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Algemeen gedeelte 

Kwantitatieve minimumvereisten (niet van toepassing voor gewestelijke thematische verenigingen) 

Geef de stand van zaken van te behalen kwantitatieve minimumvereisten vanuit de definitie van de categorie 

van uw vereniging (bv. aantal leden, aantal verenigingen, aantal afdelingen, …) op 31 december 2020 of op het 

einde van het vorige werkjaar indien deze berekening niet per kalenderjaar gebeurt. Vermeld zowel het 

resultaat als de berekening ervan. 

We hadden eind vorig jaar 24 afdelingen in ons werkingsgebied: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, 
Boortmeerbeek, Diest, Druivenstreek, Gete-Velpe, Haacht, Herent, Holsbeek, Kampenhout, Kortenberg, 
Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tremelo, Velpe-Mene, 
Zaventem, Zoutleeuw 
 

De regionale verenigingen type 1 en 2 tonen de ratioberekening aan met een tabel. 

 

Gemeente Leden eind 
2020 

Inwoners Ratio per 
1000 

Aarschot 592 30183 19,61 

Begijnendijk 248 10256 24,18 

Bekkevoort 97 6332 15,32 

Bertem 238 10135 23,48 

Bierbeek 365 10162 35,92 

Boortmeerbeek 416 12692 32,78 

Boutersem 322 8242 39,07 

Diest 389 24234 16,05 
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Geetbets 96 6136 15,65 

Glabbeek 168 5321 31,57 

Haacht 449 14854 30,23 

Herent 784 21920 35,77 

Hoegaarden 220 6863 32,06 

Hoeilaart 114 11408 9,99 

Holsbeek 355 10062 35,28 

Kampenhout 299 12129 24,65 

Kortenaken 110 7892 13,94 

Kortenberg 526 20289 25,93 

Landen 211 16096 13,11 

Leuven 2566 102275 25,09 

Linter 143 7271 19,67 

Lubbeek 572 14556 39,30 

Overijse 326 25497 12,79 

Rotselaar 326 17024 19,15 

Scherpenheuvel-Zichem 378 23078 16,38 

Tervuren 239 22708 10,52 

Tielt-Winge 241 10783 22,35 

Tienen 362 35293 10,26 

Tremelo 362 14917 24,27 

Zaventem 263 34782 7,56 

Zoutleeuw 130 8575 15,16 

Overige 471     

Totaal 12378 561965 22,03 

 
In totaal hadden we eind 2020: 12 378 leden. 471 leden kwamen uit andere gemeentes dan Oost-Brabant. 
 

Voortgangsrapportering doelstellingen en activiteiten 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING SD-1: Uitdragen van de missie en visie van de regionale vereniging NPOB naar 
de hele bevolking. 
 

Evaluatie strategische doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

Het tijdschrift Natuur & Landschap in een oplage van 12 000 is bij al onze leden (gezinnen) en ook stakeholders 
in de bus gevallen. Door Covid 19 was onze laatste grote activiteit in 2020 onze Algemene Vergadering eind 
februari met als spreker Kris Decleer, daar hadden we een kleine 80-tal deelnemers.  
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 
Operationele Doelstelling OD 1.1: NPOB zet in op een kwaliteitsvolle communicatie en informatie van de 
vrijwilligers, de leden (gezinnen) en de bevolking rond actuele natuur- of aanverwante thema’s in de regio 
en van bovenregionale (Vlaamse, Europese, mondiale) ontwikkelingen die impact hebben op die regio. 
 

Evaluatie operationele doelstelling 2020 
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Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

 
We hebben in 2020 op verschillende manieren (tijdschrift, nieuwsbrieven, medewerkersgedeelte op de 
website en facebook) onze leden, vrijwilligers en geïnteresseerden geïnformeerd over onze activiteiten, 
campagne en andere (boven)regionale ontwikkelingen die impact hebben op onze regio.  
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 
Activiteit 1.1.1: Het tijdschrift Natuur & Landschap verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 12 000 

exemplaren. Alle leden (gezinnen) krijgen dit tijdschrift en ook stakeholders (gemeenten, bibliotheken, 

parlementsleden uit de regio, een aantal socio-culturele verenigingen, de regionale pers). Naast een 

algemeen gedeelte met artikels en aankondigingen van belang voor heel Oost-Brabant, kan elke subregio 

eigen bladzijden invullen met natuurnieuws en aankondigingen en verslagen van activiteiten. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Er zijn in 2020 zoals ieder jaar 4 edities van ons tijdschrift Natuur en Landschap 
verschenen.  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

In 2020 waren er 4 reguliere tijdschriften ‘Natuur en Landschap’. 
Oplage was 12000 (niet alleen leden, ook stakeholders en reserve voor 
promotie). 
In ieder tijdschrift stonden zowel algemene artikels als artikels per subregio 
waarin we actief zijn. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.1 ontsluit aan haar leden minstens 4 keer per jaar 
informatie rond actuele natuur- of milieu gerelateerde dossiers in de regio, 
Vlaanderen of Europa. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit was geslaagd en we gaan hiermee verder in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

Het tijdschrift Natuur & Landschap verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 12 
500 exemplaren. Alle leden (gezinnen) krijgen dit tijdschrift en ook stakeholders 
(gemeenten, bibliotheken, parlementsleden uit de regio, een aantal socio-
culturele verenigingen, de regionale pers). Elk nummer gaat in op sensibilisatie 
en beleidsitems. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 
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We beogen om 4 keer per jaar een kwalitatief goed tijdschrift te maken van 
minstens 28 pagina’s in een oplage van 12 500. We hopen op die manier zeer 
ruim te kunnen sensibiliseren rond actuele natuur- en aanverwante thema’s. 

 

Activiteit 1.1.2: NPOB verstuurt minstens maandelijkse digitale nieuwsbrieven, aangevuld met volgens de 

subregio’s uitgesplitste brieven, waarop zowel vrijwilligers als geïnteresseerden kunnen inschrijven. Daarin 

nieuws heet van de naald en een voorstelling van de komende gethematiseerde publieksactiviteiten. Deze 

nieuwsbrief wordt ook naar de lokale en regionale pers gestuurd. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Er zijn in 2020 een 9-tal algemene regionale nieuwsbrieven verschenen en 2 
nieuwsbrieven opgesplitst per subregio: Zuidoost-Brabant, Hagelandse 
Heuvelstreek, Midden-Brabant en Leuven. De opgesplitste nieuwsbrieven gaan 
naar onze vrijwilligers en geïnteresseerden woonachtig in die subregio. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Er is door het wegvallen van activiteiten omwille van Covid-19 minder 
uitgevoerd dan gepland. 
De nieuwsbrieven worden door minstens 40% van de ontvangers gelezen. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.1 ontsluit aan haar leden minstens 4 keer per jaar 
informatie rond actuele natuur- of milieu gerelateerde dossiers in de regio, 
Vlaanderen of Europa. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

We hebben ondanks Covid 19 toch voldoende onze leden en vrijwilligers bereikt 
met de nieuwsbrieven, alhoewel er minder verstuurd zijn dan het jaar ervoor.. 
We gaan hiermee verder in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB verstuurt ongeveer maandelijkse digitale nieuwsbrieven als instrument 
voor sensibilisatie en betrokkenheid, eventueel aangevuld met volgens de 
subregio’s uitgesplitste nieuwsbrieven rond acties en activiteiten waarop zowel 
vrijwilligers als geïnteresseerden kunnen inschrijven. Daarin nieuws heet van de 
naald en een voorstelling van de komende gethematiseerde publieksactiviteiten 
en campagnes. Deze nieuwsbrief wordt ook naar de lokale en regionale pers 
gestuurd. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We hopen minstens 40% van onze ontvangers te bereiken. 

 
Activiteit 1.1.3 NPOB onderhoudt een voor de actieve vrijwilligers voorbehouden gedeelte op de website 

met relevante en gerichte info. 
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Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

We hebben een medewerkersgedeelte op de website specifiek gericht op onze 
actieve vrijwilligers. In 2020 is dat verder aangevuld. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Op de medewerkerssite kunnen onze vrijwilligers relevante info vinden over 
onze vereniging en haar werking: deadlines inzendingen artikels tijdschrift, 
criteria focusactiviteiten, de meerjarennota en jaarplanning, beleidsnieuws, 
samenvatting beslissingen bestuur… 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 3.1 ontsluit permanent voor haar (lokale) 
afdelingen/lidverenigingen/vrijwilligersnetwerken informatie rond actuele 
natuur- of milieu gerelateerde dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit was geslaagd en we gaan dit verder gebruiken. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

We gaan hier in 2021 verder op inzetten voor algemene info én meer 
uitgesplitste voor de verschillende doelgroepen.  

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Onze actieve vrijwilligers voorzien van alle nodige informatie, zowel algemeen 
als meer gerichte info per doelgroep. 

 
Activiteit 1.1.4 NPOB zorgt voor de permanente updating van haar facebookgroepen en facebookpagina’s, 

en van de website (www.natuurpuntoostbrabant.be) waar ook inhoudelijke informatie en duiding aan bod 

komen. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de formulering 

in de jaarplanning 2020. 

Al onze belangrijkste activiteiten worden aangekondigd op onze facebookpagina, 
alsook interessante artikels en andere relevante mededelingen. In de 
facebookgroepen worden ook aankondigingen van activiteiten door onze 
afdelingen gepost:  
- Pagina NPOB: https://www.facebook.com/natuurpuntoostbrabant/  
- Pagina Natuur en erfgoed: 

https://www.facebook.com/NatuurErfgoedNatuurpuntOostBrabant/  
- Pagina Walk for Nature: https://www.facebook.com/WalkForNatureNPOB/  
- Groep NPOB: https://www.facebook.com/groups/natuurpuntoostbrabant/  
- Groep Natuur en erfgoed: 

https://www.facebook.com/groups/NatuurErfgoedNatuurpuntOostBrabant/  

https://www.facebook.com/natuurpuntoostbrabant/
https://www.facebook.com/NatuurErfgoedNatuurpuntOostBrabant/
https://www.facebook.com/WalkForNatureNPOB/
https://www.facebook.com/groups/natuurpuntoostbrabant/
https://www.facebook.com/groups/NatuurErfgoedNatuurpuntOostBrabant/
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Hetzelfde geldt voor de website waar de volledige activiteitenkalender te vinden 
is, nieuws en aankondigingen.  
We zitten ook op Instagram: 
https://www.instagram.com/natuurpuntoostbrabant/  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

De facebookpagina’s en groepen worden druk bezocht. Bereik van ca. 1500. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.1 ontsluit aan haar leden minstens 4 keer per jaar 
informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde dossiers in de regio, 
Vlaanderen of Europa. 
En ook bij module 3.1 ontsluit permanent aan haar (lokale) 
afdelingen/lidverenigingen/vrijwilligersnetwerken informatie rond actuele 
natuur- of milieugerelateerde dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke wijzigingen 

impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit was geslaagd en wordt ook verdergezet in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB zorgt voor de permanente updating van haar facebookgroepen en 
facebookpagina’s, en van de website waar ook inhoudelijke informatie en 
duiding aan bod komen.  

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We hopen ook op deze manier onze vrijwilligers, leden en andere 
geïnteresseerden via verschillende wegen beter te informeren en sensibiliseren. 

 
 
Operationele Doelstelling OD 1.2 NPOB zet via kwaliteitsvolle activiteiten in op informeren, sensibiliseren en 
mobiliseren van de leden, het publiek en overheden rond de thema’s van de vereniging. 
 

Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

De algemene conclusie is dat we hierin geslaagd zijn. Veel activiteiten zijn niet kunnen doorgaan omwille van 
corona. Er is geëxperimenteerd met het uitzetten van bewegwijzerde parcours met onderweg infoborden 
waarop uitleg, die mensen individueel of met hun bubbel konden volgen. Die publieksactiviteiten waren een 
succes waardoor we de deelnemers  hebben kunnen informeren, sensibiliseren en mobiliseren rond onze 
thema’s. 
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 

https://www.instagram.com/natuurpuntoostbrabant/
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Activiteit 1.2.1: NPOB had in 2020 een Walk for Nature gepland in Houwaart, die is echter uitgesteld naar 

2022 omwille van Covid-19. De aankondiging daarvan is wel verschenen in ons tijdschrift ‘Natuur & 

Landschap’ en op onze website en facebook. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Op de planning stond: 

• Vroege vogelwandeling 

• Vanaf 10u30: symposium ‘Hagelands Bos in perspectief’ 
o Welkom door dagvoorzitter Vera Reusens 
o Prof. Maïka De Keyzer (KU Leuven): De flessenhals van de 

vroegmoderne economie: Een historisch overzicht van het belang en 
gebruik van hout in Vlaanderen. 

o Eric Van Beek (NP Aarschot): het Hagelands Bos, naar een natuurlijk 
bos. Ambities rond omvorming, bosuitbreiding en 
waterhuishouding.  

o Kevin Feytons (NP): Ecologisch herstel en heropleving van bedreigde 
soorten in de Winge- en Mottevallei. 

o Afsluitend woord van gedeputeerde Bart Nevens 

• Namiddag: gezinswandelingen met landschapsposten en fietstochten 

• Kinderanimatie 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Deze activiteit is dus niet doorgegaan omwille van Covid-19, maar is uitgesteld 
naar april 2022. De voorbereidingen voor de Walk zaten op kruissnelheid op het 
moment dat alle activiteiten afgelast werden. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 1.2 realiseert jaarlijks minstens 6 activiteiten die als doel 
hebben de brede bevolking te sensibiliseren voor natuur en milieu. Daarop zijn 
telkens minstens 15 deelnemers aanwezig. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

De activiteit was vorige jaren altijd zeer geslaagd en gaan we dus hernemen in 
2022 en 2023. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB zal pas in 2022 terug een Walk for Nature organiseren in Tielt-Winge met 

als thema het terug verbinden van de resterende bossen op de Hagelandse 

heuvels aldaar tot een heus ‘Hagelands Bos’. Intussen hebben we voor 2021 een 

grootse activiteit in het Mechels Rivierenland, dat aansluit bij ons 

werkingsgebied, mee opgenomen in onze Walk for Nature-reeks en onze 

domeinnaam ter beschikking gesteld. Daar zal op 30 mei 2021 een Walk 

plaatsvinden die hopelijk Corona-proof kan doorgaan en waar NPOB zal 

aanwezig zijn. 

De Walk is een grootse publieksactiviteit waaraan een vrijwilligersnetwerk een 

heel jaar werkt en dat veelal meer dan duizend deelnemers telt. De Walk is altijd 

opgebouwd rond een natuurgerelateerd thema. 

Er wordt samengewerkt met verschillende lokale partners. 
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Niet alleen de leden (gezinnen) en het grote publiek, ook betrokken overheden 

en pers worden uitgenodigd. Aankondiging via de eigen communicatiekanalen 

en de pers. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Ook in 2021 strooit het Coronavirus roet in het eten waardoor de Walk van 
NPOB verhuist naar 2022. 
We hopen met onze aanwezigheid op de Walk die we uitgeleend hebben aan 
een buurafdeling en de promotie die we ervoor voeren, ook een behoorlijk 
aantal deelnemers uit ons werkingsgebied aan te trekken en onze thema’s aan 
het publiek daar voor te stellen.  

 

Activiteit 1.2.2 NPOB plande in 2020 minstens 18 focusactiviteiten gespreid over het jaar en het 

werkingsgebied, waarin de vereniging aan het publiek laat zien waarmee ze lokaal en in de regio rond 

natuur en landschap bezig is en aantoont dat inzet hiervoor effectief en zinvol is. Ze worden waar mogelijk 

aan onze campagne rond verdroging gekoppeld. De focusactiviteiten worden aangekondigd in het algemeen 

gedeelte van het tijdschrift en verder voorgesteld in de nieuwsbrieven, website en facebook. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

NPOB heeft in 2020 een 25-tal focusactiviteiten gepland gespreid over heel het 
werkingsgebied. Daarvan zijn er omwille van Covid-19 maar een 8-tal  
doorgegaan in gewijzigde vorm. Ze tonen vooral hoe de inzet van onze 
vrijwilligers op het terrein het verschil maakt voor de natuur en de biodiversiteit 
in de regio..  
In principe worden de focusactiviteiten  aangekondigd in ons tijdschrift, via de 
nieuwsbrieven en via onze website en facebook. Omwille van Covid 19 kregen 
de activiteiten, die voor een heel jaar op de website staan, telkens de 
vermelding of ze afgelast werden of niet. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Focusactiviteiten zijn brede en kwalitatieve gethematiseerde grote 
publieksactiviteiten. Omwille van Covid 19 werden de meeste afgelast. Er 
werden een 8-tal in gewijzigde vorm georganiseerd: fietstocht, uitgezet circuit. 
Ze trokken gemiddeld 50 deelnemers en in enkele gevallen zelfs meer dan 100. 
- 5 januari: Frisse neuswandeling in Herent 
- Boortmeerbeek vanaf mei: circuit met pancartes langs de natuurgebieden 
- 1 juli: fietstocht in de Groene Vallei 
- 4 juli: Zie ze vliegen, vlinderexcursie Druivenstreek 
- 2 augustus: Rondje natuur in dorp Bierbeek 
- 30 augustus: waardevol landschap ten oosten van Leuven 
- 18 oktober: Bruulbos in Lovenjoel 
- 3 weekends in december: Aarschot uitgestippelde route met pancartes langs 

de natuurgebieden 
 
Was gepland in 2020: 
1. 
Zondag, 5 januari 2020 
Focusactiviteit: Frisse Neuswandeling in Herent 
2. –––> AFGELAST !! 
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Zondag, 29 maart 2020 
Focusactiviteit: Genieten van het lentegvoel in de Wissebeemd 
3. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 5 april 2020 
Focusactiviteit: Bosanemonenwandeling doorheen Kloosterbos en 
Dunbergbroek 
Kom mee genieten van de lente en de vroege bloeiers. 
4. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 19 april 2020 
Focusactiviteit: Hagelands ontbijtbuffet met Vroege vogelwandeling en 
wandeling in de Velpevallei  
Hagelands ontbijtbuffet ten voordele van de Paddepoel. 
5. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 26 april 2020 
Focusactiviteit: Walk for Nature: Hagelands Bos 
6. –––> AFGELAST !! 
Zaterdag, 2 mei 2020 
Focusactiviteit: Orchideeënwandeling in Natuur.gebied Het Aardgat 
7. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 3 mei 2020 
Focusactiviteit: Orchideeën kijken in de Snoekengracht: een klassieker, meer dan 
ooit. 
8. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 10 mei 2020 
Focusactiviteit: Wandeling ‘Natuur in ‘t dorp’, Bierbeek 
Wandeling langs Bierbeekse trage wegen en waterlopen, en de natuur die tot in 
het dorpscentrum aanwezig is.  
9. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 17 mei 2020 
Focusactiviteit: Run for Nature, Dassenaarde, Diest 
Jogging van 5 of 10 km door Dassenaarde en Asdonk 
10. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 17 mei 2020 
Focusactiviteit: Meter/Peter een boom 
Startdag van het bezoekersseizoen De Gors met: 
- Project ‘Meter/Peter een Boom’  
- Officiële inhuldiging totempaal 
11. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 24 mei 2020 
Focusactiviteit: Kamsalamanders à volonté 
Koesterbuur Kamsalamander is de ster van deze activiteit.  
12. –––> AFGELAST !! 
Zaterdag, 30 mei 2020 
Focusactiviteit: 15de Vorsdonkloop in Vorsdonkbos-Turfputten in Gelrode 
13. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 31 mei 2020 
Focusactiviteit: Vroegochtendwandeling in Vorsdonkbos-turfputten in Gelrode 
met ontbijt 
7u00 wandeling, 9u00 ontbijt 
14. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 31 mei 2020 
Focusactiviteit: Familiefietstocht langs Tiense natuurgebieden 
15. –––> AFGELAST !! 
Zaterdag, 6 juni 2020 
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Focusactiviteit: Nacht van de Vroedmeesterpad, Neerijse 
Jaarlijks gezinsevenement ter ere en glorie van het zeldzaamste amfibie van de 
streek. 
16. –––> AFGELAST !! 
Zaterdag, 6 juni 2020 
Focusactiviteit: Familiefietstocht langs Tiense natuurgebieden 
Vertrek aan station Tienen, pauze met vieruurtje in Natuur.huis De Gors en 
daarna terug naar station via een andere weg. 
17. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 7 juni 2020 
Focusactiviteit: Verkenning van de Beemden in Landen 
18. –––> AFGELAST !! 
Zaterdag, 13 juni 2020 
Focusactiviteit: Lobergen: Een scheutje groen op de Boven-Lo, met Bert 
Derveaux 
19. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 28 juni 2020 
Focusactiviteit: Kennismaken met de natuurpracht in Papenbroek 
20. 
Zondag, 12 juli 2020 
Big Jump: 9de Big Jump, deze keer niet in de Tiense Grote Gete maar een Small 
Jump virtueel online 
21. 
Zondag, 2 augustus 2020 
Corona: staycation: Rondje ‘Natuur in ‘t dorp’, Bierbeek 
22. 
Zondag, 30 augustus 2020 
Focusactiviteit: Wandelen ‘Over de grens…’ 
Verkenning Landschap ten oosten van Leuven en de problematiek doortrekking 
expressweg tussen Tiensesteenweg en Diestsesteenweg. 
23. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 20 september 2020 
Focusactiviteit: Walk for Nature: Hagelands Bos 
24. –––> AFGELAST !! 
Zaterdag, 5 december 2020 
Grote afdelingsactiviteit: Afdelingsspaghetti: gaat niet door, neem deel aan een 
van onze twee exclusieve wandelingen op zondag 6 december 2020. 
25. –––> AFGELAST !! 
Zondag, 6 december 2020 
Focusactiviteit: Landschapswandeling Ransberg 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.2 realiseert jaarlijks minstens 6 activiteiten die als doel 
hebben de brede bevolking te sensibiliseren voor natuur en milieu. Daarop zijn 
telkens minstens 15 deelnemers aanwezig. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

De doorgegane activiteiten waren geslaagd en we willen hiermee verder doen in 
2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 
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Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB zet verder in op de organisatie van focusactiviteiten waar natuur en 
landschap en onze natuurgebieden centraal staan, en dit gespreid over heel ons 
werkingsgebied.  Deelnemers variërend van een 30-tal tot 200, maar gemiddeld 
meer dan 50. De focusactiviteiten worden aangekondigd in het algemeen 
gedeelte van het tijdschrift en verder voorgesteld in de nieuwsbrieven, website 
en facebook. 
Ook in 2021, al minstens in de eerste jaarhelft, zullen weinig publieksactiviteiten 
mogen doorgaan omwille van Covid 19. We kunnen ons dan ook niet vastpinnen 
op een aantal. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Ook hier onder voorbehoud van de coronamaatregelen hopen we terug 
gemiddeld 50 deelnemers te bereiken per focusactiviteit en ze te sensibiliseren 
rond het belang van natuur en landschap, natuurbeheer, biodiversiteit. 

 
Activiteit 1.2.3 NPOB plande via haar Werkgroep Natuur en Erfgoed in 2020 minstens zeven 

publieksactiviteiten. Ze wil hiermee het publiek bewust maken van het feit dat landschappen en reservaten 

met hun typische fauna en flora tot ons erfgoed behoren, in combinatie met de historische bouwkundige 

restanten die eventueel aanwezig zijn. Aankondiging via de communicatiekanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, 

website en facebook). 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Van de 8 geplande activiteiten zijn er omwille van Covid 19 maar 3 kunnen 
doorgaan.  
- 8 maart: Willebringen revisited: de streep: ja 
- 24 mei: Bezoek Domein Gellenberg, Lubbeek: neen 
- 14 juni:  Leibeekvallei en omgeving in Haacht: neen 
- 23 augustus: Op het einde van de wereld rechtsaf, part 3: Brabants 

Haspengouw: ja 
- 13 september: Aan de grenzen van Begijnendijk: neen 
- 11 november: Archeologiedagen Les Burettes, Honsem: ja 
- 25 oktober: Wandeling in Tielt-Winge met bezoek Stenen Huis: neen 
- 20 december: Straffe kost op de taalgrens in Sluizen/L’Ecluse: neen 
Met de activiteiten van de Werkgroep Natuur en erfgoed proberen we te 
ontdekken wat er nog zichtbaar en traceerbaar is van de historische 
ontwikkelingen: hoe is ons cultuurlandschap ontstaan en geëvolueerd? Welke 
impact hebben het fysisch milieu én de mens gehad op dit landschap? Hetzelfde 
geldt voor onze reservaten met hun typische fauna en flora, die ook behoren tot 
ons erfgoed, in combinatie met de historische bouwkundige restanten die 
eventueel aanwezig zijn.  
Deze oorspronkelijk geplande activiteiten werden allemaal aangekondigd via 
onze gebruikelijke kanalen zoal tijdschrift, nieuwsbrief, website en facebook. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Er zijn omwille van Covid 19 maar  3 publieksactiviteiten  Natuur en Erfgoed van 
de geplande 8 kunnen doorgaan met telkens een 30 à 50-tal deelnemers 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
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Dit sluit aan bij module 1.2 realiseert jaarlijks minstens 6 activiteiten die als doel 
hebben de brede bevolking te sensibiliseren voor natuur en milieu. Daarop zijn 
telkens minstens 15 deelnemers aanwezig. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

De activiteiten waren geslaagd. We willen hier in 2021 mee verder doen, 
rekening houdend met de Covid-19 maatregelen. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB hoopt via haar Werkgroep Natuur en Erfgoed in 2021 terug 
publieksactiviteiten te kunnen organiseren. We willen ons niet vastpinnen op 
een aantal omwille van de Covid 19-maatregelen. 
Aantal deelnemers ligt in de lijn van de focusactiviteiten. Aankondiging en 
duiding via de eigen communicatiekanalen 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Ook hier hopen we gemiddeld evenveel deelnemers te bereiken als vorige jaren. 
We willen het publiek bewust te maken van het feit dat landschappen en 
reservaten met hun typische fauna en flora ook tot ons erfgoed behoren, in 
combinatie met de historische bouwkundige restanten die eventueel aanwezig 
zijn. Aankondigingen hiervan weer via onze gebruikelijke kanalen. 

 
Activiteit 1.2.4 NPOB coördineert i.f.v. promotie en spreiding over het werkingsgebied in 2020 de 

participatie van haar geledingen aan de voor haar missie relevante Vlaamse acties van de Dag van de Natuur 

en de Nacht van de Vleermuis. 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

In 2020 is er op 2 plaatsen een Nacht van de Vleermuis georganiseerd in ons 
werkingsgebied, maar geen Dag van de Natuur omwille van Covid-19.  

• Vladderaars met echolocatie: Nacht van de vleermuis 2020 - Vrijdag 28 
augustus 2020 - Diest, Citadel - Natuurpunt Diest, Bezoekerscentrum 
Webbekomsbroek, Stad Diest -> AFGELAST 

• Nacht van de Vleermuis - Zaterdag 29 augustus 2020 - Erps-Kwerps, 
Bezoekerscentrum Groene Vallei - Bezoekerscentrum Groene Vallei, 
Natuurpunt Kortenberg -> DOORGEGAAN 

• Over muizen en vleermuizen - Coronaproof - Zaterdag 29 augustus 2020 
- Boortmeerbeek, Oude Pastorie - Natuurpunt Boortmeerbeek -> 
AFGELAST 

• Nacht van de Vleermuis - Zaterdag 29 augustus - Vlierbeek - Natuurpunt 
Leuven -> DOORGEGAAN 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

2 Nachten van de Vleermuis met bijna overal in totaal meer dan 50 deelnemers.  
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 



14 
 

 

Natuurpunt Oost-Brabant vzw ● Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap 
Leuvensestraat 6 ● 3010 Kessel-Lo ● Tel: 016/25 25 19 ● npob@natuurpunt.be ● www.natuurpuntoostbrabant.be 

Dit sluit aan bij module 1.2 realiseert jaarlijks minstens 6 activiteiten die als doel 
hebben de brede bevolking te sensibiliseren voor natuur en milieu. Daarop zijn 
telkens minstens 15 deelnemers aanwezig. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Geslaagd. We blijven dit promoten in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB coördineert i.f.v. promotie en spreiding over het werkingsgebied in 2020 
de participatie van haar geledingen aan de Vlaamse publieksacties van de Dag 
van de Natuur en de Nacht van de Vleermuis. Aantal deelnemers per activiteit 
ligt in de lijn van de focusactiviteiten. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Ook hier weer onder voorbehoud van de Covid 19-maatregelen, hopen we 
opnieuw evenveel deelnemers te behalen als vorige jaren. De aan- of 
afwezigheid van vleermuizen is ook een belangrijke indicator hoe het met onze 
biodiversiteit gesteld is. Dit willen we tonen aan de hand van lezingen en 
wandelingen met batdetector. 
Op de Dag van de Natuur willen we het publiek en ook de jongeren warm maken 
voor het belang van natuurbeheer voor onze gebieden door hen kennis te laten 
maken met de praktijk.  

 

Activiteit 1.2.5 NPOB ondersteunt via de regionale vrijwilligersnetwerken en haar communicatiekanalen 

(tijdschrift, nieuwsbrief, website en sociale media) in 2020 de lokale activiteiten van de 

afdelingen/kernen/aangeslotenen die openstaan voor het publiek: gegidste wandelingen, infoavonden, 

kinderactiviteiten, cursussen, inventarisaties, werkdagen in natuurgebieden, plantacties, excursies… De 

jaarkalender wordt per subregio bij het eerste nummer van het tijdschrift gevoegd en is in zijn totaliteit te 

raadplegen op de website van NPOB. 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Vanaf de eerste lockdown in 2020 hebben we de activiteiten van onze 
afdelingen/kernen/aangeslotenen aangekondigd via onze website met 
vermelding of ze al of niet afgelast waren. In onze andere communicatiekanalen 
werd naar de website verwezen voor deze informatie 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020.  

 Omwille van Covid 19 werd vooral de website ingezet om aan te geven of de 
aangekondigde activiteiten zouden doorgaan. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.2 realiseert jaarlijks minstens 6 activiteiten die als doel 
hebben de brede bevolking te sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor 
natuur en milieu. Daarop zijn telkens minstens 15 deelnemers aanwezig. 
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Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 20219? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit is geslaagd voor zover mogelijk in deze Corona-tijden. Ook hier 
doen we in 2021 mee voort.  

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB ondersteunt via de regionale vrijwilligersnetwerken en haar 
communicatiekanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, website en sociale media) in 
2021 de lokale activiteiten van de afdelingen/kernen/aangeslotenen die 
openstaan voor het publiek: gegidste wandelingen, infoavonden, 
kinderactiviteiten, cursussen, inventarisaties, werkdagen in natuurgebieden, 
plantacties, excursies… De kalender zal per subregio telkens aan het betreffende 
nummer van het tijdschrift toegevoegd worden voor zover Covid 19 geen roet in 
het eten strooit. De jaarkalender is in zijn totaliteit te raadplegen op de website 
van NPOB, telkens met vermelding of de activiteit eventueel werd afgelast. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We beogen hiermee zowel leden en hun gezin als geïnteresseerd publiek te 
laten kennismaken met de activiteiten van onze geledingen en op die manier 
zoveel mogelijk personen te bereiken en te sensibiliseren. 

 
Operationele Doelstelling OD 1.3 NPOB ontwikkelt en realiseert minstens 1 meerjarige campagne 
gedurende de beleidsperiode en blijft verder inzetten op minstens 1 symposium per jaar rond een 
natuurgerelateerd thema met als doel het brede publiek en de overheden te informeren, sensibiliseren en 
mobiliseren. Daarnaast behoren initiatieven voor specifieke doelgroepen tot de mogelijkheden. 
 
Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

We hebben vanaf het najaar 2016 een meerjarige campagne gelanceerd ‘Robuuste valleisystemen voor 
klimaatbuffering en versterking biodiversiteit’. We werkten visies uit voor 13 valleien in ons werkingsgebied, 
ontwikkelden een tentoonstelling, planden een hele reeks van gethematiseerde focusactiviteiten voor het 
grote publiek, voorzagen een vorming voor onze vrijwilligers en publiceerden een dossier van 60 bladzijden.  
Sinds 2017 hebben we daarenboven jaarlijks minstens 2 symposia georganiseerd aansluitend bij het thema van 
de campagne of over een andere natuur(gebieden)gerelateerd thema.   
In 2020 is de reeks doorbroken omwille van Covid 19. We hebben wel het thema van de campagne levend 
gehouden met artikels in het tijdschrift, o.a. visie op de Getevallei, de beemden in Landen, de 
droogteproblematiek, visie op ontwerp GRUP Demer- en Laakvallei, op plannen voor bufferbekken in vallei van 
de Voer… 
Daarnaast is eind 2020 de nieuwe campagne van NPOB  aangekondigd: Natuur en landschap: 50 jaar later en 
20 jaar verder.  
Eventuele bijsturingen in 2021 

 
Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

We blijven inzetten op het thema van de valleien als klimaatbuffers, op de noodzaak aan actie voor de 

biodiversiteit en het behoud en de verhoging van de kwaliteit van de open ruimte.  Vanaf het najaar 2021 

lanceert NPOB een nieuwe meerjarige campagne: Natuur en Landschap 50 jaar later en 20 jaar verder n.a.v. 

het 50-jarig bestaan van de vereniging.  
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Activiteit 1.3.1 Vanaf het najaar 2016 lanceerde NPOB een campagne rond de rol van natuur in de 

klimaatadaptatie en –mitigatie. NPOB zet haar communicatiekanalen en pers in voor informatie en 

sensibilisatie van de bevolking rond dit thema. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Gezien activiteiten gelinkt aan het thema van de campagne niet konden 
doorgaan omwille van Covid 19, werd aan het thema verder aandacht besteed in 
artikels in ons tijdschrift  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

De artikels vonden weerklank en lokten reactie uit bij overheden en betrokken 
instanties, o.a. bij de GRUP Demer en Laak, bij het Strategisch Plan Getevallei, bij 
de problematiek van het bufferbekken in natuurgebied aan de Voer… 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.3 realiseert (samen met haar lidverenigingen) minstens 
2 initiatieven die als doel hebben de brede bevolking of specifieke doelgroepen 
te sensibiliseren, informeren en mobiliseren rond natuur of milieu. Daarbij blijk 
het gezamenlijk bereik van in totaal minstens 250 personen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

We blijven in 2021 inzetten op beklijvende artikels rond de thematiek van 
valleien, water, biodiversiteit en klimaat in ons tijdschrift. Vanaf het ogenblik dat 
grote activiteiten terug kunnen doorgaan, zal ook dat thema daar terugkeren. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

We blijven verder inzetten op het thema van Robuuste valleien als 
klimaatbuffers. Vanaf de tweede helft van 2021 hopen we een nieuwe 
campagne te kunnen opstarten: Natuur en Landschap: 50 jaar later en 20 jaar 
verder n.a.v. ons 50-jarig bestaan. We gebruiken daarvoor onze 
communicatiekanalen, besteden er aandacht aan in onze focusactiviteiten en 
zetten in op beleidsbeïnvloeding. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We beogen daarmee om op verschillende manieren het publiek te bereiken 
zowel via laagdrempelige initiatieven als via gerichte actie en communicatie. 

 

Activiteit Actie 1.3.2 NPOB voorzag in 2020 een symposium bij de Walk for Nature in het Hagelands Bos. Ze 

werd  breed aangekondigd en geduid via de eigen communicatiekanalen en pers. Ze stond open voor 

publiek, overheden en pers. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 
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Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

In 2020 wilden we terug een symposium organiseren bij de Walk for Nature in 
het Hagelands Bos (Tielt-Winge) oorspronkelijk gepland voor 26 april 2020, maar 
omwille van de Corona-maatregelen eerst uitgesteld naar 20 september, en 
tenslotte afgelast en uitgesteld tot 2022. 
Voorziene programma symposium ‘Hagelands Bos in perspectief’ 

o Welkom door dagvoorzitter Vera Reusens 
o Prof. Maïka De Keyzer (KU Leuven): De flessenhals van de 

vroegmoderne economie: Een historisch overzicht van het belang en 
gebruik van hout in Vlaanderen. 

o Eric Van Beek (NP Aarschot): het Hagelands Bos, naar een natuurlijk 
bos. Ambities rond omvorming, bosuitbreiding en 
waterhuishouding.  

o Kevin Feytons (NP): Ecologisch herstel en heropleving van bedreigde 
soorten in de Winge- en Mottevallei. 

o Afsluitend woord van gedeputeerde Bart Nevens 
Het symposium werd breed aangekondigd en geduid worden via de eigen 
communicatiekanalen en pers, maar ging helaas niet door. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Werd afgelast omwille van Covid 19 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.3 realiseert (samen met haar lidverenigingen) minstens 
2 initiatieven die als doel hebben de brede bevolking of specifieke doelgroepen 
te sensibiliseren, informeren en mobiliseren rond natuur of milieu. Daarbij blijk 
het gezamenlijk bereik van in totaal minstens 250 personen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Niet doorgegaan wegens Covid 19. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

In 2021 organiseren we op de weide van Rock Werchter een grote activiteit rond 
het 50-jarig bestaan van Natuurpunt Oost-Brabant. Daar plannen we voorlopig 
geen klassiek symposium maar interactieve sessies met het publiek rond de 
thema’s van de campagne: Natuur en Landschap, 50 jaar later en20 jaar verder. 
Dit zal breed aangekondigd en geduid worden via de eigen 
communicatiekanalen en pers. Ze staan open voor publiek, overheden en pers. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We hopen opnieuw minstens 70 deelnemers op deze sessies te bereiken en 
1000 deelnemers op de activiteit indien Covid 19 dit toelaat. 

 
Activiteit Actie 1.3.3 NPOB richt via haar Werkgroep Natuur en Erfgoed in 2020 minstens één infoavond in 

voor de geïnteresseerden waarop een expert uitleg geeft over een aan dit onderwerp gerelateerd thema.  

Aankondiging via de communicatiekanalen van de Regionale. 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 
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Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

De geplande infoavond van 15 november 2020 rond grenslandschappen is niet 
kunnen doorgegaan vanwege Covid 19.  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

De infoavond is niet kunnen doorgegaan.  
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.3 realiseert (samen met haar lidverenigingen) minstens 
2 initiatieven die als doel hebben de brede bevolking of specifieke doelgroepen 
te sensibiliseren, informeren en mobiliseren rond natuur of milieu. Daarbij blijk 
het gezamenlijk bereik van in totaal minstens 250 personen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

We willen ons in 2021 beperken tot 1 lezing en alleen publieksactiviteiten. De 
deelnemers tussen excursie en publieksactiviteit overlappen immers elkaar. De 
uitleg ter plekke wordt telkens gegeven door een deskundige terzake. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

Het blijft twijfelachtig of we in 2021 nog een infoavond kunnen organiseren 
omdat het ernaar uitziet dat alle overige publieksactiviteiten zullen 
geconcentreerd worden in de tweede jaarhelft en we daar een overbelasting 
riskeren.  

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Met de infoavond willen we 20-tal mensen te bereiken We beogen daarmee het 
publiek van geïnteresseerden een beter inzicht te geven op de interactie tussen 
natuur en erfgoed in het tot stand komen van ons landschap. 

 
 
Operationele Doelstelling OD 1.4 NPOB biedt de bevolking en/of specifieke groepen de mogelijkheid een 
bijdrage te leveren aan de uitbouw en het beheer van de natuurgebieden binnen het werkingsgebied. De 
reservaten bieden immers de beste garantie op behoud en uitbreiding van natuur en biodiversiteit. Meteen 
wordt ook betrokkenheid en draagvlak gecreëerd. 
 
Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

De doestelling is grotelijks bereikt. De fondsenwerving overtrof ruimschoots de verwachtingen. De dag van de 
Natuur is echter niet doorgegaan omwille van Covid-19. De meeste van onze werkdagen wel, maar met telkens 
aangepaste maatregelen omwille van de Covid-19.  
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 
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Activiteit 1.4.1 NPOB onderneemt in 2020 actie voor het verwerven van de nodige financiële middelen voor 

de uitbouw van een netwerk van natuurgebieden, en dit met mobilisatie van de lokale groepen, 

sensibilisatie van bevolking en gemeentebesturen en lokale actoren. In tijdschrift nummer 4 en de overige 

communicatiekanalen voert NPOB een slotcampagne GeefomNatuur waarin zij de leden en de bevolking 

oproept een bijdrage te leveren onder de vorm van giften. Deze giften zijn essentieel om in de 

restfinanciering (het niet-gesubsidieerde deel) van de aankoopprijs te voorzien. 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Vanaf het tweede nummer van het tijdschrift zijn er oproepen verschenen om 
de aankoop van natuurgebieden te steunen via giften. Door de 
coronamaatregelen waren immers een reeks benefietactiviteiten gesneuveld, 
waardoor het opbrengen van de restfinanciering in de problemen dreigde te 
komen. Het laatste nummer is bovendien traditiegetrouw het 
fondsenwervingsnummer. Ze werd gevoerd onder het motto: Geef een cadeau 
aan de jarige vereniging (Cadeau 50 jaar NPOB) voor de aankoop van 
natuurgebieden.. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Ons tijdschrift is op een oplage van 12000 verschenen. Er is dankzij deze 
fondsenwerving in 2020 heel wat geld opgehaald voor de aankoop en 
ondersteuning van onze natuurgebieden. Niet minder dan 2929 individuele 
persoonlijke giften. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 1.4: realiseert jaarlijks 1 initiatief dat de brede bevolking 
of specifieke doelgroepen in staat stelt een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van 50 
verschillende personen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

De fondsenwerving via het tijdschrift krijgt veel respons en genereert heel wat 
giften, dus herhalen we de actie in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB onderneemt in 2021 actie voor het verwerven van de nodige financiële 
middelen voor de uitbouw van een netwerk van natuurgebieden, en dit met 
mobilisatie van de lokale groepen, sensibilisatie van bevolking en 
gemeentebesturen en lokale actoren. In tijdschrift nummer 4 en de overige 
communicatiekanalen voert NPOB een slotcampagne GeefomNatuur waarin zij 
de leden en de bevolking oproept een bijdrage te leveren onder de vorm van 
giften. Deze giften zijn essentieel om in de restfinanciering (het niet-
gesubsidieerde deel) van de aankoopprijs te voorzien. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 
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We hopen een even groot bedrag via giften op te halen als in 2020 

 

Activiteit 1.4.2 NPOB blijft het overkoepelend Natuurfonds Oost-Brabant (het vroegere Natuurfonds 

Hageland) inzetten om de solidariteit voor de restfinanciering van de reservatenaankopen binnen het 

werkingsgebied te bevorderen. 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Via het overkoepelend Natuurfonds Oost-Brabant werden de bedragen die de 
campagne Cadeau 50 jaar NPOB in 2020 opgebracht heeft, verdubbeld. Alles 
om de restfinanciering van de reservaataankopen binnen het werkingsgebied te 
helpen dragen.  

Behaald resultaat in 2020 Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

De inzet van het Natuurfonds Oost-Brabant vormt een belangrijke stimulans 
voor de fondsenwerving. Het is een instrument om de solidariteit voor de 
restfinanciering binnen het werkingsgebied te organiseren. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.4: realiseert jaarlijks 1 initiatief dat de brede bevolking 
of specifieke doelgroepen in staat stelt een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van 50 
verschillende personen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

De activiteit was geslaagd. We doen hier in 2021 mee voort. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB blijft het overkoepelend Natuurfonds Oost-Brabant (het vroegere 

Natuurfonds Hageland) inzetten om de solidariteit voor de restfinanciering van 

de reservatenaankopen binnen het werkingsgebied te bevorderen. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We hopen in 2021 dezelfde inspanning te kunnen leveren via het Natuurfonds 
Oost-Brabant. 

 
Activiteit 1.4.3 In 2020 promoot NPOB de deelname van het publiek/omwonenden aan de werkdagen 

vrijwillig natuurbeheer in de reservaten. Daartoe zet ze haar communicatiekanalen in. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

De werkdagen vrijwilliger natuurbeheer worden aangekondigd in ons tijdschrift 
‘Natuur en Landschap’ en ook op onze website: 



21 
 

 

Natuurpunt Oost-Brabant vzw ● Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap 
Leuvensestraat 6 ● 3010 Kessel-Lo ● Tel: 016/25 25 19 ● npob@natuurpunt.be ● www.natuurpuntoostbrabant.be 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

In totaal gingen ca 225 bubbelwerkdagen door in de winter- en zomerperiode, 
gespreid over het terrein in groepjes van max. 4 . Deze werkdagen dienden 
immers omwille van Covid 19 anders georganiseerd te worden: , gingen ca. 
Minstens 800 deelnemers in het totaal. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.4: realiseert jaarlijks 1 initiatief dat de brede bevolking 
of specifieke doelgroepen in staat stelt een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van 50 
verschillende personen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Activiteit is geslaagd en wordt verdergezet in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. 

In 2021 promoot NPOB de deelname van het publiek/omwonenden aan de 
werkdagen vrijwillig natuurbeheer in de reservaten. Daartoe zet ze haar 
communicatiekanalen in. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We hopen terug evenveel deelnemers te hebben als vorige jaren en hen ook 
bewust te maken van het belang van natuurbeheer. 

 
Activiteit 1.4.4 Bij de Dag van de Natuur in november 2020 vraagt NPOB aandacht voor het betrekken van 

specifieke doelgroepen zoals jeugdbewegingen bij het beheer van de reservaten die dag. Daartoe zet ze haar 

communicatiekanalen in. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

In 2020 is geen Dag van de Natuur doorgegaan omwille van Covid-19. 
Deze worden normaalgezien aangekondigd via ons tijdschrift Natuur en 
Landschap, onze website en onze nieuwsbrieven 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Niet van toepassing 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 1.4: realiseert jaarlijks 1 initiatief dat de brede bevolking 
of specifieke doelgroepen in staat stelt een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van natuur of milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van 50 
verschillende personen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  
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We doen hier mee verder in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

Bij de Dag van de Natuur in november 2021 vraagt NPOB aandacht voor het 
betrekken van specifieke doelgroepen zoals jeugdbewegingen bij het beheer van 
de reservaten die dag. Daartoe zet ze haar communicatiekanalen in. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We hopen hier opnieuw minstens evenveel deelnemers te behalen als vorige 
jaren. Op de Dag van de Natuur willen we het publiek en ook de jongeren warm 
maken voor het belang van natuurbeheer voor onze gebieden door het hen in 
de praktijk te laten meemaken.  

 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING SD-2: Invulling geven aan wat NPOB wil zijn als regionale vereniging voor 
natuur en landschap: een levende en slagkrachtige vereniging. 
 

Evaluatie strategische doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

Ondanks Covid 19 slaagde NPOB er in de afdelingen voldoende ondersteuning te bieden, zeker voor 

bovenlokale problematieken, en bleven de netwerken actief. In de 2020 werd daartoe de regionale 

Beleidswerkgroep gereactiveerd. 

We merken dat NPOB een actor is die impact en slagkracht blijft hebben. 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 

Operationele Doelstelling OD 2.1 NPOB vormt het aanspreekpunt voor de afdelingen/vrijwilligersgroepen 
voor bovenlokale werking en problematiek in Oost-Brabant. 
 

Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

We slagen in ons doel, er rekening mee houdend dat de inhoudelijke ondersteuning voor het grootste deel 

door vrijwilligers met kennis terzake geleverd wordt en dus afhankelijk is van hun mogelijkheden tot inzet. 

 
Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 

Activiteit 2.1.1 NPOB springt in de bres om de lokale afdelingen/vrijwilligersgroepen te ondersteunen bij 

dossiers die hun mogelijkheden te boven gaan zoals juridische dossiers. Dit zal ze in voorkomend geval ook 

in 2020 doen. 

 
Zie actie 3.1.1, 3.2.2 en 3.2.3 
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Activiteit 2.1.2 NPOB vormt tijdelijke of permanente regionale vrijwilligersnetwerken voor ondersteuning 

van de bovenlokale thema’s en acties en campagnes. Vrijwilligersnetwerken die in 2020 alleszins actief 

blijven, zijn: regionale Werkgroep Beleid, Werkgroep Natuur en Erfgoed, Werkgroep campagne en  

focusactiviteiten, redactie tijdschrift en publicaties, reservatenteams. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Er was in 2020 een regionale werkgroep rond Beleid, Natuur en Erfgoed, 
Campagne en focusactiviteiten,  redactie tijdschrift en publicaties, 
reservatenteams.  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

. Er werd online vergaderd en telefonisch en via mail contact gehouden. De 
Werkgroep Beleid werd gereactiveerd. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 3.2 Organiseert activiteiten die de organisatie, 
deskundigheid of communicatie van haar afdelingen en of vrijwilligersnetwerken 
verbetert. 60 dlu 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

We willen hier blijven op inzetten in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB vormt tijdelijke of permanente regionale vrijwilligersnetwerken voor 
ondersteuning van de bovenlokale thema’s en acties en campagnes. 
Vrijwilligersnetwerken die in 2021 actief blijven, zijn: Beleid, Natuur en Erfgoed, 
campagne NPOB  en de focusactiviteiten, redactie tijdschrift en publicaties, 
reservatenteams, voor zover de Corona-maatregelen geen roet in het eten 
strooien.  

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We beogen hiermee onze vrijwilligers te blijven ondersteunen en onze 
slagkracht als vereniging te behouden. 

 
 
Operationele Doelstelling OD 2.2 NPOB zet in op een kwalitatieve werking van de vereniging met het oog op 
versterking van haar impact. Ze ondersteunt de afdelingen/vrijwilligersgroepen inhoudelijk en strategisch. 
 
Evaluatie operationele doelstelling 2020 
 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

We slagen in ons doel, er rekening mee houdend dat de inhoudelijke ondersteuning voor het grootste deel 

door vrijwilligers met kennis terzake geleverd wordt en dus afhankelijk is van hun mogelijkheden tot inzet. 
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Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 

Activiteit 2.2.2 Het secretariaat van NPOB staat ook in 2020 open voor de vrijwilligers en is bereikbaar 

tijdens de werkuren. Het secretariaat fungeert ook als contactpunt, verdeel- en ophaalpunt van materiaal 

(promotiemateriaal, uitleenbaar logistiek materiaal enz.) 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Het secretariaat van NPOB was in 2020 beperkt geopend omwille van Covid-19. l  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Omdat er weinig activiteiten konden doorgaan, is er ook weinig gebruik gemaakt 
van het aanwezige uitleenmateriaal zoals: beamer, projectiescherm, batdetector, 
tijdschriften en folders voor infostands, beachvlaggen, roll-up banners, … 
Contacten van vrijwilligers met het secretariaat verliepen veelal via mail en 
telefoon.  
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Voor zover Covid 19 dit toelaat, blijft dit ongewijzigd. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

Het secretariaat van NPOB staat ook in 2021 open voor de vrijwilligers en is 
bereikbaar tijdens de werkuren. Het secretariaat fungeert als contactpunt, 
verdeel- en ophaalpunt van materiaal (promotiemateriaal, uitleenbaar logistiek 
materiaal enz.). Bij ziekte of afwezigheid van het personeelslid zorgen 
vrijwilligers voor een minimale permanentie zowel plaatselijk als digitaal. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

De afdelingen beter ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. 

 

Activiteit 2.2.3 NPOB informeert haar afdelingen/vrijwilligersgroepen permanent rond actuele natuur- en 

aanverwante dossiers die impact hebben op de regio. Zij onderhoudt daarvoor een medewerkersgedeelte 

binnen de website (zie actie 1.1.3). En verder zet zij daarvoor het tijdschrift met achtergrondartikels in, de 

digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers, de facebookpagina’s van de vereniging. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Op de medewerkerssite kunnen onze vrijwilligers relevante info vinden over de 
vereniging en haar werking: deadlines inzendingen artikels tijdschrift, criteria 
focusactiviteiten, jaarplanning, beleidsdossiers... Onze algemene nieuwsbrief 
bevat ook nuttige info voor de afdelingen. Via ons tijdschrift en onze 
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facebookpagina’s en -groepen worden heel wat interessante artikels en 
aankondigingen en actuele info over dossiers gedeeld. Verder verloopt ook veel 
overleg en informatie-uitwisseling via contacten tussen bestuurders van een 
afdeling en bv. de beleidsverantwoordelijke of voorzitter NPOB. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

De afdelingen en vrijwilligers hebben voldoende bronnen om zich te informeren.   
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 3.1 Ontsluit permanent aan haar afdelingen of 
vrijwilligersnetwerken informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde 
dossiers in de regio. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

De activiteit wordt verdergezet in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB informeert haar afdelingen/vrijwilligersgroepen permanent rond actuele 
natuur- en aanverwante dossiers die impact hebben op de regio. Zij onderhoudt 
een medewerkersgedeelte binnen de website (zie actie 1.1.3). En verder 
gebruikt zij daarvoor het tijdschrift met achtergrondartikels in, de digitale 
nieuwsbrief voor vrijwilligers, de facebookpagina’s van de vereniging. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We willen hiermee op verschillende manieren onze vrijwilligers beter informeren 
zodat ze die kennis kunnen gebruiken voor acties en activiteiten. 

 
Activiteit 2.2.4 Op de Algemene Vergadering in het voorjaar 2020, waarop de stemgerechtigden van de 

afdelingen vertegenwoordigd zijn, en de jaarlijkse Verenigingsraad in het najaar 2020, waarop alle actieve 

vrijwilligers uitgenodigd zijn, bepaalt NPOB gezamenlijk de prioriteiten en doelen van de vereniging. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Op onze Algemene Vergadering van 29 februari 2020 werd de 
jaarplanning/prioriteiten voorgesteld aan de stemgerechtigden en 
geïnteresseerden, besproken en gestemd. 
Er was een Verenigingsraad gepland op 20 november 2020 waar onze 
ontwerpjaarplanning en de prioriteiten voor het komende jaar (2021) zouden  
worden voorgesteld. Alle actieve vrijwilligers waren hierop uitgenodigd. Dit is 
niet kunnen doorgaan omwille van Covid 19. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

De Algemene vergadering van 29 februari had  circa 77 dln. De Verenigingsraad 
is niet doorgegaan. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 
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Dit sluit aan bij module 3.4: bepaalt samen met haar lidverenigingen 
gezamenlijke lange termijntransitiedoelen en gezamenlijke beleidsprioriteiten. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

De activiteit was geslaagd voor wat de AV van 27 april 2020 betreft. 
De Algemene Vergadering van 2021 op 27 februari verliep via Zoom, de 
Verenigingsraad staat gepland op 1 oktober 2021. We behandelen daar onze 
prioriteiten zoals voorheen.. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

Op de Algemene Vergadering in het voorjaar 2021, waarop de stemgerechtigden 
van de afdelingen vertegenwoordigd zijn, en de jaarlijkse Verenigingsraad in het 
najaar 2021, waarop alle actieve vrijwilligers uitgenodigd zijn, bepaalt NPOB 
gezamenlijk de prioriteiten en doelen van de vereniging. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We beogen de vrijwilligers mee te laten denken over prioriteiten en planning, 
hen goed te informeren zodat ook de activiteiten op mekaar en de prioriteiten 
afgestemd kunnen worden en ze hiermee aan de slag kunnen in hun afdeling. 

 
Activiteit 2.2.5 NPOB zorgt voor vorming van de vrijwilligers d.m.v. workshops en/of inhoudelijke 

uitleg/presentaties op de Algemene Vergadering en de Verenigingsraad.  

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

Op onze Algemene Vergadering van 29 februari 2020 werd naast het voorstellen 
van de jaarplanning/prioriteiten, ook ingegaan op de beleidswerking NPOB, de 
reservatenwerking. 
Kris Decleer (wetenschapper INBO) hield een gesmaakte lezing met als titel: 
"Robuuste natuur voor biodiversiteit en klimaat: nood aan effectieve realisatie 
van 25 à 30% natuur in Vlaanderen". Er was gelegenheid om vragen te stellen en 
te bespreken. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Er waren circa 77 vrijwilligers uit 15 afdelingen op onze Algemene Vergadering.  
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 3.2: organiseert activiteiten die de organisatie, 
deskundigheid of communicatie van haar (lokale) afdelingen/lidverenigingen of 
vrijwilligersnetwerken verbetert. Op jaarbasis worden minstens 60 
deelnemersuren gerealiseerd. Deze activiteiten hebben als doel de impact van 
de betrokken afdelingen/lidverenigingen te verhogen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit was geslaagd en wordt verdergezet in 2021. 
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Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

Doordat de Algemene Vergadering van NPOB op 27 februari 2021 online verliep 
omwille van Covid 19, waren er geen workshops voorzien, wel een discussie 
over de nieuwe campagne en over de doelstellingen van het volgende 
meerjarenplan. 
We hopen dat op de Verenigingsraad van 1 oktober 2021 wel enige vorming van 
de vrijwilligers kan voorzien worden d.m.v. workshops.. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021k- 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We beogen de vrijwilligers mee te laten denken over voor de vereniging en de 
natuur belangrijke thema’s en hen voldoende achtergronden mee te geven voor 
eigen acties en activiteiten. 

 
Activiteit 2.2.6: De Werkgroep Natuur en Erfgoed organiseert in 2020 1 infoavond bedoeld als 

expertisevorming van de leden van de werkgroep. Ze stelt die activiteiten ook open voor geïnteresseerden  

 

Zzie ook 1.3.3 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

De infoavond is niet doorgegaan.  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

 Niet doorgegaan omwille van Covid 19Integreer hier ook de gevraagde staving 

voor de module waarvoor je deze activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 3.2: organiseert activiteiten die de organisatie, 
deskundigheid of communicatie van haar (lokale) afdelingen/lidverenigingen of 
vrijwilligersnetwerken verbetert. Op jaarbasis worden minstens 60 
deelnemersuren gerealiseerd. Deze activiteiten hebben als doel de impact van 
de betrokken afdelingen/lidverenigingen te verhogen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Ons doel werd niet gehaald doordat we de vooropgestelde infoavond niet 
konden laten doorgaan. We passen daarom onze ambities aan in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

In 2021 hopen we 1 infoavond te kunnen organiseren.  

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Met de infoavond beogen we minstens 20 mensen te bereiken en met de 
publieksactiviteiten in dezelfde grootteorde te blijven als de gewone 
focusactiviteiten. 
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Activiteit 2.2.7 NPOB initieert en coördineert in 2020 2 beheerteamexcursies binnen Oost-Brabantse 

reservaten voor intervisie en kennisuitwisseling. 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

We hebben geen beheerteamexcursies georganiseerd omwille van Covid-19. 
Om tot een gestructureerde kennisoverdracht en vorming van de beheerteams 
en vrijwillige medewerkers te komen werd gestart met een "Academie Natuur 
en Landschap 2020". 
De opstart gebeurde in 2020 om dan tijdens het jubileumjaar 50 jaar Natuur en 
Landschap, Natuurpunt Oost Brabant volledig uitgerold te worden. Doel: door 
middel van gerichte initiatie-excursies onder deskundige begeleiding van 
veldbiologen en terreinkenners dieper inzicht verwerven in beheerkeuzes en -
resultaten in verschillende biotopen/reservaatsprojecten.  
 
Volgende initiatie-excursies waren gepland: 

• Donderdag 30 april 2020: Vorsdonkbos te Gelrode 
o Thema: Bosomvorming en gevarieerd bos(randen)beheer in 

functie van ongewervelden, fungi en hogere planten 
(machinaal-, manueel- en begrazingsbeheer).  

o Begeleiders: Margaux Boeraeve, Ward Tamsyn en Tobias 
Ceulemans 

• Donderdag 14 mei 2020: De Spicht (Molenbroek) te Lubbeek 
o Thema: Succesvol herstel via Life Hageland van blauwgrasland 

en trilveen uit populierenaanplant in kwelgebied en korte 
duiding bij 'urgentieplan' voor Wingepopulatie van Kleine 
valeriaan, Karwijselie en Blauwe knoop. 

o Begeleiders: Bert Derveaux, Tobias Ceulemans en Luc Vervoort 

• Donderdag 04 juni 2020: Rosdel te Hoegaarden 
o Thema: Resultaten van ontwikkeling droog orchideeënrijk 

graslandencomplex uit voormalige akkers op de kalkrijke 
valleihellingen van de Schoorbroekbeek. 

o Begeleiders: Robin Guelinckx en Pieter Abts 

• Donderdag 18 juni 2020: Zwarte Bos te Bierbeek 
o Thema: Blauwgraslandherstel, Europese topnatuur en gericht 

gefaseerd maaibeheer 
o Begeleider: Robin Guelinckx 

• Vrijdag 26 juni 2020: Torfbroek te Berg (Kampenhout) 
o Thema: Ontwikkeling en beheer van een kalkmoeras en 

orchideeënrijk blauwgrasland met internationaal allure. 
Begeleider: Jan Wouters 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Is niet doorgegaan omwille van Covid 19. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Dit sluit aan bij module 3.2: organiseert activiteiten die de organisatie, 
deskundigheid of communicatie van haar (lokale) afdelingen/lidverenigingen of 
vrijwilligersnetwerken verbetert. Op jaarbasis worden minstens 60 
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deelnemersuren gerealiseerd. Deze activiteiten hebben als doel de impact van 
de betrokken afdelingen/lidverenigingen te verhogen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

We gaan proberen de Academie Natuur en Landschap te organiseren van zodra 
het terug kan. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

Om tot een gestructureerde kennisoverdracht en vorming van de beheerteams 
en vrijwillige medewerkers te komen start Natuurpunt Oost-Brabant met een 
‘Academie Natuur en Landschap 2021’. We mikken op een 5-tal lesexcursies zo 
Covid 19 dit toelaat. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Doel: door middel van gerichte excursies onder deskundige begeleiding van 
veldbiologen en terreinkenners dieper inzicht verwerven in beheerkeuzes en -
resultaten in verschillende biotopen/reservaatsprojecten. Uitwisseling van 
ervaringen en kennis. 

 
 
Operationele Doelstelling OD 2.3 NPOB vormt een open, transparante en democratische vereniging zowel 
intern als voor organisaties die met haar willen samenwerken aan de doelen van de vereniging. 
 
Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

De doelstelling is geslaagd. Afdelingen organiseren hun eigen Lokale Algemene Vergadering waarop zij de 
stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering van NPOB en hun eigen bestuurders aanduiden. De 
bestuurders van NPOB komen uit de afdelingen, die jaarlijks opgeroepen worden eventuele kandidaten voor te 
stellen aan de AV van NPOB. 
 
Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 
Activiteit 2.3.1 NPOB hanteert een democratische en transparante beslissingsstructuur. Elke afdeling houdt 

in 2020 haar eigen lokale algemene vergadering waar de leden zich kandidaat kunnen stellen voor het lokale 

bestuur en agendapunten kunnen aandragen. De afdelingen/kernen duiden op hun beurt jaarlijks een 

vastgesteld aantal stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering aan. Deze duidt de leden van de raad 

van bestuur aan. 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

De afdelingen hadden in 2020 een Lokale Algemene Vergadering met 
bestuursverkiezing. Op die Lokale Algemene Vergadering werden ook de 
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stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering van NPOB aangeduid. Op 
Algemene Vergadering werden de bestuurders NPOB (her)verkozen. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Dit werd door de afdelingen goed opgevolgd. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Dit werkt goed. Wordt ook in 2021 verdergezet. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB hanteert een democratische en transparante beslissingsstructuur. De 
afdelingen houden in 2021 hun eigen lokale algemene vergadering (online), 
waar de leden zich kandidaat kunnen stellen voor het lokale bestuur en 
agendapunten kunnen aandragen. De afdelingen/kernen duiden op hun beurt 
jaarlijks een vastgesteld aantal stemgerechtigden voor de Algemene Vergadering 
aan. Deze duidt de leden van de raad van bestuur aan. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Dat de afdelingen ook in 2021 goed op de hoogte zijn van de 
beslissingsstructuur en getrouw hun Lokale Algemene Vergadering houden waar 
ze hun eigen bestuursleden en de stemgerechtigden voor de Algemene 
Vergadering NPOB aanduiden, en eventueel kandidaat-bestuurders NPOB 
voordragen. 

 

Activiteit 2.3.2 NPOB meldt in de aanloop van de Algemene Vergadering aan de afdelingen/kernen dat ze 

kandidaten kunnen voordragen voor de raad van bestuur van NPOB. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

In 2020 is 1 nieuwe kandidaten voorgedragen voor de Raad van Bestuur NPOB 
en aanvaard op de Algemene Vergadering. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Afdelingen zijn op de hoogte van de mogelijkheid tot kandidatuurstelling. 1 
afdeling heeft een kandidaat voorgedragen voor de raad van bestuur NPOB. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit was geslaagd. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 
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Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021 

NPOB meldt in de aanloop van de Algemene Vergadering aan de 
afdelingen/kernen dat ze kandidaten kunnen voordragen voor de raad van 
bestuur van NPOB. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We beogen dat de afdelingen hier actief op inspelen en kandidaten voordragen 
voor de Raad van Bestuur NPOB. Dit is intussen al gebeurd: 2 nieuwe kandidaten 
hebben zich aangediend, Leen Kuijken en Arne Donders, op de Algemene 
Vergadering van 27 februari 2021 en zijn aanvaard. 

 
Activiteit 2.3.3 De Verenigingsraad die NPOB in het najaar organiseert (zie actie 2.2.4) heeft als doel alle 

vrijwilligers (ook de niet-stemgerechtigden) en alle afdelingen (ook zij die niet vertegenwoordigd zijn in de 

raad van bestuur) te bereiken en te betrekken. De werking, de doelen en prioriteiten van de vereniging 

worden er voorgesteld en besproken. Ook is er aan deze Verenigingsraad een vormingsmoment voor de 

vrijwilligers (zie actie 2.2.4 en 2.2.5) gekoppeld. 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

De geplande Verenigingsraad op 20 november 2020 in Binkom is niet 

doorgegaan omwille van Covid-19. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Niet doorgegaan 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit wordt verdergezet op 1 oktober 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

De Verenigingsraad die NPOB in het najaar organiseert (zie actie 2.2.4) heeft als 
doel alle vrijwilligers (ook de niet-stemgerechtigden) en alle afdelingen (ook zij 
die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur) te bereiken en te 
betrekken. De werking, de doelen en prioriteiten van de vereniging worden er 
voorgesteld en besproken. Ook is er aan deze Verenigingsraad een 
vormingsmoment voor de vrijwilligers (zie actie 2.2.4 en 2.2.5) gekoppeld. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

NPOB beoogt dat ook in 2021 zoveel mogelijk actieve vrijwilligers/afdelingen 
deelnemen aan de Verenigingsraad zodat ze goed geïnformeerd zijn en inbreng 
kunnen hebben in jaarprogramma en prioriteiten van de vereniging. 

 
Activiteit 2.3.4 NPOB werkt voor het realiseren van haar doelen ook samen met Natuurpunt. Beide stellen in 

2018-19 een samenwerkingskader op. NPOB neemt in 2020 deel aan de bijeenkomsten van de regionales 
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geassocieerd met Natuurpunt. NPOB neemt ook deel aan de bijeenkomsten die de koepel BBL inricht voor 

haar aangeslotenen. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

NPOB heeft in 2020 de engagementsverklaring t.o.v. Natuurpunt onderschreven.  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

NPOB was vertegenwoordigd op de (digitale) bijeenkomsten van de regionales 
geassocieerd met Natuurpunt. NPOB was veelal ook aanwezig op de (digitale) 
bijeenkomsten die de BBL ingericht had voor haar aangeslotenen. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Deze activiteit wordt in 2021 verdergezet. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB werkt voor het realiseren van haar doelen ook samen met Natuurpunt. 
NPOB neemt in 2021 deel aan de bijeenkomsten van de regionales geassocieerd 
met Natuurpunt. 
NPOB neemt veelal ook deel aan de bijeenkomsten die de koepel BBL inricht 
voor haar aangeslotenen. 

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

NPOB beoogt opnieuw samen te werken met NP voor de doelen van beide 
verenigingen. 

 

 
Activiteit 2.3.5 NPOB werkt waar mogelijk met andere organisaties en partners samen bij activiteiten ifv van 

haar doelen.  

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

In 2020 was er geen Walk for Nature omwille van Covid-19. Daar wordt 
traditioneel samengewerkt met heel wat partners. Hetzelfde geldt voor de  
(focus)activiteiten die evenmin zijn doorgegaan en waar gewoonlijk andere 
partners bij betrokken zijn zoals muziekgroepen, historisch genootschappen of 
heemkundige kringen, gemeentes en MAR’s, studiegroepen, regionale 
landschappen e.a. 

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 
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Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

Voor zover de activiteiten kunnen doorgaan in 2021 kunnen ook hier andere 
organisaties betrokken worden. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB werkt waar mogelijk met andere organisaties en partners samen bij 
activiteiten ifv van haar doelen.  

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

We beogen terug een vruchtbare samenwerking met andere organisaties zodat 
voor beide het draagvlak vergroot. 

 
Actie 2.3.6 NPOB is vertegenwoordigd in de drie regionale landschappen binnen haar werkingsgebied. Waar 

mogelijk en opportuun wordt samengewerkt. Bij grote activiteiten wordt gepoogd mekaar te betrekken. 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 

formulering in de jaarplanning 2020. 

In 2020 was NPOB vertegenwoordigd in de 3 Regionale Landschappen in haar 
werkingsgebied: Regionaal Landschap Dijleland, Regionaal Landschap Noord-
Hageland en Regionaal Landschap Zuid-Hageland.  

Behaald resultaat in 

2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 

resultaat in de jaarplanning 2020. 

Gerealiseerd.  
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 

activiteit wil inbrengen. 

Conclusie van deze 

activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 

geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 

wijzigingen impliceert deze conclusie?  

In 2021 wordt dit gecontinueerd. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 

activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 

NPOB is vertegenwoordigd in de drie regionale landschappen binnen haar 
werkingsgebied. Waar mogelijk en opportuun wordt samengewerkt.  

Beoogd resultaat van de 

activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 

kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 

inhoudelijke strategie. 

Op die manier zijn we op de hoogte van en betrokken bij de werking van de 
regionale landschappen en kunnen we, indien opportuun, samenwerken rond 
bepaalde activiteiten. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING SD-3. Als Regionale voor Natuur en Landschap wegen op beleid en 
maatschappij 
 

Evaluatie strategische doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

NPOB heeft afgelopen jaar heel wat dossiers opgevolgd en proactieve visies en standpunten ingenomen rond 
natuur- en landschapsgerelateerde kwesties in de regio. Ze ondersteunde de afdelingen voor bovenlokale en 
lokale dossiers en in het zoeken naar natuurvriendelijke oplossingen. NPOB was vertegenwoordigd in meerdere 
inspraakorganen en overlegfora. Daarnaast werkte ze aan draagvlakverbreding en mentaliteitswijziging in 
functie van een duurzamere samenleving met respect voor natuur, milieu en landschap. 
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 

Operationele Doelstelling OD 3.1 NPOB weegt op het beleid door het actief opvolgen van lopende 
beleidsdossiers in de regio en dossiers die zich bovenlokaal of provinciaal aandienen. Zij positioneert zich als 
hét aanspreekpunt voor natuur en landschap in Oost-Brabant. Zij volgt niet alleen op, maar ontwikkelt ook 
proactief visies en standpunten rond natuur- en landschapsgerelateerde kwesties in de regio. 
 
Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

NPOB heeft heel wat lopende dossiers opgevolgd en dit ook toegelicht in het tijdschrift en op de 
verenigingsvergaderingen. Via de communicatiekanalen en publicaties heeft de vereniging geïnformeerd, 
standpunten ingenomen en deelgenomen aan het maatschappelijk debat rond beleidsdossiers. De vereniging 
is ook alert geweest voor dossiers die zich aandienen. Voor de concretisering, zie hieronder 3.1.1, 3.1.2 en 
3.1.3 
De standpunten in beleidsdossiers werden op de maatschappelijke agenda geplaatst waardoor zowel beslissers 

als de bevolking weten met wat NPOB in deze bezig is.  Dit zal ongetwijfeld zijn doorwerking krijgen. 

 
Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 
Activiteit 3.1.1 NPOB blijft in 2020 lopende dossiers opvolgen zoals: provinciaal beleid rond leefmilieu, 

ruilverkaveling, waterbeheer, Sigma, ruimtelijke uitvoeringsplannen, strategische projecten, … Op het 

ogenblik dat de dossiers actueel worden, komen ze ter bespreking op de raad van bestuur, waar wordt 

beslist over eventuele acties en in te nemen standpunten. 

 
Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
NPOB heeft voor 2020  relevante dossiers voor natuur en landschap op de 
agenda gezet voor initiatie van beleid en de inpassing van natuur en landschap 
in de beleidsontwikkelingen op bovengemeentelijk vlak.  De afdelingen werden 
gestimuleerd om dit te doen op gemeentelijk vlak. NPOB heeft o.m. volgende 
lopende dossiers verder opgevolgd: r  ruilverkaveling en waterbeheer, Sigma 
Demer en bijhorende GRUP PRUP kleinstedelijke gebieden, Strategisch project 



35 
 

 

Natuurpunt Oost-Brabant vzw ● Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap 
Leuvensestraat 6 ● 3010 Kessel-Lo ● Tel: 016/25 25 19 ● npob@natuurpunt.be ● www.natuurpuntoostbrabant.be 

Getevallei, de conceptnota ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-
Brabant, … 

Op het ogenblik dat de dossiers actueel worden, komen ze ter bespreking op de 
raad van bestuur, waar in overleg met de afdelingen en taakgroepen rond de 
specifieke thema’s wordt beslist over in te nemen standpunten, sensibilisatie 
hierrond en eventuele acties. 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
NPOB heeft vele van deze dossiers op de politieke en maatschappelijke agenda 
gezet en maakt in vele gevallen het verschil uit of er in de praktijk echt dingen 
voor natuur gebeuren.  Er werd maximaal gebruik gemaakt van de 
inspraakmogelijkheden maar nog meer werd getracht proactief een inbreng te 
doen op de plannen bij de beleidsontwikkeling. 
Een concreet voorbeeld: onder invloed van onze herhaaldelijk naar buiten 
gebrachte visie en campagne rond de noodzaak van robuuste valleien als 
samenhangende systemen, is in het GRUP Demer de harde opsplitsing tussen 
agrarisch gebied en natuurgebied in de vallei ongedaan gemaakt en is voor de 
agrarische bestemmingen terug de bestemming agrarisch gebied met ecologisch 
belang aangenomen.  
Een ander voorbeeld is onze inbreng in de ruilverkaveling Willebringen: 
terugdringen van betonverharding, meer respect voor het door de minister 
goedgekeurd structuurplan met 129 ha nieuwe natuur en 61 km brede 
landschapsstroken. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 4.2: behandelt op jaarbasis minstens 5 beleidsthema’s of 
dossiers. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
NPOB heeft door het vele werk en haar inbreng in 2020 nieuwe perspectieven 
geopend voor de versterking van natuur en landschap. 
NPOB wordt door alle partners en instanties aanzien als de authentieke 
verdediger van natuur en landschap. Ook als de vereniging die door aanwezig te 
zijn waarde geeft aan natuur en het verschil maakt bij de beleidsontwikkelingen 
hieromtrent. NPOB is meer dan ooit in de regio dé instantie die belangeloos 
opkomt voor natuur, biodiversiteit en landschap, en blijft dankzij haar 
(terrein)kennis de referentie op die vlakken. We willen dit in 2021 continueren. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
NPOB blijft in 2021 de lopende dossiers opvolgen. De Werkgroep Beleid van 
NPOB coördineert dit. Op het ogenblik dat dossiers actueel worden, komen ze 
ter bespreking op de raad van bestuur, waar wordt beslist over eventuele acties 
en in te nemen standpunten.  

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Natuur, landschap, behoud en kwaliteit van de open ruimte via visievorming en 
actie op de agenda blijven plaatsen om aldus een trendbreuk te bekomen en 
een effectief en positief beleid met realisaties op het terrein.  

 



36 
 

 

Natuurpunt Oost-Brabant vzw ● Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap 
Leuvensestraat 6 ● 3010 Kessel-Lo ● Tel: 016/25 25 19 ● npob@natuurpunt.be ● www.natuurpuntoostbrabant.be 

Activiteit 3.1.2 NPOB is ook in 2020 alert op belangrijke dossiers die zich aandienen of dossiers die ze onder 

de aandacht wil brengen en onderneemt hier actie voor. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
In 2020 dienden zich specifieke dossiers aan zoals het Nationaal Park Brabantse 
Wouden,  de stikstofproblematiek en intensieve veehouderij met bezwaren en 
beroepen in o.a. Glabbeek, Geetbets, Landen, Boortmeerbeek, Kortenaken en 
Bierbeek, een reeks dossiers en acties tegen verhardingen, ophogingen, 
sluikstorten, verkavelingen, wachtbekkens,… o.a. in Landen, Holsbeek, 
Rotselaar, Geetbets, Aarschot en Kortenaken … 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
NPOB is zeer aanwezig op vlak van beleidsdossiers die zich aandienen in de 
regio. Het is een actor om rekening mee te houden. In dossiers maakt NPOB het 
verschil en zouden zonder de participatie en inbreng van NPOB de 
ontwikkelingen anders zijn en dit met minder natuur, minder respect voor 
landschap en meer verharding. 
De Vereniging boekt ook respectabele resultaten bij de juridische acties die ze 
onderneemt, wat bewijst dat ze terecht in het geweer komt tegen aantastingen 
van de natuur, landschap, milieu en de open ruimte. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 4.2: behandelt op jaarbasis minstens 5 beleidsthema’s of 
dossiers. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
In 2020 werd gewerkt aan een grote betrokkenheid van vele vrijwilligers bij de 
verschillende dossiers en we zijn daarin gelukt. In 2021 zullen we van deze 
betrokkenheid verder een punt maken waardoor we vanuit een 
vrijwilligersnetwerk alert blijven voor dossiers die een impact hebben op natuur, 
landschap, milieu, leefbaarheid binnen de bebouwde omgeving en het behoud 
en de versterking kwaliteit van de open ruimte. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
NPOB blijft ook in 2021 alert op belangrijke dossiers die zich aandienen of 
dossiers die ze onder de aandacht wil brengen en onderneemt hier actie voor.  

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Natuur, landschap, behoud en kwaliteit van de open ruimte via visievorming en 
actie op de agenda blijven plaatsen om aldus een trendbreuk te bekomen en 
een effectief en positief beleid met realisaties op het terrein. 

 
Activiteit 3.1.3 NPOB informeert, neemt standpunten in, neemt deel aan het maatschappelijk debat rond de 

beleidsdossiers via haar communicatiekanalen (tijdschrift, nieuwsbrief, website en facebook), symposia en 

persberichten.  
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Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
In het algemeen gedeelte van ons tijdschrift Natuur en Landschap worden 
artikels gewijd aan voor onze vereniging relevante beleidsdossiers. Voorbeelden:  

– Beleidshoekje: overvloed aan stikstof tast biodiversiteit aan 
– Visie Gete: inbreng in het Strategisch Project Getestreek 
– Onrust over verbreding van IJzerenweg 
– Droogte: een ramp voor de water- en valleigebonden natuur 
– Beleid: fietsen voor de natuur, niet ten koste ervan 
– Demer- en Laakvallei: nieuw ontwerp-bestemmingsplan 
– Green Deal: omslagpunt voor Europees biodiversiteits- en 

landbouwbeleid? 
– Case Rotselaar: Bossen, ook met bestemming Woonpark, moeten 

behouden blijven.  
– Robuuste valleien: waarom een bufferbekken in natuurgebied Twaalf 

Apostelenbos geen goed idee is 
– Ondoordachte ingrepen: Buffergracht of moordkanaal 
– De moeizame strijd om natuur en groen in een stad te behouden 
– Strategisch Project Getevallei: een gemiste kan voor natuur 
– Waardevol Warandebos in Geetbets bedreigd? 
– … 

Dit werd ondersteund door onze website en facebookgroep en -pagina. 
Onze themapublicatie rond Robuuste valleien voor klimaatbuffering en 
versterking biodiversiteit was grensverleggend en kent ook nog duidelijk zijn 
doorwerking.  
Op die manier proberen we de bevolking, overheid en andere actoren te 
informeren en sensibiliseren. 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
De bovenstaande punten staan op de agenda in het politieke en maatschappelijk 
debat. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 4.2: behandelt op jaarbasis minstens 5 beleidsthema’s of 
dossiers. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
Door de herhaalde aandacht in onze communicatie voor thema’s natuur, 
biodiversiteit, landschap, milieu, open ruimte stimuleerden we het debat rond 
visie en de noodzakelijke acties, en beoogden we een trendbreuk in het beleid. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
NPOB informeert, neemt standpunten in, neemt deel aan het maatschappelijk 
debat rond de beleidsdossiers via haar communicatiekanalen (tijdschrift, 
nieuwsbrief, website en facebook), symposia en persberichten. 

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
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Door de herhaalde aandacht in onze communicatie voor thema’s natuur, 
biodiversiteit, landschap, milieu, open ruimte stimuleerden we het debat rond 
visie en noodzakelijke acties, en beoogden we een trendbreuk in het beleid. 

 
 
Operationele Doelstelling OD 3.2 NPOB ondersteunt de lokale vrijwilligers(groepen) bij het ontwikkelen van 
een ambitieuze visie rond toekomstgerichte natuur in streek en gemeente. Zij stimuleert hen tot overleg, 
inspraak en participatie in de processen die hieromtrent lopen. Zij steunt hen in het zoeken naar 
natuurvriendelijke oplossingen bij de uitwerking van lokale projecten, ruimtelijke plannen en het 
(natuur)beleid in het algemeen van de gemeente of van openbare besturen, agentschappen e.d. die op 
lokaal niveau ingrijpen. 
 

Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

De werking in deze loopt zeer geïntegreerd door het betrekken van alle afdelingen, taakgroepen, en zo een 
breed elkaar ondersteunend vrijwilligersnetwerk gespreid over het werkingsgebied te vormen, dat rond onze 
thema’s werkt en een visie ontwikkelt. De bovenstaande dossiers en acties zijn hiervoor illustratief. 
Ontwikkeling van expertise en betrokkenheid door een grote groep vrijwilligers en deze ook ondersteunen. Het 
is duidelijk: het GRUP Sigma zal door de inbreng meer natuur hebben, de ruilverkaveling Willebringen zal 
alleen en alleen door onze opvolging ook een meerwaarde hebben voor robuuste natuur en de negatieve 
impact op de landschapsinfrastructuur verminderen, het strategisch project Gete zal door onze inbreng meer 
natuur en respect voor het integrale valleisysteem hebben. Idem dito voor alle andere beleidsprojecten 
waaraan we deelnamen.  
Het betrekken van afdelingen is een zeer intensief proces met als target samen en in wederzijdse 
ondersteuning de beleidsontwikkelingen op bovengemeentelijk en gemeentelijk niveau te kunnen opvolgen. 
Ondanks onze beperkte middelen en dankzij de grote inzet van vrijwilligers kunnen we stellen dat we als 
regionale vereniging in dit opzet slagen. 
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 

Activiteit 3.2.1 NPOB komt samen met de betreffende afdeling/kern tussen bij besturen of organisaties om 

natuurvriendelijke oplossingen te vinden bij belangrijke (boven)lokale kwesties die zich stellen. In 2020 

rekent zij op minstens 2 dergelijke dossiers. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
Er werden natuurvriendelijke oplossingen voorgesteld voor de ruilverkaveling 
Willebringen, voor de landschappelijke inpassing fietssnelwegen, voor GRUP 
Demer, strategisch plan Gete, inpassing wachtbekkens, waterbeheer door 
Wateringen en provincie, …  

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
Spijtig maar waar: NPOB maakt het verschil, en zelfs bij goedgekeurde plannen 
is er proces- en resultaatsbewaking nodig om tot de geplande maatregelen voor 
natuur en landschap op het terrein te komen. Dat lukt niet altijd, maar we 
blijven inzetten op een trendbreuk en effectieve realisaties. Een meerderheid 
van afdelingen was in 2020 bij dergelijke tussenkomsten betrokken. 
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Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 4.3: voert jaarlijks minstens 2 project(en), traject(en) of 
campagnes uit die als doel hebben de inspraak en participatie van haar 
leden/lidverenigingen te vergroten. Daaruit blijkt de actieve betrokkenheid van 
PROCENT van de lidverenigingen of minstens 100 personen op jaarbasis. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
Geslaagd en we doen verder in 2021 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
NPOB komt samen met de betreffende afdeling/kern tussen bij besturen of 
organisaties om natuurvriendelijke oplossingen te vinden bij belangrijke 
(boven)lokale kwesties die zich stellen. In 2021 rekent zij op minstens 2 
dergelijke dossiers. 

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Omslag in denken rond valleisystemen en natuur in het buitengebied en 
doorwerking hiervan op het terrein: moratorium op verharding, betonstop, 
vissenakertjes/akkerpalen om te vermijden dat onverharde landwegen 
ingeploegd worden, anti-erosiemaatregelen, een bindend landschapsplan, 
bosuitbreiding en bosbehoud... Ook de natuur in de stedelijke omgeving krijgt 
de nodige aandacht. 

 
Activiteit 3.2.2 In voorkomend geval roept NPOB in 2020 op tot inspraak bij lopende ruimtelijke processen 

en inspraakprocedures. 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
Samen met de afdelingen ondernamen we actie voor inspraak en openen van 
juridische dossiers.  
Voorbeelden: 
- slipschool in Habitatgebied Hellebos, Kampenhout 
- wachtbekken in natuurgebied in Vossem  
- Intensieve veehouderij in Glabbeek, Geetbets, Kortenaken, Landen, Bierbeek 
en Boortmeerbeek 
- Afbraak verpleegsterschool Leuven 
- MG Retail in Kampenhout 
- … 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
De meeste dossiers zijn nog lopende. 
Tot nu toe hebben we nog maar 1 dossier niet gewonnen, wat aangeeft dat we 
enkel werken met gegronde dossiers. 
Ongeveer alle afdelingen (24) zijn bij deze beleidsacties betrokken. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
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Dit sluit aan bij module 4.3: voert jaarlijks minstens 2 project(en), traject(en) of 
campagnes uit die als doel hebben de inspraak en participatie van haar 
leden/lidverenigingen te vergroten. Daaruit blijkt de actieve betrokkenheid van 
PROCENT van de lidverenigingen of minstens 100 personen op jaarbasis. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke wijzigingen 
impliceert deze conclusie? 
We blijven samen met onze afdelingen ook in 2021 alert voor pogingen tot 
aantasting van de open ruimte/natuurwaarden en het respecteren van de 
wetgeving hierrond.  

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
In voorkomend geval roept NPOB in 2021 op tot inspraak bij lopende ruimtelijke 
processen en inspraakprocedures. 

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Bescherming van de open ruimte en de natuur. Winnen bij een procedure, maar 
ook maximaal door inspraak en motivatie een procedure vermijden en 
voorkomen. 

 
 

Operationele Doelstelling OD 3.3 NPOB is vertegenwoordigd in inspraakorganen en overlegfora die van 
belang zijn voor de regio en de provincie op vlak van natuur en ruimtelijke ordening/inrichting en domeinen 
die daarmee samenhangen of er invloed op hebben. 
 

Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

NPOB is vertegenwoordigd in meerdere inspraakorganen en overlegfora.  En ook via de afdelingen is de 
vereniging vertegenwoordigd in gemeentelijke adviesraden en Gecoro’s. 
NPOB is niet alleen in de formele overlegstructuren vertegenwoordigd maar handelt ook proactief door 
inbreng van expertise en contacten met beleidsmakers en instanties. Dit vergt een zeer grote inspanning van 
vele vrijwilligers. We ervaren dat proactief werken dikwijls meer resultaat oplevert dan de formele inspraak als 
de plannen er reeds zijn. 
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 
Activiteit 3.3.1 NPOB zal in 2020 de vertegenwoordiging verder opnemen in beleids- en adviesraden en 

overlegfora van belang voor de regio . De lijst kan in de loop van het jaar aangepast worden indien de 

omstandigheden dit eisen. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
In 2020 was NPOB o.a. vertegenwoordigd in volgende adviesraden of 
overlegfora:  
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Procoro, Leader, Adviescommissie ruilverkaveling Willebringen, Bekkenraad 
Demer, Sigmaplan Demer, Sigmaplan Beneden-Dijle, Oriom (groenblauw 
omgeving en ruimte in Mechelen), opvolgingscommissie Tessenderlo Chemie, 
overleg de Groene Vallei, Integrale projecten Voer, IJse, Laan, Velpe, Winge, 
Weesbeek, Strategisch project Gete. 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
Door participatie maken we dikwijls het verschil voor meer natuur en landschap 
en aandacht voor natuur en milieu in de praktijk. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 4.1: vertegenwoordigt haar leden/lidverenigingen in 
minstens 1 adviesraad of andere overlegfora op Vlaams, bovenlokaal of lokaal 
niveau. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2021? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
Het gaat om de kerntaak die we als vereniging hebben om met betrokken en 
geëngageerde mensen een vrijwilligersnetwerk te vormen dat opkomt voor 
meer en betere natuur en een kwalitatief landschap, en voor milieu- en 
ruimtelijke inpassing van de verschillende beleidsplannen. We blijven dit doen in 
2021.   

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
NPOB zal in 2021 de vertegenwoordiging verder opnemen in beleids- en 
adviesraden en overlegfora van belang voor de regio. De lijst kan in de loop van 
het jaar variëren indien de omstandigheden dit eisen. 

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Meer en betere natuur en een kwalitatief landschap, en de milieu- en ruimtelijke 
inpassing van de verschillende beleidsplannen. Grote betrokkenheid van een 
breed maatschappelijk gedreven vrijwilligersnetwerk, dat opkomt voor het 
publieke belang en het publiek goed natuur. 

 

Activiteit 3.3.2 Via de afdelingen/kernen is de vereniging vertegenwoordigd in de gemeentelijke adviesraden 

en gecoro’s 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
De vereniging is vertegenwoordigd in meerdere Gecoro’s zoals bv. in Leuven, 
Bierbeek, Geetbets… en in de MilieuAdviesRaden in Herent, Haacht, Bierbeek, 
Tienen, Glabbeek, Lubbeek, Bertem, … En ook in gemeentelijke cultuurraden. 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
De effectiviteit en efficiëntie van de milieuraden kan soms in vraag gesteld 
worden. Daarenboven zijn de milieuraden geen voorwerp meer van een 
convenantverplichting voor de gemeenten en zijn er niet meer in elke gemeente 
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functionerende milieuraden. De contacten met de besturen lopen dan ook 
steeds meer rechtstreeks rond projecten en/of buurten. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
Dit sluit aan bij module 4.1: vertegenwoordigt haar leden/lidverenigingen in 
minstens 1 adviesraad of andere overlegfora op Vlaams, bovenlokaal of lokaal 
niveau. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
We zoeken naar efficiëntere manieren voor participatie en betrokkenheid in 
gemeentelijke dossiers, veelal door rechtstreeks overleg met (leden van) het 
college van burgemeester en schepenen. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
Ook in 2020 wil de vereniging terug vertegenwoordigd zijn in de gemeentelijke 
adviesraden en Gecoro’s. Maar blijft ook inzetten op rechtstreeks overleg met de 
gemeentebesturen. 

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Meer natuur, kwalitatief landschap en milieu in de gemeenten. 

 
Operationele Doelstelling OD 3.4 NPOB werkt aan draagvlakverbreding en mentaliteitswijziging in functie 
van een duurzamere samenleving met respect voor milieu, natuur en landschap 
 
Evaluatie operationele doelstelling 2020 

 

Wat is de algemene conclusie bij de evaluatie van deze doelstelling? In welke mate hebben de activiteiten van 

2020 het bereiken van deze doelstelling dichterbij gebracht? 

NPOB heeft zich in 2020 ingezet voor draagvlakverbreding en mentaliteitswijziging. Daartoe zetten we onze 
communicatiekanalen in. We hadden een behoorlijk aantal grote publieksactiviteiten (focusactiviteiten) 
gepland met dit doel maar door Covid 19 zijn de meeste niet kunnen doorgaan. Het ledenaantal staat eind 
2020 op circa 12 3781.000 leden, wat een indicatie is dat ons werk breed gedragen wordt. 
 

Eventuele bijsturingen in 2021 

 

Beschrijf hoe deze doelstelling wordt bijgestuurd als dit uit de evaluatie ervan noodzakelijk blijkt. 

 

 

Activiteit 3.4.1 NPOB zet voor draagvlakverbreding en mentaliteitswijziging alle middelen in opgesomd 

onder SD-1 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
NPOB heeft zich in 2020 ingezet voor draagvlakverbreding en een 
mentaliteitswijziging door kwaliteitsvolle communicatie met tijdschrift, 
nieuwsbrieven, website en sociale media. Dat was ook de bedoeling van de  
kwaliteitsvolle activiteiten om zo de leden (gezinnen), het publiek en de 
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overheden te informeren, sensibiliseren en mobiliseren rond het thema van de 
vereniging. Helaas zijn de meeste niet kunnen doorgaan omwille van Covid 19 
Daarnaast is er ook onze meerjarige campagne rond Robuuste valleisystemen 
waar we sinds eind 2016 aan werkten. En we hebben ook de mogelijkheid 
aangeboden om een bijdrage te leveren aan de uitbouw en het beheer van de 
natuurgebieden binnen het werkingsgebied. Dit kon door mee te werken op de 
Dag van de Natuur of de werkdagen en/of door een financiële bijdrage te 
leveren voor de restfinanciering voor de aankoop en beheer van 
natuurgebieden. 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
Het tijdschrift heeft een oplage van 12 000, de 10 algemene nieuwsbrieven en 
12 streeknieuwsbrieven iets minder dan de helft. De publieksactiviteiten waren 
beperkt omwille van Covid-19. Dit zorgt voor een breed draagvlak. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 

Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
We doen hiermee verder in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
NPOB zet ook in 2021 in op draagvlakverbreding en mentaliteitswijziging met 
alle middelen in opgesomd onder SD-1 

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Een groter draagvlak creëren voor natuur en landschap zodat het beleid daar 
ook meer rekening mee houdt. 

 

Activiteit 3.4.2 NPOB heeft in 2020 aandacht voor betrokkenheid van nieuwe mensen bij de werking en voor 

ledenwerving. Daartoe zet ze haar activiteiten/campagnes en de communicatie hierrond in. Op de 

belangrijke activiteiten is er een stand aanwezig waar mensen aangesproken worden om de doelen van de 

vereniging te steunen en lid te worden. De afdelingen/kernen worden aangemoedigd om nieuwe mensen te 

betrekken en leden te werven op hun lokale activiteiten. Wervingsmateriaal kan afgehaald worden op het 

secretariaat. 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland werd voor 2020. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2020 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2020. Baseer je op de 
formulering in de jaarplanning 2020. 
Gezien de meeste publieksactiviteiten in 2020 niet zijn kunnen doorgaan, is daar 
ook geen ledenwerving gebeurd. 

Behaald resultaat in 
2020 

Welk resultaat behaalde je met de activiteit in 2020? Baseer je op het beoogde 
resultaat in de jaarplanning 2020. 
Het ledenaantal is gestegen in 2020 tot  12 378, paradoxaal net dankzij Covid 19 
doordat de mensen onze natuurgebieden ontdekt hebben. Zo’n groot 
ledenaantal staat garant voor een groot draagvlak en mogelijkheid tot 
betrokkenheid van geïnteresseerden bij de werking. 
Integreer hier ook de gevraagde staving voor de module waarvoor je deze 
activiteit wil inbrengen. 
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Conclusie van deze 
activiteit in 2020 

Welke conclusie koppel je aan de behaalde resultaten? Was deze activiteit 
geslaagd? Wordt de activiteit verdergezet in 2020? Welke belangrijke 
wijzigingen impliceert deze conclusie? 
In 2020 hadden we een ledenaangroei van 12,4%.  We blijven aandacht 
besteden aan ledenwerving in 2021. 

 

Vul onderstaande tabel verder aan indien deze activiteit gepland wordt voor 2021. 

 

Omschrijving van de 
activiteit in 2021 

Geef een korte omschrijving van de activiteit in 2021. 
NPOB heeft in 2021 aandacht voor betrokkenheid van nieuwe mensen bij de 
werking en voor ledenwerving. Daartoe zet ze haar activiteiten/campagnes en 
de communicatie hierrond in. 

Beoogd resultaat van de 
activiteit in 2021 

Welk resultaat beoog je met deze activiteit te behalen? Formuleer belangrijke 
kerncijfers, het beoogde effect bij de doelgroepen en/of de bijdrage tot de 
inhoudelijke strategie. 
Grote betrokkenheid en groter draagvlak voor acties en standpunten. Leden als 
kengetal van hoe mensen op onze werking reageren. 

Kruistabel invulling activiteitenmodules 
Vul de kruistabel verder aan met de uitgevoerde en geplande activiteiten. Bij cluster 1 worden enkele 

voorbeelden gegeven voor regionale verenigingen. 
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CLUSTER 1: Informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking voor natuur of milieu en leveren van een bijdrage aan de verbetering hiervan 

Module Aantal 
2020 

Activiteit 2020 Gerealiseerde cijfers 2020 Aantal 
2021 

Activiteit 2021 

1.1. ontsluit aan haar 
leden minstens vier keer 
per jaar informatie rond 
actuele natuur- of 
milieugerelateerde 
dossiers in de regio, 
Vlaanderen of Europa. 

4 OD-1.1 
Actie 1.1.1 Het tijdschrift 
Natuur & Landschap verschijnt 
4 x per jaar in een oplage van 
12 000 exemplaren. Alle leden 
(gezinnen) krijgen dit tijdschrift 
en ook stakeholders 
(gemeenten, bibliotheken, 
parlementsleden uit de regio, 
een aantal socio-culturele 
verenigingen, de regionale 
pers). 

In 2020 waren er 4 reguliere 
tijdschriften ‘Natuur en 
Landschap’. 
Oplage was 12 000 

4 
tijdschri
ften 
Oplage 
12 000 
 

OD-1.1 
Actie 1.1.1 Het tijdschrift Natuur & 
Landschap verschijnt 4 x per jaar in een 
oplage van 12 000 (zie 1.3.1) exemplaren. 
Alle leden (gezinnen) krijgen dit 
tijdschrift en ook stakeholders 
(gemeenten, bibliotheken, 
parlementsleden uit de regio, een aantal 
socio-culturele verenigingen, de 
regionale pers). Elk nummer gaat in op 
sensibilisatie en beleidsitems. 

Actie 1.1.2 NPOB verstuurt 
minstens maandelijkse digitale 
nieuwsbrieven, eventueel 
aangevuld met volgens de 
subregio’s uitgesplitste brieven, 
waarop zowel vrijwilligers als 
geïnteresseerden kunnen 
inschrijven. Daarin nieuws heet 
van de naald en een 
voorstelling van de komende 
gethematiseerde 
publieksactiviteiten. Deze 
nieuwsbrief wordt ook naar de 
lokale en regionale pers 
gestuurd. 

Het geplande is uitgevoerd met 9 
algemene nieuwsbrieven over 
heel het werkingsgebied en 2 
streeknieuwsbrieven voor een 
subregio. 

Minste
ns 12 
algeme
ne 
nieuws
brieven 
en 12 
streekni
euwsbri
even 

Actie 1.1.2 NPOB verstuurt ongeveer 
maandelijkse digitale nieuwsbrieven als 
instrument voor sensibilisatie en 
betrokkenheid, eventueel aangevuld met 
volgens de subregio’s uitgesplitste 
nieuwsbrieven rond acties en activiteiten 
waarop zowel vrijwilligers als 
geïnteresseerden kunnen inschrijven. 
Daarin nieuws heet van de naald en een 
voorstelling van de komende 
gethematiseerde publieksactiviteiten en 
campagnes. Deze nieuwsbrief wordt ook 
naar de lokale en regionale pers 
gestuurd. 
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Actie 1.1.4 NPOB zorgt voor de 
permanente updating van haar 
facebookgroepen en 
facebookpagina’s, en van de 
website waar ook inhoudelijke 
informatie en duiding aan bod 
komen 

Is gebeurd met een FB groep, 
een FB pagina en specifieke 
pagina rond de focusactiviteiten 
en natuur en erfgoed. Met 
dagelijkse actualisatie. Ook de 
werkwebsite wordt bijgehouden. 

 Actie 1.1.4 NPOB zorgt voor de 
permanente updating van haar 
facebookgroepen en facebookpagina’s, 
en van de website waar ook inhoudelijke 
informatie en duiding aan bod komen 

1.2 realiseert jaarlijks 
minstens 6 activiteiten 
die als doel hebben de 
brede bevolking te 
sensibiliseren voor 
natuur en milieu. 
Daarop zijn telkens 
minstens 15 deelnemers 
aanwezig. 

6 
activitei
ten 
15 dln 

OD-1.2 
Actie 1.2.1  
NPOB plande in 2020 een Walk 
for Nature in Houwaart, maar 
die is uitgesteld naar 2022 
omwille van Covid-19. 
Naast het grote publiek worden 
ook overheden en pers 
uitgenodigd. 
Aankondiging en duiding via de 
eigen communicatiekanalen 
(tijdschrift, nieuwsbrief, 
website en sociale media) en de 
pers. 

Niet doorgegaan omwille van 
Covid-19 
 

Sympos
ium 
minsten
s 70. 
Publiek
sactivit
eiten 
hopelijk 
1000 

OD-1.1  
Actie 1.2.1 Walk for Nature van 2020 is 
omwille van Covid-19 uitgesteld naar 
2022.  
 
 

Actie 1.2.2 NPOB initieert en 
coördineert in 2020 minstens 
18 focusactiviteiten gespreid 
over het jaar en het 
werkingsgebied waarin de 
vereniging laat zien waarmee 
ze lokaal en in de regio rond 
natuur en landschap bezig is en 
aantoont dat inzet hiervoor 
effectief en zinvol is. Ze worden 
zoveel mogelijk aan de 
campagne ‘Robuuste valleien’ 
gekoppeld. De focusactiviteiten 

Er waren in 2020 een 25-tal 
focusactiviteiten gepland, 
waarvan er maar 8 doorgegaan 
zijn omwille van Covid-19. 

Minste
ns 18 
focusac
tiviteite
n met 
gemidd
eld 50 
dln. 

Actie 1.2.2 Onder voorbehoud van Covid-
19-maatregelen zet NPOB in 2021 verder 
in op de organisatie van focusactiviteiten 
waar natuur en landschap en beheer in 
onze natuurgebieden centraal staan, en 
dit gespreid over heel ons 
werkingsgebied. De focusactiviteiten 
worden aangekondigd in het algemeen 
gedeelte van het tijdschrift en verder 
voorgesteld in de nieuwsbrieven, website 
en facebook. 
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worden aangekondigd in het 
algemeen gedeelte van het 
tijdschrift en verder voorgesteld 
in de nieuwsbrieven, website en 
facebook. 

Actie 1.2.3 NPOB organiseert 
via haar Werkgroep Natuur en 
Erfgoed in 2020 minstens 7 
specifieke publieksactiviteiten 
rond dit thema. Aantal 
deelnemers ligt in de lijn van de 
focusactiviteiten. Aankondiging 
en duiding via de eigen 
communicatiekanalen 

Er waren 8 publieksactiviteiten 
Natuur en Erfgoed gepland, 
waarvan er door Covid-19 maar 
3 zijn doorgegaan met telkens 30 
à 50 deelnemers. 
 

7 
publiek
sactivit
eiten 
met 
gemidd
eld 50 
dln 
 

Actie 1.2.3 Onder voorbehoud van Covid-
19-maatregelen organiseert NPOB via 
haar Werkgroep Natuur en Erfgoed in 
2021 een aantal publieksactiviteiten. 
Aankondiging en duiding via de eigen 
communicatiekanalen 

Actie 1.2.4 NPOB coördineert 
i.f.v. promotie en spreiding over 
het werkingsgebied in 2020 de 
participatie van haar 
geledingen aan de Vlaamse 
publieksacties van de Dag van 
de Natuur en de Nacht van de 
Vleermuis. Aantal deelnemers 
per activiteit ligt in de lijn van 
de focusactiviteiten 

Er waren 4 Nachten van de 
Vleermuis gepland waarvan er 2 
zijn doorgegaan met bijna overal 
een 50-tal deelnemers 
Er was omwille van Covid-19 
geen Dag van de Natuur. 

3 Nvd 
Vleerm
uis 
telkens
50-tal 
dln 
7 DvN 
telkens 
40-tal 
dln 

Actie 1.2.4 NPOB coördineert i.f.v. 
promotie en spreiding over het 
werkingsgebied in 2021 de participatie 
van haar geledingen aan de Vlaamse 
publieksacties van de Dag van de Natuur 
en de Nacht van de Vleermuis. Aantal 
deelnemers per activiteit ligt in de lijn 
van de focusactiviteiten 

Actie 1.2.5 NPOB ondersteunt 
via de regionale 
vrijwilligersnetwerken en haar 
communicatiekanalen in 2020 
de lokale publieksactiviteiten 
van de 
afdelingen/kernen/aangesloten
en: gegidste wandelingen, 
infoavonden, kinderactiviteiten, 
cursussen, inventarisaties, 

Deze activiteiten werden in een 
overzichtskalender in het 
tijdschrift aan de leden bezorgd 
en komen in de 
activiteitenkalender op de 
website. Aankondiging van de 
grote publieksactiviteiten ook via 
nieuwsbrieven en facebook. 

 Actie 1.2.5 NPOB ondersteunt via de 
regionale vrijwilligersnetwerken en haar 
communicatiekanalen (tijdschrift, 
nieuwsbrief, website en sociale media) in 
2021 de lokale activiteiten van de 
afdelingen/kernen/aangeslotenen die 
openstaan voor het publiek: gegidste 
wandelingen, infoavonden, 
kinderactiviteiten, cursussen, 
inventarisaties, werkdagen in 
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werkdagen in natuurgebieden, 
plantacties, excursies…. Aantal 
aanwezigen in regel meer dan 
20. De jaarkalender wordt per 
subregio bij het eerste nummer 
van het tijdschrift gevoegd en is 
in zijn totaliteit te raadplegen 
op de website van NPOB. 

natuurgebieden, plantacties, excursies… 
De kalender zal per subregio telkens aan 
het betreffende nummer van het 
tijdschrift toegevoegd worden. De 
jaarkalender is in zijn totaliteit te 
raadplegen op de website van NPOB. 

1.3 realiseert jaarlijks 
(samen met haar 
lidverenigingen) 2 
initiatieven die als doel 
heeft/hebben de brede 
bevolking of specifieke 
doelgroepen te 
sensibiliseren, 
informeren en 
mobiliseren voor natuur 
of milieu. Daarbij blijkt 
het gezamenlijk bereik 
van in totaal minstens 
250 verschillende 
personen. 

2 
initiatie
ven 
250 dln 

OD-1.3 
Actie 1.3.1 Vanaf het najaar 
2016 lanceerde NPOB een 
campagne rond de rol van 
natuur in de klimaatadaptatie 
en –mitigatie. Naast een 
provinciaal ondersteund luik, is 
vanaf 2017 ingezet op 
activering van de geledingen 
om het thema aan te kaarten 
bij de lokale overheden en het 
publiek en te ijveren voor 
resultaten op het terrein.  

Gezien de activiteiten gelinkt aan 
het thema van de campagne niet 
konden doorgaan omwille van 
Covid-19 werd aan het thema 
verder aandacht besteed via 
artikels in ons tijdschrift 

 OD-1.3 
We blijven in 2021 verder inzetten op 
artikels rond de thematiek van valleien, 
water, biodiversiteit en klimaat in ons 
tijdschrift. Van zodra grote activiteiten 
terug kunnen doorgaan, zal ook dat 
thema daar terugkeren. 

Actie 1.3.2 NPOB koppelt in 
2020 een symposium aan de 
afsluiting van de campagne 
Robuuste Valleien (zie 1.2.1). 
De slotactiviteit wordt breed 
aangekondigd en geduid via de 
eigen communicatiekanalen en 
pers. Ze staat open voor 
publiek, overheden en pers. 

In 2020 wilden we terug een 
symposium organiseren bij de 
Walk for Nature, maar dit is 
omwille van Covid-19 uitgesteld 
naar 2022. 

Minste
ns 70 
dln op 
sympos
ium. 
Hopelij
k 1000 
op 
publiek
sactivit
eiten 

Actie 1.3.2 In 2021 organiseren we op de 
weide van Werchter een grote activiteit 
rond het 50-jarig bestaan van NPOB. 
Daar plannen we interactieve sessies met 
het publiek rond het thema van onze 
campagne: Natuur en Landschap 50 jaar 
later en 20 jaar verder. We hopen 
minstens 70 deelnemers te bereiken op 
deze sessies en 1000 op de 
publieksactiviteit als Covid-19 dit toelaat. 
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Actie 1.3.3 NPOB richt via haar 
Werkgroep Natuur en Erfgoed 
in 2020 1 infoavond voor de 
geïnteresseerden waarop een 
expert uitleg geeft over een 
aan dit onderwerp gerelateerd 
thema. Aankondiging via de 
communicatiekanalen van de 
Regionale. 

De geplande infoavond van 15 
november 2020 rond 
grenslandschappen is niet 
kunnen doorgaan omwille van 
Covid-19. 

1  
infoavo
nd 20 
dln. 
 

Actie 1.3.3 Met de infoavond willen we 
een 20-tal mensen bereiken, al blijft het 
twijfelachtig of die omwille van Covid-19 
georganiseerd zal kunnen worden. 
 

1.4 realiseert jaarlijks 
(samen met haar 
lidverenigingen) 1 
initiatief dat de brede 
bevolking of specifieke 
doelgroepen in staat 
stelt/stellen een 
bijdrage te leveren aan 
het verbeteren van 
natuur of milieu. Daarbij 
blijkt het gezamenlijk 
bereik 50 verschillende 
personen. 

1 
initiatie
f 
50 dln 

OD-1.4 
Actie 1.4.1 NPOB onderneemt 
in 2020 actie voor het 
verwerven van de nodige 
financiële middelen voor de 
uitbouw van een netwerk van 
natuurgebieden. In tijdschrift 
nummer 4 en de overige 
communicatiekanalen voert 
NPOB een slotcampagne 
GeefomNatuur waarin zij de 
leden en de bevolking oproept 
een bijdrage te leveren onder 
de vorm van giften. Deze giften 
zijn essentieel om in de 
restfinanciering (het niet-
gesubsidieerde deel) van de 
aankoopprijs te voorzien. 

Er is dankzij fondsenwerving in 
ons tijdschrift heel wat geld 
opgehaald: niet minder dan 2929 
individuele persoonlijke giften. 

Oplage 
tijdschir
ft: 12 
000 

OD-1.4 
Actie 1.4.1 We hopen via ons tijdschrift 
en andere communicatiekanalen een 
even groot bedrag aan giften te kunnen 
ophalen als in 2020. 

Actie 1.4.2 NPOB blijft in 2020 
het overkoepelend Natuurfonds 
Oost-Brabant (het vroegere 
Natuurfonds Hageland) 
inzetten om de solidariteit voor 
de restfinanciering van de 

Via het Natuurfonds NPOB 
werden de bedragen van de 
campagne GeefomNatuur 
verdubbeld. 

 Actie 1.4.2 NPOB blijft ook in 2021 het 
overkoepelend Natuurfonds Oost-
Brabant (het vroegere Natuurfonds 
Hageland) inzetten om de solidariteit 
voor de restfinanciering van de 
reservatenaankopen binnen het 
werkingsgebied te bevorderen 
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reservatenaankopen binnen het 
werkingsgebied te bevorderen 

Actie 1.4.3 In 2020 promoot 
NPOB de deelname van het 
publiek/omwonenden aan de 
werkdagen vrijwillig 
natuurbeheer in de reservaten. 
Daartoe zet ze haar 
communicatiekanalen in. 

In totaal gingen ca 225 
bubbelwerkdagen door gespreid 
over het terrein in groepjes van 
max 4. Er waren minstens 800 
deelnemers in het totaal. 

Gemidd
eld 15 
In 
totaal 
1000 
op alle 
werkda
gen in 
het 
werking
sgebied 

Actie 1.4.3 In 2021 promoot NPOB de 
deelname van het publiek/omwonenden 
aan de werkdagen vrijwillig 
natuurbeheer in de reservaten. Daartoe 
zet ze haar communicatiekanalen in. 

Actie 1.4.4 Bij de Dag van de 
Natuur vraagt NPOB aandacht 
voor het betrekken van 
specifieke doelgroepen zoals 
jeugdbewegingen bij het 
beheer van de reservaten die 
dag. Daartoe zet ze haar 
communicatiekanalen in. 

Niet doorgegaan omwille van 
Covid-19. 

7 DvN 
gemidd
eld 40 
dln 

Actie 1.4.4 Bij de Dag van de Natuur in 
november 2021 vraagt NPOB aandacht 
voor het betrekken van specifieke 
doelgroepen zoals jeugdbewegingen bij 
het beheer van de reservaten die dag. 
Daartoe zet ze haar 
communicatiekanalen in. We hopen op 
minstens evenveel deelnemers als vorige 
jaren. 
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CLUSTER 2 : Informeren en ondersteunen van verschillende actoren in de samenleving 

Module Aantal 
2020 

Activiteit 2020 Gerealiseerde cijfers 2020 Aantal 
2021 

Activiteit 2021 

2.1 realiseert jaarlijks 2 
activiteiten die als doel 
hebben organisaties 
buiten de natuur- en 
milieusector overheden 
of bedrijven te 
sensibiliseren, 
informeren en 
mobiliseren voor natuur 
en milieu. Daarop zijn 
telkens minstens 15 
deelnemers aanwezig. 

2 
activitei
ten 
15 dln 

OD-1.2, 1.3,  
Actie 1.2.1 en 1.3.2 De 
Campagne Robuuste 
valleien en bijhorend 
symposium richtten zich 
uitdrukkelijk ook naar de 
betrokken overheden 
(provincie, gemeenten). 

Niet doorgegaan omwille van Covid-19 Minsten
s 70 op 
symposi
um 
1000 op 
de 
publieks
activitei
ten 

OD-1.2 en 1.3 
Actie 1.2.1 en 1.3.2 In 2022 richten we 
terug een Walk for Nature in met 
symposium, ditmaal in het Hagelands Bos, 
Tielt-Winge. Ook hier richtten we ons 
eveneens tot de provinciale en lokale 
overheden, die ook uitgenodigd worden. 

OD 3.2 
Actie 3.2.1 Ook de 
campagne als geheel 
heeft als uitdrukkelijk 
doel de lokale en 
provinciale overheden 
aan te spreken.  

Onze afdelingen kaartten de 
problematiek van robuuste valleien aan 
in hun gemeenten, o.a. n.a.v. van de 
opmaak van het meerjarenbeleidsplan 
2020 – 2025 door de gemeenten 

Dln 80 OD 3.2 
Actie 3.2.1 NPOB komt samen met de 
betreffende afdeling/kern tussen bij 
besturen of organisaties om 
natuurvriendelijke oplossingen te vinden 
bij belangrijke (boven)lokale kwesties die 
zich stellen. In 2021 rekent zij op minstens 
2 dergelijke dossiers. 

2.2 geeft door 
begeleiding richting aan 
het handelen van 
organisaties buiten de 
natuur- en milieusector, 
overheden of bedrijven 
en ondersteunt hen in 
het vinden van natuur- 
of milieuvriendelijke 
oplossingen. Op 
jaarbasis wordt UUR 
begeleiding 
verwezenlijkt. 
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2.3 realiseert jaarlijks in 
samenwerking met 
organisaties buiten de 
natuur- en milieusector, 
overheden of bedrijven, 
AANTAL product(en), 
dienst(en), 
methodiek(en) of 
handelingsmodel(len) 
dat/die tot doel 
heeft/hebben 
oplossingen te 
formuleren voor natuur- 
of milieugerelateerde 
problemen, behoeften 
en uitdagingen. Deze 
worden beschikbaar 
gesteld voor andere 
geïnteresseerden in 
Vlaanderen. 

     

2.4 ondersteunt jaarlijks 
minstens 2 (lokale) 
afdeling(en) of 
burgerinitiatief/ven 
dat/die als doel 
heeft/hebben 
oplossingen te 
formuleren voor natuur- 
of milieugerelateerde 
problemen, behoeften 
en uitdagingen. 

2 lokale 
groepen 

Actie 3.2.2 NPOB komt 
samen met de 
betreffende 
afdeling/kern tussen bij 
besturen of organisaties 
om natuurvriendelijke 
oplossingen te vinden bij 
belangrijke (boven)lokale 
kwesties die zich stellen. 
In 2020 rekent zij op 
minstens 2 dergelijke 
interventies. 
 

Er werden natuurvriendelijke 
oplossingen voorgesteld voor de 
ruilverkaveling Willebringen, voor de 
landschappelijke inpassing 
fietssnelwegen, voor GRUP Demer, 
strategisch plan Gete, inpassing 
wachtbekkens, waterbeheer door 
Wateringen en provincie, … Aan de 
gemeentebesturen werden voorstellen 
gedaan voor meer natuur, voor 
verhoging kwaliteit en behoud open 
ruimte in de meerjarenbeleidsplannen. 

Minsten
s 2 

Actie 3.2.2 NPOB komt samen met de 
betreffende afdeling/kern tussen bij 
besturen of organisaties om 
natuurvriendelijke oplossingen te vinden 
bij belangrijke (boven)lokale kwesties die 
zich stellen. In 2021 rekent zij op minstens 
2 dergelijke dossiers. 
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CLUSTER 3: Inzetten op een kwalitatieve werking, netwerkversterking en/of impactverhoging van de werking 

Module Aantal 
2020 

Activiteit 2020 Gerealiseerde cijfers 2020 Aantal 
2021 

Activiteit 2020 

3.1 ontsluit permanent 
aan haar (lokale) 
afdelingen/lidvereniging
en/vrijwilligersnetwerke
n informatie rond 
actuele natuur- of 
milieugerelateerde 
dossiers in de regio, 
Vlaanderen of Europa. 

 OD 1.1 
Actie 1.1.3 NPOB 
onderhoudt een voor de 
actieve vrijwilligers 
voorbehouden gedeelte 
op de website met 
relevante en gerichte info. 

Op de medewerkerssite kunnen onze 
vrijwilligers relevante info vinden over 
onze vereniging en haar werking: 
deadlines inzendingen artikels 
tijdschrift, criteria focusactiviteiten, de 
beleidsnota en 
jaarplanning/prioriteiten. 

 OD 1.1  
Actie 1.1.3 NPOB onderhoudt en verfijnt 
een voor de actieve vrijwilligers 
voorbehouden gedeelte op de website met 
relevante en gerichte info 

Actie 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.4 
en 2.2.3 
Tijdschrift en 
nieuwsbrieven zijn 
permanent te raadplegen 
op de website. Facebook 
is permanent toegankelijk 
voor de volgers. Al deze 
communicatiekanalen 
leveren ook aan de 
vrijwilligers actuele 
informatie. 

Is gerealiseerd.  Actie 1.1.1, 1.1.2 , 1.1.4 en 2.2.3 
Tijdschrift en nieuwsbrieven zijn permanent 
te raadplegen op de website. Facebook is 
permanent toegankelijk voor de volgers. Al 
deze communicatiekanalen leveren ook aan 
de vrijwilligers actuele informatie. 

3.2 organiseert 
activiteiten die de 
organisatie, 
deskundigheid of 
communicatie van haar 
(lokale) 
afdelingen/lidvereniging
en of 
vrijwilligersnetwerken 

60 OD-2.2 
Actie 2.2.5 NPOB zorgt 
voor vorming van de 
vrijwilligers d.m.v. 
workshops en/of 
inhoudelijke 
uitleg/presentaties op de 
Verenigingsraad en de 
Algemene Vergadering. 

Op de Algemene Vergadering waren 
circa een 77-tal vrijwilligers uit 15 
afdelingen aanwezig. 
De Verenigingsraad in 2020 is niet 
doorgegaan omwille van Covid-19. 

60 dlu OD-2.2 
Actie 2.2.5 NPOB zorgt voor vorming van de 
vrijwilligers d.m.v. workshops en/of 
inhoudelijke uitleg/presentaties op de 
online Algemene Vergadering van 27 
februari 2021 en de Verenigingsraad van 1 
oktober 2021. 
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verbetert. Op jaarbasis 
worden minstens 60 
deelnemersuren 
gerealiseerd. Deze 
activiteiten hebben als 
doel de impact van de 
betrokken 
afdelingen/lidvereniging
en te verhogen. 

Actie 2.2.6: De Werkgroep 
Natuur en Erfgoed 
organiseert in 2020 1 
infoavond bedoeld als 
expertisevorming van de 
leden van de werkgroep. 
Ze stelt die activiteiten 
ook open voor 
geïnteresseerden (zie ook 
1.3.3). 

Geen infoavond omwille van Covid-19. 1 
infoav
ond 
 

Actie 2.2.6 De Werkgroep Natuur en 
Erfgoed organiseert afhankelijk van de 
Covid 19-maatregelen in 2021 1 infoavond 
bedoeld als expertisevorming van de leden 
van de werkgroep.  
. 

Actie 2.2.7 NPOB initieert 
en coördineert in 2020 2 
beheerteamexcursies 
binnen Oost-Brabantse 
reservaten voor intervisie 
en kennisuitwisseling. 

We hadden er 5 gepland, maar zijn niet 
doorgegaan omwille van Covid-19. 
 

5 
beheer
teame
xcursie
s 

Actie 2.2.7 Om tot een gestructureerde 
kennisoverdracht en vorming van de 
beheerteams en vrijwillige medewerkers te 
komen start NPOB met een ‘Academie 
Natuur en Landschap’. Hiervoor waren al 5 
lesexcursies gepland in 2020, maar die 
worden uitgesteld naar 2021. 

3.4 organiseert jaarlijks 
AANTAL 
begeleidingstrajecten op 
maat voor individuele 
(lokale) 
afdelingen/lidvereniging
en. Deze trajecten 
hebben als doel de 
impact van de 
betrokken 
afdelingen/lidvereniging
en te verhogen. 
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3.5 bepaalt samen met 
haar lidverenigingen 
gezamenlijke 
langetermijntransitiedo
elen en gezamenlijke 
beleidsprioriteiten. 

 OD-2.2 
Actie 2.2.4 Op de 
jaarlijkse Verenigingsraad 
in het najaar, waarop alle 
actieve vrijwilligers 
uitgenodigd zijn, en de 
Algemene Vergadering in 
het voorjaar 2020, 
waarop de 
stemgerechtigden van de 
afdelingen 
vertegenwoordigd zijn, 
bepaalt NPOB 
gezamenlijk de 
prioriteiten en doelen van 
de vereniging. 

Algemene vergadering circa 77 dln 
Verenigingsraad niet doorgegaan 
omwille van Covid-19. 
 

 Op de online Algemene Vergadering op 27 
februari 2021, waarop de stemgerechtigden 
van de afdelingen vertegenwoordigd zijn, en 
de jaarlijkse Verenigingsraad op 1 oktober 
2021, waarop alle actieve vrijwilligers 
uitgenodigd zijn, bepaalt NPOB gezamenlijk 
de prioriteiten en doelen van de vereniging 

3.6 zet een traject op 
dat als doel heeft de 
interne werking van 
haar vereniging te 
optimaliseren. 
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CLUSTER 4: Inzetten op beleidsparticipatie 

Module Aantal 
2020 

Activiteit 2020 Gerealiseerde cijfers 2020 Aantal 
2021 

Activiteit 2021 

4.1 vertegenwoordigt 
haar 
leden/lidverenigingen in 
1 strategische 
adviesraden of andere 
overlegfora op Vlaams, 
bovenlokaal of lokaal 
niveau 

Min. 1 OD-3.3 
Actie 3.3.1. NPOB zal in 
2020 de 
vertegenwoordiging 
opnemen in beleids- en 
adviesraden en 
overlegfora van belang 
voor de regio. Deze lijst 
kan in de loop van het 
jaar aangepast worden 
indien de 
omstandigheden dit eisen.   

In 2020 was NPOB o.a. 
vertegenwoordigd in volgende 
adviesraden of overlegfora:  
Procoro, Leader, Adviescommissie 
ruilverkaveling Willebringen, Bekkenraad 
Demer, Sigmaplan Demer, Sigmaplan 
Beneden-Dijle, Oriom (groenblauw 
omgeving en ruimte in Mechelen), 
opvolgingscommissie Tessenderlo 
Chemie, overleg de Groene Vallei, 
Integrale projecten Voer, IJse, Laan, 
Velpe, Winge, Weesbeek, Strategisch 
project Gete 

5 OD-3.3 
Actie 3.3.1 NPOB zal in 2021 zoals in 2020 
de vertegenwoordiging verder opnemen in 
beleids- en adviesraden en overlegfora van 
belang voor de regio. De lijst kan in de loop 
van het jaar variëren indien de 
omstandigheden dit eisen. 

4.2 behandelt op 
jaarbasis min. 5 
beleidsthema’s of -
dossiers. 

Min. 5 OD-3.1 
NPOB blijft in 2020 
lopende dossiers opvolgen 
zoals: provinciaal beleid 
rond leefmilieu, 
ruilverkaveling, 
waterbeheer, Sigma, 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, 
strategische projecten, … 
Op het ogenblik dat de 
dossiers actueel worden, 
komen ze ter bespreking 
op de raad van bestuur, 
waar wordt beslist over 
eventuele acties en in te 
nemen standpunten. 

NPOB heeft o.m. volgende lopende 
dossiers verder opgevolgd:  
ruilverkaveling en waterbeheer, Sigma 
Demer en bijhorende GRUP PRUP 
kleinstedelijke gebieden, Strategisch 
project Getevallei, de conceptnota 
ruimtelijke ordening van de provincie 
Vlaams-Brabant, … 

5 OD-3.1 
Actie 3.1.1 NPOB blijft in 2021 de lopende 
dossiers opvolgen. De Werkgroep Beleid 
van NPOB coördineert dit. Op het ogenblik 
dat dossiers actueel worden, komen ze ter 
bespreking op de raad van bestuur, waar 
wordt beslist over eventuele acties en in te 
nemen standpunten. 
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Actie 3.1.2 NPOB blijft in 
2020 alert op belangrijke 
dossiers die zich 
aandienen of dossiers die 
ze onder de aandacht wil 
brengen en onderneemt 
hier actie voor. De 
aandacht zal in 2020 ook 
uitgaan naar het thema 
van de campagne: de rol 
van natuur in de 
klimaatadaptatie en –
mitigatie en de noodzaak 
van versterking 
biodiversiteit overal. Dit 
sluit andere focussen niet 
uit. 

In 2020 dienden zich specifieke dossiers 
aan zoals de Brabantse Wouden,  de 
stikstofproblematiek en intensieve 
veehouderij met bezwaren en beroepen 
in o.a. Glabbeek, Geetbets, Landen, 
Boortmeerbeek, Kortenaken en 
Bierbeek, een reeks dossiers en acties 
tegen verhardingen, ophogingen, 
sluikstorten, verkavelingen, 
wachtbekkens,… o.a. in Landen, 
Holsbeek, Rotselaar, Geetbets, Aarschot 
en Kortenaken … 

2 Actie 312 NPOB blijft ook in 2021 alert op 
belangrijke dossiers die zich aandienen of 
dossiers die ze onder de aandacht wil 
brengen en onderneemt hier actie voor. 

4.3 voert jaarlijks 
project(en), traject(en) 
of campagne(s) uit die 
als doel heeft/hebben 
de inspraak en 
participatie 
van haar 
leden/lidverenigingen of 
de brede bevolking in 
maatschappelijke 
processen te vergroten. 
Daaruit blijkt 

Min 2 
dossier
s 

OD-3.2 
Activiteit 3.2.1 NPOB 
komt samen met de 
betreffende afdeling/kern 
tussen bij besturen of 
organisaties om 
natuurvriendelijke 
oplossingen te vinden bij 
belangrijke (boven)lokale 
kwesties die zich stellen. 
In 2020 rekent zij op 
minstens 2 dergelijke 
dossiers. 

Er werden natuurvriendelijke 
oplossingen voorgesteld voor de 
ruilverkaveling Willebringen, voor de 
landschappelijke inpassing 
fietssnelwegen, voor GRUP Demer, 
strategisch plan Gete, inpassing 
wachtbekkens, waterbeheer door 
Wateringen en provincie, … 

Min 2 
dossier
s 

OD-3.2 
Actie 3.2.1 NPOB komt samen met de 
betreffende afdeling/kern tussen bij 
besturen of organisaties om 
natuurvriendelijke oplossingen te vinden bij 
belangrijke (boven)lokale kwesties die zich 
stellen. In 2021 rekent zij op minstens 2 
dergelijke dossiers. 
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de actieve 
betrokkenheid van 
PROCENT van de 
lidverenigingen of min. 
100 personen op 
jaarbasis. 

Actie 3.2.2 In voorkomend 
geval roept NPOB in 2020 
op tot inspraak bij 
lopende ruimtelijke 
processen en 
inspraakprocedures. 

Samen met de afdelingen ondernamen 
we actie voor inspraak en openen van 
juridische dossiers.  
Voorbeelden: 
- slipschool in Habitatgebied Hellebos, 
Kampenhout 
- wachtbekken in natuurgebied in 
Vossem  
- Intensieve veehouderij in Glabbeek, 
Geetbets, Kortenaken, Landen, Bierbeek 
en Boortmeerbeek 
- Afbraak verpleegsterschool Leuven 
- MG Retail in Kampenhout 
- … 

 Actie 3.2.2.  
We blijven samen met onze afdelingen ook 
in 2021 alert voor pogingen tot aantasting 
van de open ruimte/natuurwaarden en het 
respecteren van de wetgeving hierrond.  
 

 
 


