Bij de start van de lente
23 februari 2013: ijzige
wind en temperatuur van
-2°C over de vlakte van
Averbode Bos en Heide.
Nochtans verkent een groep
van een 70-tal leergierigen
uit de afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant onder leiding van
Staf Aerts, Luc Vervoort en Noah Janssen de natuurontwikkelingen
in het gebied, met zijn nieuwe, uitgestrekte vennen, heidevlakten
en een mozaïek van verschillende bossen. Enkele dagen voordien
waren de wilde zwanen uit Letland er al te gast. Het is duidelijk
dat Averbode Bos en Heide klaar staat voor een rijke biodiversiteit
en voor duurzame populaties van bedreigde soorten. Hier kan
een mens zich een concreet beeld vormen hoe Vlaanderen zijn
verplichtingen in het kader van de Instandhoudingsdoelstellingen
voor Europese Natuur kan waarmaken en tezelfdertijd een
waardevol landschap en ‘natuur voor iedereen’ kan creëren.
Hier kan je ook zien hoe nefast een project als dat van Golazo
zou geweest zijn, met de uitbouw van een enorme recreatieve
infrastructuur rond de Vijvers. Nu wordt een ‘biodivers’ Averbode
Bos en Heide een evidentie. Toch was de laatste jaren de realisatie
van het inrichtingsproces een dubbeltje op zijn kant en het was
enkel dankzij de vasthoudendheid van een gedreven ploeg mensen
die in het project geloofden, dat het kon afgewerkt worden. Dank je
wel Staf, dank je wel Noah, dank je wel Bram, dank je wel mensen
van de VLM om ondanks alle tegenstand te blijven volharden.
Hier is een prachtig referentiegebied voor de wijze waarop we
de Europese natuur kunnen versterken. Zoiets als groep kunnen
beleven geeft een goed gevoel.
Dat was ook het gevoel waarmee we diezelfde dag terugkwamen
van de algemene vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant,
Regionale Vereniging Natuur en Landschap. Hier was het
engagement voelbaar van gedreven mensen die natuur en
landschap als hun inzet zien zowel in een regionaal netwerk als
lokaal in hun gemeente.
De vergadering keurde het project Beheerde natuur.gebieden in je
gemeente als hefboom voor biodiversiteit en koestersoorten goed.
Vanaf nu tot eind augustus 2014 zal deze campagne lopen, die het
onweerlegbare belang van de natuur.gebieden wil tonen.
Er komt ook een regionale werkgroep Erfgoed binnen Natuurpunt
Oost-Brabant. Op 8 september zullen we trouwens met de
Vrienden van de Abdij van ‘t Park, het Leuven Historisch
Genootschap en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud
een erfgoed- en natuurdag laten doorgaan op de Open

Monumentendag in de Abdij van Park. Een samenwerkingsuitloper
van de Walk for Nature 2012.
Even opbeurend was dat niet minder dan vier mensen de regionale
raad van bestuur kwamen versterken, zodat we een sterk regionaal
vrijwilligersnetwerk hebben om samen met de afdelingen vorm te
geven aan ons werk. Welkom in de raad aan Benny L’Homme uit
Lubbeek, Roel Baets uit Bekkevoort, Nicole Smeyers uit Zoutleeuw
en Zeger Debyser uit Leuven.
Voor de start van de algemene vergadering mochten we de nieuwe
gedeputeerde voor milieu van onze provincie, Luc Robijns,
welkom heten. Hij heeft zijn beleidsintenties voor het natuurbeleid
in de provincie Vlaams-Brabant toegelicht. We rekenen erop dat de
provincie een toonaangevende en voorbeeldige rol zal spelen op
dit vlak. Luc Vervoort gaf uitleg over het Life-project Hageland dat
van start is gegaan en dat werkt aan de versterking van Europese
natuur in onze regio. We zetten alles op alles om het proces in
dialoog te laten verlopen en brede activiteiten op te zetten rond de
gebieden in kwestie.
Na een lange, koude en grijze winter voorspellen ze voor de
komende week (tweede week van maart) eindelijk zonniger weer
en wordt een intense intrede van de lente verwacht. In beschutte
delen van de broekbossen bloeien al de eerste dotterbloemen.
Volgende week wordt er stuwstrek van kraanvogels verwacht.
Dat zal deugd doen, er terug op uit kunnen trekken. Afdelingen
en reservatenteams steken een tandje bij zodat iedereen kan
genieten van de natuur in de beheerde gebieden. Op regionale
schaal organiseren we een reeks focusactiviteiten die je laten
kennismaken met deze gebieden en het beheer ervan, en die tonen
hoe inzet op lokaal vlak het verschil
maakt voor duurzame biodiversiteit.
En niet te vergeten onze jaarlijkse
hoogdag: de Walk for Nature, deze keer
op 9 juni in het ruilverkavelingsgebied
van Willebringen. Kom naar de
focusactiviteiten en de Walk en geef
Natuurpunt Oost-Brabant en je afdeling
vleugels.
Zondag 3 maart 2013
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