
N&L in actie

Focusactiviteiten Natuur.gebieden

De focusactiviteiten uit het vorig nummer van Natuur en Landschap 
kenden een talrijke opkomst, kortom ze waren een succes. Het 
opzet van de focusactiviteiten is te tonen hoe de vele enthousiaste 
Natuurpunt-vrijwilligers concreet op het terrein en in je omgeving 
het verschil maken en hoe de beheerde Natuurpunt-gebieden een 
bijdrage leveren aan duurzame biodiversiteit. 

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten uit heel het 
werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant aan een breed 
publiek aangeboden. Ook in dit en de volgende nummers van 
Natuur & Landschap zal ongeveer per week één focusactiviteit 
in de kijker worden geplaatst. In 2012 draaien we een proef- 
en evaluatiejaar, om dan volgend jaar te komen tot een 
uitgebalanceerd systeem van topactiviteiten gespreid over de 
verschillende gebieden en de verschillende regio’s van Midden- 
en Oost-Brabant. We streven ernaar telkens het eerste weekend 
van de maand een grote activiteit in de gemeenten van het 
Hagelands Heuvelstreek aan te bieden, het tweede weekend 
een overkoepelende regionale activiteit of een uitwijkactiviteit, 
het derde weekend is Midden-Brabant van Kortenberg tot 
Boortmeerbeek aan de beurt, het vierde weekend Velpe-Mene 
en Zuidoost-Brabant, en een eventueel vijfde weekend fungeert 
als reservedatum. In deze lijst kunnen uiteenlopende activiteiten 
hun plaats krijgen, bijvoorbeeld orchideeënkijken, vroege 
vogelwandelingen, opendeurdagen, het openstellen van een 
gebied, het in de kijker stellen van momunenten en erfgoed, zelfs 
een Walk for Nature kan hierin ingepast worden. Noteer deze keer 
alvast op 3 juni de grote activiteit rond het Zegbroek in Tremelo.

Zorg voor erfgoed: een tweede natuur van  
Natuurpunt Oost-Brabant

Het volgend nummer van Natuur & Landschap zal traditiegetrouw 
extra vroeg verschijnen, nl. tegen eind augustus, om de 
Heimolenfeesten in de door Natuurpunt beheerde Molenheide 
(Langdorp) op 2 september in de kijker te stellen. Opvallend is de 
grote verwevenheid binnen Natuurpunt Oost-Brabant van natuur, 
landschap en erfgoed. Natuurpunt restaureerde de Heimolen 
en werkt rond een hele reeks andere erfgoedobjecten in haar 
gebieden: de Antitankgracht in Haacht, de molen van Betekom, 
de Sint-Luciakapel in Vertrijk, het Park van Meldert, het Bolwerk in 
Zoutleeuw, het behoud van onverharde wegen. Oog voor erfgoed 
is voor Natuurpunt Oost-Brabant geen nieuw modeverschijnsel 
maar is sinds jaar en dag geïncorporeerd in haar natuur- en 
landschapswerking. 

Editoriaal
Walk for Nature 2012 in abdij van Park

Vanuit dit perspectief is de Walk for Nature met als thema ‘Natuur 
in stad en dorp’ op 30 september in het prestigieuze kader van 
de abdij van Park in Heverlee geen toeval. Iedereen is intussen 
ongetwijfeld vertrouwd met dit sterke merk van Natuurpunt 
Oost-Brabant. Op deze Walk for Nature 2012 zal ook de werking 
van de gemeenten aan bod komen in dit jaar van de zo belangrijke 
gemeenteraadsverkiezingen.

Wie helpt mee op de werkdagen vrijwillig  
natuurbeheer in de zomer? 

Als dit nummer in de bus valt, is het nog volop genieten van een 
uitbundige voorjaars- en vroegzomernatuur. Toch wenken al de 
zomerwerkdagen in de beheerde natuurgebieden. Typisch aan 
het Natuurpunt-model is dat ook bij het beheer beroep gedaan 
wordt op een schare vrijwilligers die mee het maaien en hooien en 
ander beheerswerk op zich nemen naast een steeds beter geoliede 
professionele ploeg. Op de site www.natuurpuntoostbrabant.be 
vind je de lijst van deze werkdagen vrijwillig natuurbeheer. Deze 
inzet raakt het hart van onze werking en we doen graag een beroep 
op de leden om mee, al was het maar één zomerwerkdag, te 
komen helpen. 

Tot ziens dus in één van onze natuur.gebieden!
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