijd worden 2 categorieën voorzien, nl. foto’s 
uit beheerde natuurgebieden enerzijds en foto’s van het plat-
teland en stad en dorp anderzijds.
De prijsuitreiking is voorzien op de afsluiting van het biodi-
versiteitsjaar op 10/10/2010 in Tienen. Er is een begeleidende 
commissie samengesteld en de voorwaarden zijn te consulte-
ren op www.natuurpuntoostbrabant.be
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Ook	Natuurpunt-afdelingen	doen	mee	aan	de	GeefomNatuur	fondsenwer-
ving.	Voorlopige	lijst	GeefomNatuur-afdelingen:	Landen	(0,5	ha),	Kortenberg	
(1	ha),	Kortenaken	(1	ha),	Geetbets	(1,5	ha),	Velpe-Mene	(2ha50).		
Foto	Luc	Mesmans	
Rechts:	de	Velpevallei	een	grote	eenheid	natuur.	Foto	Jules	Robijns

Op	het	symposium	zal	de	uitreiking	plaats	hebben	van	de	
erkentelijkheidscertificaten	‘GeefomNatuur’	door	
Willy	Ibens,	directeur	Natuurpunt
Lieven	De	Schamphelaere,	voorzitter	Natuurpunt	Beheer

aan	de	trouwe	medewerkers	vrijwillig	natuurbeheer	binnen	
Natuurpunt	Oost-Brabant.

www.geefomnatuur.be


