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€ 200 000 voor 100 ha extra Natuur 
Campagne�GeefomNatuur

Gezocht

In de 2008 en 2009 kon in Midden- en Oost-Brabant bij-
komend 220,8625 ha natuurgebied verworven worden. 
Hierdoor komt het areaal natuurgebied beheerd door 
Natuurpunt Beheer in Vlaams-Brabant op niet minder dan 
3025 ha. Dit zijn de schatkamers en sterkhouders van de 
biodiversiteit. Ankerplaatsen voor natuur in de buurt en de 
streek. Plaatsen bij uitstek voor natuurbeleving. 
Binnen Natuurpunt Oost-Brabant zijn er circa 85 projecten, 
die gedragen worden door afdelingen en teams vrijwillig 
natuurbeheer. Ondanks de subsidiëring door het Vlaams 
gewest en de provincie Vlaams-Brabant valt er bij elke aan-
koop een restbedrag te financieren van 50 à 10%, afhankelijk 
van de ligging en de prijs. Dit betekent dat de afdelingen en 
teams bij elke aankoop een omvangrijke bijdrage dienen in 
te brengen om de aankoop te kunnen realiseren. Zeker bij 
aankopen van verschillende hectaren betekent dat een zeer 
aanzienlijke inspanning. Nochtans zijn juist grote aaneenge-
sloten gebieden nodig om tot duurzame natuur te komen. 
Om de projecten die binnen de afdelingen en teams opgezet 
worden in het Internationaal jaar van de biodiversiteit een 
extra impuls te geven hebben we binnen Natuurpunt Oost-
Brabant de campagne GeefomNatuur: gezocht € 200 000 
voor 100 ha extra natuur opgezet. De campagne start met 
het verschijnen van dit nummer van Natuur en Landschap 
en loopt tot eind 2010. Met een gift van €�30�op�rekeningnr�
293-0212075-88�van�Natuurpunt kunnen we circa 150 m2 

Overzicht�Aangroei�2008-2009�Natuurpunt�beheerde�gebieden�in�Midden�en�Oost-Brabant�in�ha

Aangroei  
binnen NPOB

Demercomplex Getecomplex Velpe & 
Hoegaarden 
complex

Midden  
Brabant & 
Dijlevallei

Midden  
Hageland

2008 121,6301 16,1827 27,5345 59,7968 11,4364 6,6797

2009 99,2323 29,8248 13,7018 20,2421 29,8981 6,2727

Totaal� 220,8624 46,0075 41,2363 80,0389 41,3345 12,9524

3025�ha�in�beheer�in�Vlaams-Brabant

85�natuurgebieden�binnen�Oost-Brabant�

220�ha�aangroei�in�periode�2008�&�2009

Geef kinderen nog verwondering om natuur: Rune met hazelworm.  
Foto Pieter Abts
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extra natuur veiligstellen. Aan dit nummer is een bijsluiter met 
overschrijvingsformulier toegevoegd waarop alle projectnum-
mers binnen Natuurpunt Oost-Brabant vermeld zijn. Het staat je 
uiteraard vrij om te storten voor om het even welk project op de 
projectenlijst. Toch vragen we bijzondere aandacht voor de grote 
groeiers van de laatste 2 jaar, waar de inspanning zo groot was 
dat de restfinanciering de capaciteit van de desbetreffende afde-
ling en het reservatenteam vrijwillig natuurbeheer overtreft. 

De groeiers bij uitstek in 2008-2009 waren: 
• Paddepoel-Velpevallei-Rozendaal (groei 62 ha) - project 

3997 Velpe-Rozendaal
• Aronsthoek-Rummens Bos (groei 30 ha tot 225 ha) - project 

9414
• Demerbroeken-Achter Schoonhoven-Vorsdonk (groei 22 ha) 

- project 9914 
• de Molenbeekvallei met een 15 ha - project 9936. 

Daarnaast was er ook nog een aanzienlijke uitbreiding in de 
vallei van de Midden-Dijle in Boortmeerbeek en Haacht met o.a. 
Pikhakendonk. Voor dit gebied wordt de sponsoring van Carmi 
ingebracht bij de restfinanciering.

Vierkensbroek (Demerbroeken). Foto Eric Malfait

GeefomNatuur
doe�vandaag�nog�een�gift�op�rekeningnr�293-0212075-88�van�Natuurpunt�met�bijgevoegd�over-
schrijvingsformulier�voor�een�project�naar�keuze�binnen�Midden-�en�Oost-Brabant.

Doe�bij�elke�gift�van�minstens�€�30�of�een�tegenwaarde�van�150�m2�een�belastingsvoordeel�van�
40�tot�50%!
Dus aankoop natuurgebieden in de streek helpen en minder belastingen betalen. 

Reken in vierkante meter: 
€ 30 = 150 m2 of 1,5 a (gift vanaf € 30 met fiscaal attest)
€ 100 = 500 m2 of 5 a
€ 300 = 1500 m2 of 15 a (ook voor kernen en afdelingen)
€ 500 = 0,25 ha (ook voor kernen en afdelingen)
€ 2000 = sponsoring van 1 ha

De campagne loopt tot eind 2010 en wil € 200 000 of 100 ha natuur realiseren in Midden- en Oost-Brabant. In elk 
nummer van Natuur en Landschap en maandelijks op de campagne website www.geefomnatuur.be zal een balans 
gemaakt worden.
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