
Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant: 
Natuurpunt Oost-Brabant is uitgegroeid tot 
sterke middenveldorganisatie met honderden 
vrijwilligers, die klaar staat voor de uitdagingen 
van morgen

De voorzitter wees er in zijn inleiding 
op dat bij een lustrumviering naar 
het verleden kan gekeken worden, 
maar dat vooral de uitdagingen voor 
de toekomst op de agenda staan. 
Natuurpunt Oost-Brabant is in die 40 
jaar uitgegroeid tot een sterke mid-
denveldorganisatie, die gebiedsdek-
kend aanwezig is: in elke gemeente, elk 
dorp zijn vrijwilligers elke week actief 
rond natuur, landschap en erfgoed. De 
vereniging telt in Oost- en Midden-
brabant niet minder dan 8640 leden 

en beheert 3500 ha natuurgebied in meer dan 100 projecten. 
Allemaal projecten met ‘natuur voor iedereen’ en een rijke 
biodiversiteit die kleur geeft aan het landschap. Het lustrum-
jaar valt daarenboven samen met het Europees jaar van de 

vrijwilliger. Natuurpunt Oost-Brabant en alle projecten van 
Natuurpunt worden gedragen door honderden vrijwilligers die 
samen werken aan versterking van natuur. 
In het voorbije jaar werd de campagne GeefomNatuur 
opgestart om binnen de regio fondsen in te zamelen voor 
de aankoop van natuurgebieden; want bij elk aangekocht 
natuurgebied brengt het vrijwilligersteam van ter plaatse een 
belangrijke restfinanciering in. Natuurpunt Oost-Brabant had 
een bedrag van € 200 000 voor 100 ha extra natuur vooropge-
steld. De campagne kon tijdens de academische zitting worden 
afgesloten met niet minder dan € 255 671,46 die onder de 
vorm van een cheque aan de voorzitter van Natuurpunt Beheer 
werd overhandigd. Deze prestatie bewijst hoezeer de verster-
king van de natuurgebieden in de streek gedragen wordt. 
De jarige vereniging heeft in de voorbije periode ook mee 
het landschap in Oost-Brabant vorm gegeven en wil in het 
lustrumjaar op 9 grote publieksactiviteiten deze mijlpalen uit 
haar geschiedenis en het landschap van de streek in de kijker 
stellen. 
De voorzitter kondigde als doelstelling voor het lustrumjaar 
ook een sprong in de ledengroei aan. Hij stelde het cijfer van  
10 000 leden voorop in Oost-Brabant voor de periode 2011-
2012. 

Bakens voor de toekomst  
worden uitgezet op succesvolle start 
lustrumjaar 40 jaar natuurpunt oost-BraBant

Academische zitting met meer dan 150 deelnemers

Zaterdag 26 februari werd op een druk bijgewoonde academische zitting de start gegeven  
van het lustrumjaar ter gelegenheid van 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging voor 

natuur en landschap. Meer dan 150 vertegenwoordigers van de Natuurpuntafdelingen  
in Oost-Brabant en tal van personaliteiten, verschillende burgemeesters,  

parlementsleden en provincieraadsleden woonden de zitting bij. 
De presentaties van de referaten zijn te consulteren op de website www.natuurpuntoostbrabant.be

Een druk bijgewoonde academische zitting. Foto Jules Robijns
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Prof. Dr. Johan Eyckmans: 
natuur economisch meer waard dan veel ander 
landgebruik. Durf economische argumenten 
gebruiken om natuur te beschermen!

Prof. Johan Eyckmans wees in zijn be-
toog op de enorme, ook economische 
waarde, van de natuurgebieden voor 
het welzijn en de welvaart. Natuur-
gebieden vervullen zoveel publieke 
en maatschappelijke functies dat ze 
een hefboom zijn voor de economie 
van een streek en dikwijls een veel ho-
gere waarde hebben dan vele andere 
vormen van landgebruik. De waarde 
is vooral gelegen in de regulerende 
diensten: waterberging, lucht- en 
waterkwaliteit, CO2 opslag, overleving 

bestuivende insecten, bewaren genetisch materiaal … En daar-
naast de culturele diensten: natuur heeft belevingswaarde, 
mensen genieten van wandelen, fietsen, observeren in de 
natuur, en hechten ook belang aan de overdracht van natuur 
aan de volgende generaties. Een schatting van de belevings- en 
overdrachtswaarde van bijvoorbeeld het Vorsdonkbroek zou 
op meer dan € 3,5 miljoen per jaar uitkomen. De uiteenzet-
ting van Prof. Eyckmans was derhalve een sterk pleidooi vanuit 
de economie om meer natuurgebieden te beschermen. Een 
ruwe inschatting toont immers dat de waarde van bijkomende 
natuur zeer hoog is. Natuurpunt Oost-Brabant heeft zich een 
cruciale steakholder en speler in het beleidsproces getoond en 
zou er goed aan doen zelf ook economische argumenten in te 
brengen in het debat. Natuurpunt Oost-Brabant heeft, tegen 
een minimale vergoeding, al 40 jaar het natuurlijk kapitaal van 
Oost-Brabant beschermd! Privé-investeringsfondsen kunnen 
alleen maar dromen van zo’n hoge jaarlijkse return op 40 jaar.

Prof. Dr. Olivier Honnay: 
nood aan robuuste natuurgebieden voor behoud 
populaties 

Prof. Olivier Honnay pleitte voor de tot 
stand koming van grote natuurgebie-
den als de basis voor duurzame natuur. 
De inspanningen voor biodiversiteit 
dienen dringend versterkt te worden. 
Natuur is te klein in oppervlakte en te 
zeer versnipperd geraakt door de urba-
nisatie en de intensieve landbouw. Dat 
leidt tot te kleine en geïsoleerde popu-
laties van soorten, die bedreigd wor-
den in hun voortbestaan door inteelt 
en genetische erosie. We moeten dus 
komen tot meer en grotere natuurge-

bieden met meer habitatvariatie om duurzame populaties te 
garanderen. Verbinden met smalle corridors van houtkanten, 
ecoducten e.d. zal wellicht niet volstaan, wel het verbinden 
van de grotere reservaten met kleinere reservaten. Er is verder 
dringend nood aan ‘natuur’ buiten de reservaten. De noodzaak 
van meer natuur en biodiversiteit in het agrarisch gebied werd 
door Prof. Honnay op basis van onderzoek aangetoond.

Trees Robijns: 
de herziening van het Europees landbouwbeleid 
in 2013 als hefboom voor biodiversiteit in het 
landbouwgebied en voor een benadering ‘publiek 
geld voor publieke diensten’

Trees Robijns van Birdlife Europe gaf een overzicht van het 
Europees Beleid rond Biodiversiteit en landbouw. Met het 
Europees Natura 2000 netwerk is reeds een eerste stap 
gezet, maar de vele intenties moeten nog omgezet worden 

Vroegere voorzitters, vroegere bestuursleden, bekende genodigden. Foto Jules Robijns
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van droogtes. De aandacht voor integraal waterbeheer en voor 
ruimte voor rivieren en valleien zal de komende jaren meer 
dan ooit in het middelpunt staan. Werken rond valleisystemen 
zoals gebeurt in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven met de 
Doode Bemde, in de Demervallei met de Demerbroeken en 
in de Getevallei is dan ook op regionale schaal een enorme 
uitdaging.

Gedeputeerde Olbrechts: 
felicitaties van de provincie voor de jarige  
vereniging en partnership voor de toekomst

De gedeputeerde feliciteerde de jarige 
vereniging en lichtte het provinciaal 
beleid toe: ondersteuning van ac-
ties van middenveld en gemeenten, 
een eigen provinciaal beleid met 
een uitgewerkte campagne rond de 
koestersoorten waar gemeenten en 
alle maatschappelijke actoren rond sa-
menwerken. Hij stelde dat de provincie 
Vlaams Brabant resoluut de kaart van 
de biodiversiteit getrokken heeft en dit 
zowel door de versterking van natuur-

gebieden te steunen als die van de biodiversiteit overal in het 
landschap en in stad en dorp.

JARIGE VERENIGING OVERHANDIGT IN KADER 
VAN CAMPAGNE GEEFOMNATUUR EEN CHEQUE 
VAN € 255 671,46 AAN NATUURPUNT BEHEER 
VOOR AANKOOP NATUURGEBIEDEN.

De NPOB-campagne GeefomNatuur kon tijdens de academi-
sche zitting worden afgesloten door de overhandiging van een 
symbolische cheque van niet minder dan € 255 671,46 aan Lie-
ven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt Beheer. Tij-
dens het Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit lanceerde de 
vereniging een brede sensibilisatiecampagne rond versterking 
van natuurgebieden, rond meer natuur en landschapsverster-
king binnen het agrarisch gebied en ruimte voor soorten en 
koestersoorten in stad en dorp. Om te onderstrepen dat niet 
alleen van gemeenten en besturen actie verwacht en werd, 
wilde de vereniging zelf ook een extra inspanning leveren en 
dit via een fondsenwervingscampagne GeefomNatuur voor 

in concrete actieplannen. Belangrijk 
is daarom dat Europa een actieplan 
biodiversiteit 2011-2020 uitgewerkt 
heeft om effectief in die periode de 
achteruitgang van de biodiversiteit te 
stoppen. Trees Robijns ging ook dieper 
in op de aangekondigde herziening 
van het Europees Landbouwbeleid in 
2013 en de noodzaak dit om te buigen 
tot een middel dat ook een versterking 
van de biodiversiteit en van ecosy-
steemdiensten betekent. Meer dan 
50% van de oppervlakte in Europa is 

in agrarisch gebruik. Om tot een duurzame versterking van 
de biodiversiteit te komen, zullen hier dan ook structurele 
maatregelen moeten worden genomen. De herziening van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid biedt daarom kansen om 
via een benadering publiek geld voor publieke diensten de ver-
groening van de Europese landbouw zowel naar biodiversiteit, 
landschap als naar ecosysteemdiensten mogelijk te maken.

Prof. Dr. Patrick Meire: 
klimaatwijziging en impact op waterbeheer:  
dreigingen en kansen

Prof. Patrick Meire ging in op de uit-
dagingen van de klimaatwijziging en 
veranderende omstandigheden voor 
integraal waterbeheer en ecosy-
steemdiensten. Ingrepen van de mens 
hebben geleid tot het verlies van vele 
ecosysteemdiensten, gebonden aan 
natuurlijke habitats en dit ten voordele 
van de productiefunctie en urbani-
satie en ten nadele van de biodiver-
siteit, maar tegen een steeds grotere 
economische kost. De klimaatsopwar-
ming zal een grote impact hebben op 

de neerslagpatronen, de beschikbare hoeveelheid water, de 
waterkwaliteit enz. Het is duidelijk dat de uitdagingen voor de 
komende periode zeer groot zijn en enkel een geïntegreerde 
benadering toekomstgerichte oplossingen zullen bieden. 
Wetlands en riviervalleien spelen een cruciale rol als buffer 
tegen overstromingen, en als opslag voor water in periodes 

De overhandiging van de cheque aan Lieven Deschamphelaere, voorzitter Natuurpunt Beheer. Foto Jules Robijns
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de aankoop van natuurgebieden. We hadden in Oost-Brabant 
een bedrag van € 200 000 voor 100 ha extra natuur vooropge-
steld, we haalden € 255 671,46. Deze prestatie bewijst hoezeer 
de versterking van de natuurgebieden in de streek gedragen 
wordt. Dit was mogelijk dank zij de inzet van vele GeefomNa-
tuur- afdelingen en onze beheerteams.

NPOB LANCEERT DOELSTELLING GROEI VAN 
8640 LEDEN NU TOT 10 000 BIJ AFSLUITING 
LUSTRUMCAMPAGNE 

Tijdens de academische zitting werd als doelstelling voor het 
lustrumjaar een sprong in de ledengroei aangekondigd. In het 
voorbije jaar werd de doelstelling van de ambitieuze campag-
ne GeefomNatuur dankzij de inspanning van vele afdelingen, 
leden en teams met een bedrag van € 55 671 € overschreden. 
Voor het lustrumjaar wordt nu een campagne rond ledenwer-
ving opgezet. Ledenaantal staat symbool voor de aanwezig-
heid en de draagkracht van een beweging. De jarige vereniging 
wil heel het weefsel, afdelingen en leden, mobiliseren om in 
het lustrumjaar van de ledenwerving een prioriteit te maken 
om aan te tonen dat zorg voor natuur en landschap bij de 
bevolking leeft. Mensen die sympathiseren met het werk van 
de vereniging worden uitgenodigd lid te worden en ook op de 
activiteiten zal er bijzondere aandacht zijn voor ledenwerving. 
De lat ligt hoog: we willen een sprong realiseren van 8640 
leden nu naar 10 000 leden in Oost-Brabant en dit in periode 
2011-2012.

Een gesmaakte receptie met twee streekbieren, Rosdel uit Hoegaarden en 
Dormael uit Tildonk. Foto Jules Robijns

De voorzitters van Natuurpunt Oost-Brabant:  
v.l.n.r.:  Stef Boogaerts (1989-1996), Paul Debrye (1986-1989), Hugo Abts 
(1975-1986 en 2005-nu), René Broekmans (1971-1975) en Dennis Clinck-
emaillie (1999-2005). Jan Wellekens (1996-1999) ontbreekt op deze foto. 
Foto Jules Robijns
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