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Algemene Vergadering, 25 februari 2012 

Heverlee 



1. Jaarthema ‘Natuur in stad en dorp’ 

Natuur initiëren in het Ruimtelijk beleid en beheer in stedelijk en 
woongebied 
 

• Op Vlaams niveau (Leuven) en op provinciaal niveau (Aarschot, Diest en 
Tienen) momenteel RUP’s in opmaak 

• Relatie van natuurgebieden uit buitengebied met stad en dorp detecteren 
en sensibiliseren 

• Groen-blauwe doortochten en groene vingers 
• Belangrijkste dragers natuurwaarden: valleien van Dijle, Demer, Gete, 

heuvelruggen en bosgebieden 
• Kapstok voor groenvoorziening en trage wegen in woongebieden 
• Parken, openbaar groen en bermen verbeteren naar biodiversiteit 



1. Jaarthema ‘Natuur in stad en dorp’ 

Uitwerking ‘Bijzonder provinciaal natuurbehoudsproject’  
• Structuren van valleien en heuvels doorheen stad en dorp inventariseren  
• Biodiversiteit aan ‘koestersoorten’ en leefgebieden vaststellen  
• Know-how van afdelingen NPOB samenbrengen: ruimtelijk, natuur en 

soortenkennis 
• Voorstellen uitwerken naar ruimtelijke planningsinitiatieven, ook ten bate  

van koestersoorten 
• Waaronder verschillende zeer zichtbare soorten: zwaluwen, libellen en 

vlinders 
• Deze iIn beeld brengen naar geïnteresseerden en publiek (waardering)  
• Eindrapportage, symposium, opvolging: planningsprocessen duurzaam 

kwalitatief adviseren 

 



1. Jaarthema ‘Natuur in stad en dorp’ 

Doelen en producten Provinciaal project   
  
• Rol middenveldorganisatie in overlegstructuren nog intensiever opnemen 

en kwalitatief verbeteren 
• Vorming: voor elk (klein)stedelijk gebied opleidingsdagen, telkens met 1 

theoretische les en 2 excursies 
• Sensibilisatie: symposium en WFN op 30 september in Abdij van Park in 

Heverlee 
• Aansluiten bij het memorandum van de provincie- en 

gemeenteraadsverkiezingen 



2. Natuur.gebieden als sterkhouder  

Natuur.gebieden in de focus  
 

• Focusactiviteiten afwisselend per regio met hoge kwaliteitsstandaard 

• Maatschappelijke meekoppeling en valorisatie (water, landschap, 
cultuurhistorie, recreatie, buurten, bewoners, agrarisch medegebruik) 

• Ankerplaatsen voor de beweging en vrijwilligerswerk 

• Kadervorming en recrutering via natuur.gebieden cursussen (oa. Gete en 
Scherpenheuvel-Zichem) 

• Consolidering overheidsbudgetten 

• Acties voor restfinanciering (najaarscampagne focusgebieden tijdschrift) 



Focusactiviteiten t.e.m. 10 juni 
•Zaterdag 31 maart: Uilenwandeling in Zuurbemde 
•Zondag 1 april: Voorjaarsbloeiers in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode 
•Zondag 15 april: Akkervogelwandeling in Melkwezer 
•Zondag 22 april: Vroege vogelwandeling in de Paddepoel 
•Zondag 22 april: Lentewandeling voor de jeugd: Koesterburen 
•Zondag 29 april: Vroege ochtendwandeling met (h)eerlijk ontbijt door Oxfam Wereldwinkel 
•Dubbelactiviteit orchideeënkijken in de Snoekengracht en het Aardgat 

• Zaterdag 5 mei: Orchideeën kijken in de Snoekengracht te Vertrijk 
• Zondag 6 mei: Orchideeën kijken in het Aardgat te Tienen 

•Zondag 6 mei: Lentewandeling in de Spicht 
•Zaterdag 13 mei: Wandeling antitankgracht 
•Zaterdag 20 mei: Getevallei-wandeling in Doysbroek  
•Zondag 27 mei: Dag van het Park in Leuven, Lovenjoel, Boutersem en Diest 
•Zaterdag 2 juni: Lezing over Natuur in Herent, gevolgd door 2 wandelingen in de natuur 
•Zondag 3 juni: Activiteit in het Zegbroek in Tremelo 
•Zondag 10 juni: Natuurontwikkeling en orchideeënwandeling in Rosdel  



3. Overige regionale activiteiten uit het 
jaarprogramma 

•Januari-februari: ondersteuning LAV’s 
•4 en 5 februari: Vogels voeren en beloeren 
•25 februari: Algemene Vergadering 
•Voorjaar (maart, april, mei, juni) 2012: vormingsmomenten zoals de Natuur.gebiedencursus 
Gete, vorming rond kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen, vorming rond 
communicatie in AB&H, medewerking aan de Inverde cursus rond graslandbeheer 
•Juli en augustus: ondersteuning beheerwerkdagen door publiciteit via eigen 
communicatiekanalen 
•4 en 5 augustus: Vlindertelweekend 
•19 augustus: inhuldiging herstel vlinderhelling op de Luienberg in Assent 
•24 en 25 augustus: Europese Nacht van de Vleermuis 
•2 september: viering 350 jaar Heimolen in Langdorp 
•30 september: Walk for Nature in Abdij van Park in Heverlee rond het thema Natuur in de stad 
•Najaar 2012: ondersteuning Natuur.gebiedencursus in Scherpenheuvel-Zichem. 
•Oktober of november: Verenigingsraad NPOB 
•17 en 18 november: Dag van de Natuur 
•November: jaarlijkse fondsenwervingscampagne 



4. Overige prioriteiten 

NPOB als regionale middenveldsbeweging 
 

• Verder ondersteunen vrijwilligerswerking. 
• Sensibiliseren via de communicatiekanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, website; 

infocentrum). 
• Adviseren van provinciale en (eventueel) gemeentelijke en Vlaamse 

beleidsniveaus (biodiversiteitcharters, PROCORO, Bekkenraden, provinciale 
MINA-raad, IHD overleg, ad hoc werkgroepen). 

• Verkiezingsmemorandum provinciale- en gemeenteraadsverkiezingen  
• Initiëren en ondersteunen verwerving en beheer natuur.gebieden in 

samenwerking met Natuurpunt.beheer. 
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