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Natuur.Beheer op een kantelmoment

Bedreigingen, uitdagingen en kansen van het nieuwe natuurbeleid

(wat je altijd al wilde weten over het nieuwe decreet, maar niet durfde vragen)

Zaterdag 13 juni 2015 • Kasteel van Meldert (= St.-Janscollege) gelegen in Meldertbos, Waversesteenweg 1, Meldert (Hoegaarden)
Programma voormiddag
• 9u00: Onthaal met koffie en koeken
• 9u30: Hoe maak je in je regio het verschil na het nieuwe Natuurdecreet en de
Instandhoudingsdoelstellingen
Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Beheer vzw
• 9u50: Natuurbeheerplannen, normkosten, monitoring en aankopen: hoe
maken we de overstap van oude naar nieuwe wetgeving
Noah Janssen, diensthoofd natuur
• 10u25: Koffie
• 10u45: Workshop 1 naar keuze
• 11u45: Workshop 2 naar keuze
Workshops voormiddag
• Wat betekent het nieuwe natuurdecreet voor beheerplannen en monitoring?
Moderator: Carlos d’Haeseleer, consulent Natuurplanning en op het veld
actief bij NP Boven-Dender
• Aankoopbeleid, waar ligt de focus vanaf 2016?
Moderator: Daan Stemgée, celhoofd Natuurpatrimonium en natuur-actief in
Aalst
• Instandhoudingsdoelstellingen (IHD): wat betekent dit voor jouw gebied?
Moderator: Spreker te bevestigen
• Openstelling van onze natuurgebieden, wat zijn de nieuwe mogelijkheden
rond projectsubsidies?
Moderator: Liesbet Cleynhens, celhoofd Natuurbeleving
• Kansen en bedreigingen in het nieuwe decreet voor het vrijwilligersmodel.
Moderator: Bert Delanoeije en Hugo Abts; diensthoofd Beheer en voorzitter
Natuurpunt Beheer vzw en beiden actief, resp. in Mechels Rivierengebied en
Velpe-Mene.
• Nieuwe decreten voor Natuur én Erfgoed: hoe komen we tot een mooie
symbiose?
Moderator: Pieter Abts, consulent erfgoed Natuurpunt en Margriet Vos,
voorzitter werkgroep Natuur en Erfgoed Natuurpunt Oost-Brabant, beiden
actief in Velpe-Mene
• Arbeidersploegen en beheerteams: hoe versterken we elkaar optimaal in de
beheeruitvoering?
Moderator: Joris Frederickx, celhoofd beheeruitvoering
• Actief verplaatsen van soorten: hoe ga je te werk?
Kevin Lambeets, consulent natuurplanning en vrijwillige medewerker NP
Linter

Middagprogramma
• 13u00: Lunch door de Natuurpunt huiskok
• 14u00: Korte Synthese van de resultaten van de workshops
en afspraken voor het vervolgtraject
door Hugo Abts
• 14u15: Naar buiten! Beheerexcursies
naar keuze onder het overkoepelend thema ‘Samenwerking
tussen vrijwillige en professionele teams’
Beheerexcursies namiddag
• Van maïsakker naar orchideeënweide, spectaculaire
natuurontwikkeling op landbouwgronden en 15 jaar
natuurbeheer Rosdel.
Gidsen: Hugo Abts*, Luc Vervoort*, Jorg Lambrechts, Lucas
Briesen, Lieven De Schamphelaere
• Hoe erfgoed en natuur mekaar versterken, middenin het
dorp. Natuurgebieden: Meldertbos en Menevallei.
Gidsen: Pieter Abts*, Eddy Stas, Margriet Vos*, Esther
Buysmans, Georges Buelens
• Beheer van Haspengouwse beekvalleien met Europese
habitats en Regionaal Belangrijke Biotopen. Natuurgebied:
Mene-Jordaanvallei.
Gidsen: Robin Guelinckx*, Jules Robijns*, Kevin Lambeets,
Walter Troost, Benny L’homme
De gidsen aangeduid met een* zullen dieper ingaan op
grote beleidsprocessen en hoe je hier mee kan omgaan
in jouw natuurgebied (Landinrichting, Ruilverkaveling,
Waterbeheer en Agnas).
Afsluitend Programma
• 17u00: Receptie met nabeschouwing
door Chris Steenwegen, Directeur Natuurpunt

Kostprijs: de beheerteamdag kost € 5 per persoon. Je krijgt er veel voor in de plaats: een prachtig programma en een uitgebreide lunch.
Inschrijven: www.natuurpunt.be/beheerteamdag
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