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Biodiversiteit in Vlaanderen: sprinten 
naar 2010 of demarreren naar 2020?
Natuurpunt Trefdag – zaterdag 4 oktober – Leuven

Op zaterdag 4 oktober vindt de jaarlijkse Trefdag van Natuurpunt plaats 
in auditorium De Valk nabij het Ladeuzeplein in Leuven. De Trefdag is een 
hoogdag voor alle vrijwilligers van de vereniging. We bieden een inhoudelijk 
boeiend programma, maar bovenal is de Trefdag een ontmoetingsmoment 
waar je ervaringen kunt uitwisselen en ideeën kunt opdoen voor je afdeling 
of werkgroep.

Na een inleidend woord door dagvoorzitter Lieven De Schamphelaere (Raad 
van Bestuur), starten we het inhoudelijk programma met een visievorming in 
plenum: ‘Biodiversiteit in Vlaanderen: sprinten naar 2010 of demarreren naar 
2020?’. Jos Gysels, Diensthoofd Beleid, bijt de spits af en laat ons proeven van 
een eerste visie. Vervolgens overloopt Jan Loos, Diensthoofd Algemene Za-
ken & Beweging, de geplande Natuurpunt-campagnes en biodiversiteitsac-
ties voor de volgende drie jaar (2009-2011). Daarna geven we het woord aan 
de zaal en volgt een debat.

Tijdens een extra lange middagpauze kan je contacten leggen en bijpraten 
met collega-vrijwilligers uit heel Vlaanderen. Doorlopend is er een infomarkt 
waar je kunt shoppen tussen nieuwe ideeën en projecten.

In de namiddag worden 2 opeenvolgende reeksen van 7 parallelle workshops 
aangeboden over diverse thema’s uit alle werkingsvelden van Natuurpunt. 
Een gezonde mix van informatieverstrekking en interactie/visievorming zijn 
de ingrediënten voor een geslaagde sessie.



Om 16u40 ronden we de Trefdag 2008 af met een slotwoord van voorzitter 
Walter Roggeman. Tien minuten later drinken we trappist van Westmalle ter-
wijl muziekgroep “De Loosers” van Natuurpunt Zuid-West-Vlaanderen voor 
de ambiance zorgt. 

Deze Trefdag wordt een hoogvlieger, met een programma dat zowel inhou-
delijk sterk als ontspannend is. Actief geëngageerde Natuurpunters komen er 
zeker aan hun trekken, maar we hebben ook oog voor de stille natuurgenie-
ters onder onze medewerkers en voor de familieleden van al die vergadertij-
gers die in hartje Leuven zijn samengetroept. Speciaal voor hen is er kinder-
opvang- en animatie en een aantrekkelijk parallelprogramma met een mooie 
mix van natuur, landschap en cultuur. We maken er een feest van voor het 
hele gezin!

Lokatie Trefdag 
De Trefdag 2008 vindt plaats in Auditorium De Valk (KULeuven): Tiense-
straat 41 in Leuven (in de onmiddellijke nabijheid van het Ladeuzeplein).

1. Met de trein

Met de trein reis je naar het station van Leuven. Ofwel ga je van daaruit te 
voet (ongeveer 1 km). Je volgt gewoon het plannetje.
Je kan ook met de bus vanaf het station, elke bus richting centrum is OK, je 
stapt af aan halte Fochplein.



2. Met de wagen 

Via de E40 (Brussel-Luik). Je neemt afrit Leuven en volgt de wegwijzers 
richting Leuven. Op de ring van Leuven sla je rechtsaf en volg je tot aan 
de Tiensepoort. Vanaf de Tiensepoort volg je de Blijde Inkomststraat en de 
wegwijzers richting ondergrondse parking Ladeuze, de meest aangewezen 
plaats om jouw wagen te parkeren. Het Ladeuzeplein ligt op wandelafstand 
van Auditorium De Valk.

Via de E314 (Leuven-Hasselt). Eenvoudigste reisweg: je neemt afrit 18 
(Leuven, Mechelen, Herent) en volgt links richting Leuven-centrum. Op de 
ring van Leuven rij je linksaf en volg je tot aan de Tiensepoort. Vanaf de 
Tiensepoort volg je de Blijde Inkomststraat en de wegwijzers richting on-
dergrondse parking Ladeuze, de meest aangewezen plaats om jouw wagen 
te parkeren. Het Ladeuzeplein ligt op wandelafstand van Auditorium De 
Valk.

Je vindt deze informatie ook terug op http://soc.kuleuven.be/io/ned/alge-
meen/ligging/devalk.htm

Inschrijving noodzakelijk!
Om de praktische organisatie van de Trefdag optimaal te laten verlopen en 
de catering goed te kunnen organiseren, vragen we met aandrang om je 
aanwezigheid te bevestigen bij Vera Baetens:

Mail vera.baetens@natuurpunt.be, bel 015-29 72 17 of maak gebruik van 
het inschrijvingsstrookje achteraan deze brochure.



Kinderopvang en -animatie
Tijdens de Trefdag-activiteiten is er opvang voorzien voor baby’s en anima-
tie voor kinderen tot 10 jaar. 

’s Ochtends leest jeugdauteur Marc De Bel voor uit ‘De Gele Gifsmurrie’, 
een fonkelnieuw boek waarin grote natuurgebieden van Natuurpunt het 
decor vormen voor een spannend avontuur. 

In de namiddag neemt Hans Marijns de kinderen mee voor een unieke 
ontdekkingstocht in de Koeheide (zie ‘parallelprogramma natuur en land-
schap’).

Je doet ons een groot plezier door vooraf even te melden hoeveel kinderen 
je meebrengt naar de Trefdag en welke hun leeftijden zijn. 
Graag een seintje aan Vera Baetens, 015-29 72 17 of 
vera.baetens@natuurpunt.be.



Parallelprogramma voor partners

Cultuur  •	

Voor de partners en andere geïnteresseerden is er een dagvullend cultuur-
programma. We bezoeken Leuven in de sfeer van de Middeleeuwen met 
een geleid bezoek ‘van het stadhuis tot het begijnhof’. 
Tijdens de middag nemen we een maaltijd in een gespecialiseerde brood-
jeszaak.

In de namiddag brengen we een bezoek aan de Sint-Pieterskerk met haar be-
roemde schatkamer (zie www.leuven.be/showpage.asp?iPageID=3441#schatkamer_
van_Sint_Pieter). We bezichtigen er ook een deel van de tentoonstelling 
“Autour et au-delà BROODTHAERS Onomwonden” (zie www.leuven.be/
showpage.asp?iPageID=7666). We zijn uiteraard tijdig terug in auditorium De 
Valk voor de afsluitende receptie.
Aan de kandidaat-cultuursnuivers vragen we uitdrukkelijk om vooraf in te 
schrijven bij Vera Baetens, 015-29 72 17 of vera.baetens@natuurpunt.be.

Natuur en landschap•	
  
Trefdag-gangers die deze zaterdag in Leuven willen kruiden met een tik-
keltje natuur en landschap, kunnen in de voormiddag al hun hartje ophalen 
tijdens een wandeling langs het project ‘de Dijle, levend door Leuven’, be-
geleid door Natuurpunt Leuven. Na jaren te zijn weggemoffeld onder over-
welvingen, mag de Dijle stukje bij beetje weer speels door Leuven kronke-
len. Langs de oevers van deze blauwe levensader liggen pittoreske plaatsjes 
en pareltjes van stadsnatuur.

In de namiddag pendelen we kinderen én volwassenen naar de Koeheide, 
een ware ecologische hotspot op de grens tussen Leuven en Bertem. Het 
golvende landschap bekoort met zijn mystieke holle wegen, weidse verge-
zichten en de bloedmooie natuur… 
Er komen nog tal van zeldzame dieren voor als de levendbarende hagedis, 
de geelgors en de sleedoornpage. Wat paddenstoelen betreft, is de Koe-
heide een Europese topper. Je kan er bontgekleurde soorten vinden die zeer 



zeldzaam zijn. Het beheerteam neemt je mee voor een unieke natuurbe-
leving!

Ook de kinderen trekken naar de Koeheide. Onder leiding van Hans Marijns 
trachten ze ‘het mysterie van de holle wegen’ te ontsluieren. Het gebied 
is getooid in herfstkleuren en ligt er schilderachtig mooi bij. De kinderen 
beleven een topervaring!

Programma
Voormiddag – plenum

9u15:•	  Ontvangst en inschrijving. We voorzien koffie, thee en 
koffiekoeken
10u00:•	  Welkomstwoord door dagvoorzitter   
Lieven De Schamphelaere
10u20:•	  Toelichting stand van zaken gesprekken CVN-  
Natuurpunt
10u40:•	 Biodiversiteit in Vlaanderen: sprinten naar 2010 of   
demarreren naar 2020? (door Jos Gysels)
11u10:•	  Voorstelling Biodiversiteitscampagne Natuurpunt  
2009-2011 (door Jan Loos)
11u30-12u15:•	  Vraagstelling en debat

Middagpauze met wandelbuffet

Om 12u15 start een lange middagpauze van 2 uur, ideaal om veel contac-
ten te leggen. Ondertussen smullen we van een broodjeslunch onder de 
vorm van een walking dinner.

In de centrale hal staan diverse infostanden opgesteld waar je kan shop-
pen naar nieuwe ideeën en projecten. De Natuurpunt-winkel en enkele van 
onze partners zijn met een stand aanwezig, de Natuur.kalender 2009 en 



Natuurpunt-T-shirts worden er verdeeld en we helpen je ook graag om on-
line te gaan en als medewerker in te loggen op het speciale medewerkers-
gedeelte van onze nieuwe website.

Namiddag - workshops

14u15 - 15u15: •	 Eerste reeks workshops

 Workshop 1: Biodiversiteit op de politieke agenda
Geïnspireerd door de toelichting over de enorme uitdagingen die ons wach-
ten op het vlak van behoud van de biodiversiteit, zoeken we naar werk-
vormen om in Vlaanderen maximale aandacht te eisen voor deze proble-
matiek. 2009 is een verkiezingsjaar; hier wordt de basis gelegd voor het 
Vlaams natuur- en milieubeleid 2010-2015. Een workshop over memoran-
da, bondgenotenstrategieën en communicatie naar doelgroepen.

 Workshop 2: Rekruteren van vrijwilligers 
De cel Beweging heeft een nieuw aanbod uitgewerkt rond rekrutering van 
vrijwilligers: een handleiding rekruteren, een rekruteringsstand,.. Welke 
ervaringen zijn er in de afdelingen rond rekrutering, hoe kan het nieuwe 
aanbod aangewend worden?



 Workshop 3: Gestructureerd 
waarnemingen bijhouden
Natuurwaarnemingen door 
vrijwilligers vormen de basis 
van de kennis over toestand en 
verspreiding van soorten. Tot 
voor kort gebeurde de verzame-
ling van die gegevens behoorlijk 
versnipperd. Sinds dit jaar be-
staat er een online invoersy-
steem om losse waarnemingen 
systematisch te melden: www.
waarnemingen.be. Dit initiatief 
van Natuurpunt Studie en de 
Nederlandse Stichting Natuur-
informatie biedt een zeer ge-
bruiksvriendelijk invoerscherm 
waarop waarnemingen van alle 
soortengroepen met gedetail-
leerde plaatsbepaling kunnen 
gemeld én geraadpleegd worden. Tijdens deze workshop lichten we de mo-
gelijkheden van het systeem toe en werpen we een blik achter de schermen 
van het systeem (waarnemingencontrole, gebiedsadministratie, ...)

 Workshop 4: ‘Klimaat in jouw gemeente: van hitteboeken tot  
zonnepanelen
Sinds 2006 gaan steeds meer afdelingen de klimaat-tour op. Ze vertonen 
klimaatfilms, doen hun milieuschepen het hitteboek cadeau, gidsen ‘kli-
maatwandelingen’. Sommigen zetten zelfs een heuse isolatie-avond of een 
klimaatbeurs op. Tijdens de klimaatworkshop zoomen we in op een aantal 
formules voor een succesvolle klimaatactiviteit. Tegelijkertijd gaan we die-
per in op het ‘zonneproject’: Natuurpunt zoekt 1000 gezinnen die zonne-
panelen willen installeren. Zonnepanelen waren al goed voor het klimaat 
en voor de portemonnee. Wie ze via ons koopt, doet ook een goede zaak 
voor de natuur. 

Zie ook www.natuurpunt.be/klimaat

 

Met de energieke steun van

Vlinder mee!
OP 2 EN 3 AUGUSTUS 2008

Tel de vlinders 
in je tuin !

Van vroeg in de lente tot laat in de herfst zorgen vlinders voor 

plezierige en kleurrijke ontmoetingen in je tuin. Tuinvlinders 

tellen is niet alleen leuk, maar zorgt ook voor cijfers over de 

toestand van de natuur. In deze brochure vind je informatie 

over vlinders én tips om meer vlinders naar je tuin te lokken.



 Workshop 5: Visievorming Duurzame Ontwikkeling
Een workshop voor iedereen die vindt dat Natuurpunt aandacht moet 
schenken aan duurzame ontwikkeling binnen haar werking. Aan de hand 
van interviews met verschillende personen binnen en buiten de natuurbe-
houdsbeweging ging Natuurpunt Educatie op zoek naar wat er rond duur-
zame ontwikkeling leeft in Vlaanderen.  We denken graag samen met jullie 
verder na over de relatie tussen natuur- en milieueducatie en duurzame 
ontwikkeling. De activiteit “De Wereld op je bord” van Natuurpunt Educa-
tie in samenwerking met Oxfam Wereldwinkels is alvast een eerste prakti-
sche uitwerking van dit thema.

 Workshop 6: Jeugd en Natuurpunt
Het betrekken van jongeren bij natuur en natuurbehoud 
wordt in onze maatschappij één van de grootste uitdagin-
gen. Hiermee leggen we immers de basis voor de toekomst. 
In Nederland is het zelfs een ‘nationale uitdaging’ (zie www.
nationale uitdaging.nl) waar alle grote natuurorganisaties aan meewerken. 
Her en der wordt er vanuit de afdelingen reeds actief naar jongeren en kin-
deren gewerkt binnen en buiten de onderwijssfeer. Wat is het standpunt 
van Natuurpunt over initiatieven voor de jeugd en hoe kunnen Natuurpunt 
en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) elkaar versterken?

 Workshop 7: Ledenwerving - naar 100.000 leden in 2011
Met een jaarlijkse netto-ledengroei van 11 % is Na-
tuurpunt goed op weg om de kaap van 100.000 aan-
gesloten gezinnen te ronden tegen de viering van 10 
jaar Natuurpunt in 2011. Om die ambitieuze doelstel-
ling ook effectief te halen, moeten we alle beschikbare 
kanalen optimaal blijven aanwenden en geen gelegen-
heid onbenut laten om nieuwe leden aan te trekken. 
Omdat de aanbreng van nieuwe leden door vrijwilligers 
uit het verenigingsweefsel een cruciale succesfactor 
blijft voor de verdere groei van Natuurpunt, nodigen 

de coördinatoren van de ledenwervingscampagnes iedereen uit voor een 
spoedcursus ledenwerven.

15u15: •	 Korte pauze      
        



       
15u30 - 16u30: •	 Tweede reeks workshops  

 Workshop 8: Charter-actie Countdown 2010
In het kader van het project ‘Natuur in de buurt’ 
willen we zoveel mogelijk lokale overheden een 
charter ‘Natuur in de buurt - Countdown 2010’ ter 
ondertekening aanbieden. Met de ondertekening 
van het charter engageert het gemeentebestuur 
zich om concrete maatregelen uit te werken voor 
het behoud van de biodiversiteit op haar grond-

gebied en om hiervoor de nodige middelen te voorzien op de jaarlijkse be-
groting. Van een subsidiereglement voor het aantrekken of behouden van 
zwaluwnesten over een degelijk wegbermbeheer tot het verstrekken van 
aankoopsubsidies voor Natuurpunt: we distilleerden 100 acties waaraan 
uw gemeentebestuur zijn medewerking kan verlenen. De afdelingen van 
Natuurpunt inventariseerden samen met hun milieuambtenaar de ‘staat 
van inspanning’ van elke gemeente en brachten de resultaten samen op 
een campagnewebsite. Tijdens de workshop passeren inspirerende voor-
beelden van geslaagde samenwerkingen tussen afdelingen en hun stads- of 
gemeentebestuur de revue. Om thuis mee aan de slag te gaan!

 Workshop 9: Communicatie bij inrichtings- en omvormingswerken
De communicatie bij inrichtings- en omvormingswerken dient even door-
dacht en volledig te gebeuren als de werken zelf. Wat zijn de ervaringen in 
aanpak en resultaat? Hoe betrekken we omwonenden en bezoekers/recre-
anten bij onze beheerplannen en hoe gaan we om met verschillende visies 
en inzichten? Ervaringen worden uitgewisseld.

 Workshop 10: Een bondgenotenstrategie voor behoud van biodiversiteit
Uit de toelichting in het plenum onthouden we dat de uitdagingen rond het 
behoud van biodiversiteit na 2010 alleen maar groter zijn geworden. Willen 
we de biologische diversiteit in Vlaanderen veilig stellen, dan moeten alle 
maatschappelijke actoren hun verantwoordelijkheid nemen; de natuursec-
tor, maar evengoed ook recreatie, landbouw, visserij, bosbouw, industrie, 
… Natuurpunt zit regelmatig aan tafel met andere belangengroepen en 
sloot onlangs nog een overeenkomst met de Boerenbond. We lichten de 
samenwerking toe en vragen ons af hoe we ook andere geledingen in de 
maatschappij kunnen betrekken en een stuk verantwoordelijkheid kunnen 
geven in de strijd tegen het biodiversiteitsverlies.



 Workshop 11: Nieuwe thema’s en doelgroepen
Natuurpunt Educatie wil met de verschillende cursussen en info-avonden 
die ze inricht nieuwe doelgroepen de weg laten vinden naar de natuur. Het 
bereiken van mensen van buiten de natuurbehoudsbeweging vereist heel 
wat creativiteit. Het aangaan van samenwerkingen met andere organi-
saties is hierin leerrijk en versterkend. We leggen alle goede initiatieven 
samen en bekijken de mogelijkheden om op een vernieuwende manier aan-
dacht te vragen voor biodiversiteit.

 Workshop 12: Samenwerken met Pasar rond ‘Buur Natuur’
Vorig jaar werd op de Trefdag het startschot gegeven voor 
een 3 jaar durende samenwerking met Vakantiegenoegens 
(inmiddels herdoopt tot Pasar) rond het thema biodiversiteit. 
Voor haar afdelingen, medewerkers en leden ontwikkelde Pasar de cam-
pagne ‘Buur Natuur’. Inmiddels hebben heel wat afdelingen van Natuur-
punt en Pasar elkaar gevonden en zijn op lokaal vlak tal van mooie projec-
ten opgezet. We wisselen ervaringen uit en leggen je uit hoe je alsnog in 
deze boeiende samenwerking kunt stappen. De bondgenotenstrategie in 
praktijk gebracht!

 Workshop 13: Natuur in de verstedelijkte omgeving 
De aanwezigheid van stedelijke natuur- en bosgebieden is cruciaal voor 
een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving. Door de dure grondprij-
zen en het daaruit voortvloeiende gebrek aan aankoopmogelijkheden is het 
echter niet evident om namens Natuurpunt te werken rond stadsbossen 
en stedelijk groen. Toch kunnen Natuurpunt-afdelingen de motor vormen 
van een stevige werking rond stadsbossen en stadsnatuur. We bespreken 
enkele geslaagde acties en campagnes en bekijken hoe we ook elders in 
Vlaanderen met dit thema aan de slag kunnen gaan.

 Workshop 14: Week van de Aarde 2009 
In 2009 viert de Dag van de Aarde zijn 20ste verjaardag. De milieu- en na-
tuurbeweging wil dit jubileum in de verf zetten met een Week van de Aarde 
(19-26 april). Omdat het thema  ‘biodiversiteit’ is, stelde Natuurpunt zich 
kandidaat om op te treden als trekker en gangmaker van de Week van de 
Aarde 2009, samen met onze koepelvereniging de Bond Beter Leefmilieu. 
Aan de afdelingen en werkgroepen van Natuurpunt wordt gevraagd om 
mee te mobiliseren voor een centrale starthappening op zondag 19 april. 
Regionale natuurhappenings en locale activiteiten krijgen zoveel mogelijk 
een plaats op zondag 26 april of in de weekends gedurende de rest van het 



jaar. Laat je verleiden om als afdeling je schouders te zetten onder dit uit-
stralingsmoment voor onze beweging!

16u40: •	 Slottoespraak door Walter Roggeman, voorzitter van 
Natuurpunt
16u50: •	 Afsluitende receptie en optreden van “De Loosers” 
(muziekgroep van Natuurpunt Zuid-West-Vlaanderen)

Afsluitende receptie

Om 16u50 komen ouders, kinderen, partners,.. weer samen om bij het op-
treden van ‘De Loosers’ na te genieten van een gezellige Trefdag. De trap-
pist van Westmalle en de wijnen en fruitsappen van Oxfam FairTrade zullen 
koud staan. Bovendien kan je ook genieten van een uitgebreid gamma van 
koude bio- en fairtrade-hapjes.

We verwachten je!



Alle inlichtingen over deze Trefdag:
www.natuurpunt.be/trefdag

of Vera Baetens • 015-29 72 17 • vera.baetens@natuurpunt.be

coverfoto: Ludo Goossens
foto’s:  Jan Mangelschots, Frank Smeets, NP archief, Ewoud L’amiral, Martin Steenbrugge, 
Krista Bovens, Wouter Vanreusel, Hugo Willocx.



Inschrijvingsformulier
Inschrijven kan ook via de website: www.natuurpunt.be/trefdag

Voornaam:

Naam: 

Straat + nr: 

Postnr + gemeente: 

E-mail:

Telefoon: 

Afdeling/Werkgroep

Alle inlichtingen over deze Trefdag:
www.natuurpunt.be/trefdag

of Vera Baetens • 015-29 72 17 • vera.baetens@natuurpunt.be

Schrijft in voor de Trefdag op 4 oktober in Leuven met  
deelnemers.

Kinderopvang en parallelprogramma:
 Inschrijving partner voor parallelprogramma
Naam partner:

                 cultuurprogramma              natuurprogramma

 Inschrijving van        kinderen voor kinderopvang
Leeftijden:

Gelieve dit formulier terug te sturen naar Natuurpunt, t.a.v. Vera Baetens: 
Coxiestraat 11 – 2800 Mechelen. Of fax naar 015-42 49 21. Inschrijven kan ook 

via www.natuurpunt.be/trefdag.



Deze brochure is gerealiseerd met de steun van onze huisdrukker, Druk in de Weer 
in Gent. Meer informatie over onze keuze voor een ecologische drukkerij vind je op 

www.natuurpunt.be/internemilieuzorg


