
N&L in actie

Wat hebben al deze mijlpalen gemeen? Het zijn activiteiten die 
de mensen verbinden met de natuur in hun omgeving, en dat 
in gebieden die barsten van de biodiversiteit, met bloeiende 
orchideeën, koestersoorten die hier een duurzame stek heb-
ben, verdwenen soorten die door goed beheer terug in leefbare 
populaties voorkomen. Het zijn gebieden waar kan gewandeld 
worden, waar natuurbeleving voor iedereen geen loos begrip 
is, die vervreemding van natuur tegengaan, die door inzet van 
de beheerteams verbonden zijn met de lokale samenleving, 
waar ruimte is voor water en meanderende rivieren en beken. 
Kortom authentieke gebieden in een omgeving die steeds kaler 
wordt, en hierdoor kleur geven aan de omgeving en het leven 
van de mensen opvrolijken. Rond elk van deze mijlpaalgebie-

Mijlpaalactiviteiten: 
een schreeuw naar kansen voor continuering 
en versterking reservatenbeleid

Een eerste reeks mijlpaalactiviteiten in het kader van 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale 
Vereniging voor Natuur en Landschap, zijn al achter de rug. Tien jaar Koebos, 6000 bloeiende orchissen 
in de Snoekengracht, de pracht van de Getevallei met Doysbroek in Linter. Een tweede reeks van vier 
mijlpaalactiviteiten staat in de steiger. Op donderdag 2 juni bezoeken 
we de mijlpaal Demerbroeken, drie dagen later (5 juni) is er de 
Walk for Nature in het Silsombos, op 12 juni is het de beurt 
aan Vorsdonkbos te Gelrode en op 19 juni wordt deze reeks 
afgesloten met Rosdel en de Hoegaardse valleien.

den werken mensen met een hart voor natuur om dit mogelijk 
te maken, niet alleen voor de buurt maar ook voor de komende 
generaties. Elk van deze gebieden heeft een historie van re-
cente bedreigingen, maar die zijn door inzet en actie omgezet 
in kansen voor duurzame natuur. Elk van deze gebieden is ver-
bonden met de omgeving, met het landschap, met het erfgoed 
en de historie. Elk van deze gebieden is finaal door Natuurpunt 
Beheer aangekocht, sommige nog voor de aankoopsubsidi-
ering, zoals de eerste percelen van Vorsdonkbroek en van de 
Snoekengracht. Dat was de periode waarin de Regionale Ver-
eniging Natuur en Landschap, voorloper van Natuurpunt Oost-
Brabant, de middelen bij elkaar haalde om de verwerving in de 
regio door Natuurreservaten/Natuurpunt mogelijk te maken. 

Reservatenaankoop moet doorgaan: Vorsdonk, schatkamer van biodiversiteit. Foto Luc Vervoort
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Later kwam daar een aankoopsubsidiëring bij 
van 50 à 80%, maar de lokale groepen moes-
ten (moeten) nog steeds een zeer belangrijke 
restfinanciering opbrengen. Stuk voor stuk 
werden deze gebieden omgetoverd tot waar-
devol en erkend natuurgebied, tot hotspots 
voor biodiversiteit en koestersoorten, tot 
natuur voor iedereen en merktekens voor de 
streek. De inzet van vrijwilligers bij beheer, 
bij geleide bezoeken en bij natuurbeleving 
geeft ook extra waarde aan deze gebieden. 
Kortom deze gebieden zijn Koestergebie-
den avant la lettre en verbinden de mensen 
en de omgeving met de natuur. 

Als we het hebben over biodiversiteit 
is aankopen van natuurgebieden een 
cruciale en essentiële factor, die gezien de 
effectiviteit, de koppeling met waterbe-
heer, het belang voor de beleving en de inzet van 
velen ook economisch zeer te verdedigen is. We zijn dan ook de 
Provincie Vlaams-Brabant dankbaar dat ze dit reservatenbeleid 
steeds gesteund heeft met aankoopsubsidies, met ondersteu-
ning van natuurinrichtingsprojecten, van de beheerteams 
en van het educatief natuurbeheer. Dit is een zeer efficiënte 
bijdrage aan de biodiversiteit en versterkt het koesterburen-
verhaal.
Bij het Vlaamse beleid zijn er ondertussen wel problemen op 
vlak van de aankoopsubsidie en dus voor de uitbouw van de 
natuurgebieden, en met de erkenning van de reservaten. 

Minister Joke Schauvliege heeft vorig najaar in Nayoga mee 
bijgedragen aan het lukken van de internationale conferentie 
rond de biodiversiteit en het tot stand komen van een interna-
tionaal engagement om de achteruitgang van de biodiversiteit 
tegen te gaan. We verwachten dan ook van minister Schau-
vliege dat ze, zelfs in tijden van budgettaire schaarste, opkomt 
voor twee essentiële luiken van een goed biodiversiteitsbeleid: 
nl. het continueren van de subsidiëring voor het vrijwillig 
aankoopbeleid om te komen tot duurzame natuur gedragen 
vanuit lokale betrokkenheid, en de voortzetting van de erken-
ning van natuurreservaten. Op dit ogenblik heeft de erken-
ning van meer dan 1/3 van de beheerde natuurgebieden niet 
plaatsgevonden, hoewel de erkenningsdossiers soms al jaren 
bij de overheid voorliggen en elk erkend natuurreservaat maar 

Mevrouw de Minister,

Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur 
en Landschap, hield vorig jaar een campagne ‘GeefomNatuur’ 
(www.geefomnatuur.be). In 1 jaar tijd werd € 255 600 
bijeengebracht voor de restfinanciering van aankopen van Oost-
Brabantse natuur. Dit bewijst hoe groot het draagvlak is en hoe 
natuur in het hart van de mensen aanwezig is. Omwille van 
de terugval van het aankoopsubsidiebudget van het Vlaamse 
Gewest zijn ondertussen op verschillende plaatsen unieke 
percelen van belang voor de biodiversiteit niet aangekocht 
kunnen worden. Veelal zijn deze percelen definitief verloren voor 
biodiversiteitsontwikkeling. Al diegenen die vandaag in het kader 
van de mijlpaalactiviteiten van deze beheerde natuurgebieden 
genieten, alle vrijwilligersteams die zich al jaren onbaatzuchtig 
en belangeloos inzetten voor biodiversiteit en natuur voor 
iedereen, rekenen erop dat u de Vlaamse regering kunt overtuigen 
om dit reservatenbeleid met vrijwillige aankoop opnieuw 
krachtig te ondersteunen. Elk team vrijwillig natuurbeheer, elke 
Natuurpuntafdeling binnen Natuurpunt Oost-Brabant zet dit 
samen met de taakstelling van ledenwerving in dit lustrumjaar 
op de agenda.

De natuur en onze koestersoorten verdienen het en rekenen op u.

een fractie krijgt van de subsidies van beheersovereenkomsten 
voor landbouwers. Terwijl uit onderzoek naar weidevogels 
blijkt dat de beheersoverkomsten weidevogels voor landbou-
wers er niet in slagen een effectieve bijdrage te leveren.

Bij elke mijlpaalactiviteit willen we heel duidelijk stellen: het 
aankoopbeleid van natuurgebieden in functie van duurzame 
ecosystemen, biodiversiteit, natuurbeleving voor iedereen en 
verbinding van de omgeving met natuur moet nieuwe impul-
sen krijgen en uit de impasse gehaald worden. We rekenen op 
minister Joke Schauvliege dat ze 
haar engagement van Nayoga 
hier in Vlaanderen waarmaakt 
en ruimte geeft aan het unieke 
model zoals ontwikkeld door Na-
tuurpunt om efficiënt en effectief 
natuur veilig te stellen, om men-
sen erbij te betrekken en ruimte 
te geven voor natuurbeleving en 
aan de rivieren en water.

Hugo Abts
Voorzitter Natuurpunt Oost-

Brabant
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Walk for Nature 2011 
 Wandelen en f ietsen voor meer Biodiversiteit


