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cause

Symptoms
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treatment

statistics
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6
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go explore outside
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zwarte els

zomereik

amerikaanse eik

(schiet-)wilg

berk

go explore outside C. Zillesen, Het Meifeest, 1798

Ik wil den mei gaan houwen
Voor mijn liefs' vensterkijn
Ende schenken mijn lief trouwe
Die allerliefste mijn 
Ende zeggen: Lief wilt komen
Voor u klein vensterken staan
Ontvangt den mei met bloemen
Hij is zo wel gedaan

Hoewel het meifeest grote regi-
onale verschillen kende, begon 
het in de nacht ervoor, in wat 
in Duitsland Walpurgisnacht 
heet. Tijdens die nacht hielden 
heksen hun sabbat, volgens de 
een, trouwde Wodan met zijn 
Walküren, volgens de ander, 
maar in elk geval is hij ver-
noemd naar de Heilige Walbur-
ga, beschermster tegen hekserij 
en tovenarij, zodat ook van 
christelijke zijde claims op het 
feest liggen.

In die nacht werden de meibomen 
geplant, meitakken (‘meien’) ge-
plaatst op huizen en stallen, 
en brandstapels opgericht 
voor de traditionele meivuren. 
Dergelijke gebruiken waren 
over grote delen van Europa 
verbreid, maar zijn toch niet 
specifiek Europees, ze komen 
over de hele wereld voor.
©http://www.jefdejager.nl/
meifeest.php

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:

Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,

Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht

In een oud stadje, langs de watergracht -

In huis was 't donker, maar de stille straat

Vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat

Nog licht, er viel een gouden blanke schijn

Over de gevels in mijn raamkozijn.

Dan blies een jongen als een orgelpijp,

De klanken schudden in de lucht zo rijp

Als jonge kersen, wen een lentewind

In 't bosje opgaat en zijn reis begint.

Hij dwaald' over de bruggen, op den wal

Van 't water, langzaam gaande, overal

Als 'n jonge vogel fluitend, onbewust

Van eigen blijheid om de avondrust.

En menig moe man, die zijn avondmaal

Nam, luisterde, als naar een oud verhaal,

Glimlachend, en een hand die 't venster sloot,

Talmde een poze wijl de jongen floot.

herman gorter

oude houten dakstructuur
schevaertshof
blaasveldbroek

oude houten dakstructuur
schevaertshof
blaasveldbroek

oude houten knoop
schevaertshof

blaasveldbroek
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most things in life do not last, we can merely 
enjoy them for a moment before they fade away
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step 1

step 

step 3

step 4

step 5

be creative outside

verzamel natuurelementen: 
blaadjes, stenen, taken, bloemen, 
etc.

rangschil alles op grootte, 
kleur, textuur, vorm

5

vind een leuke plek om je tekening 
te maken

bedenk een leuke tekening. Laat je 
fantasie de vrije loop!

vergeet geen leuke foto te maken 
als herinnering!

seed

sprout

plant

tree

mushroo

m
s

SHELL

pinecone

cell lea
f

scales

tree tronk
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agentschap natuur en bos

Regionaal Landschap 
Rivierenland vzw

organisations



natuurpunt

in general

Natuurpunt draagt zorg voor de bescherming van kwets-
bare en bedreigde natuur om zo kwaliteitsvolle natuur te 
bekomen in Vlaanderen. (Natuurpunt, z.j.) Dit doet men 
vooral op beleidsniveau. (Here- mans, 17 november 2016- 
persoonlijke communicatie)
Natuurpunt is enkel werkzaam in Vlaanderen. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië vallen dus niet in hun 
werkgebied. (Heremans, 17 novem- ber 2016- persoonlij-
ke communicatie)

Natuurpunt doet een beroep op 6000 vrijwilligers en 400 
professionelen, waarvan er 200 werkzaam zijn op het veld. 
(Natuurpunt, z.j.) De vrijwilligers wor- den ondersteund 
door de professionelen en dragen ook op vele vlakken 
bij tot de werking van natuur- punt. Dit door kleine acties, 
educatie, praktische in- grepen, hulp bij evenementen, en 
administratieve functies. (Heremans, 17 november 2016- 
persoonlij- ke communicatie)
Ook doet Natuurpunt een beroep op 98 000 leden om 
hun draagvlak te vergroten en om  nanciële steun te krij-
gen. (Natuurpunt, z.j.) Elk gezin betaalt 27 euro per jaar. 
Door Natuurpunt op deze manier te steunen, kunnen de 
leden ook genieten van tal van voordelen. 

Ook kunnen ze vrijwilliger worden, maar dat is niet ver-
plicht. Anderzijds kan men ook vrijwilliger worden zonder 
lid te zijn van Natuurpunt. (Heremans, 17 november 2016- 
persoonlijke com- municatie)
De doelgroep van Natuurpunt bestaat uit iedereen die wil 
meegenieten van de natuur.
(Heremans, 17 november 2016- persoonlijke communica-
tie)

De organisatie haalt haar inkomsten voornamelijk uit gif-
ten en lidgeld, maar krijgt ook subsidies van Vlaanderen 
en Europa. De subsidies van Vlaanderen worden besteed 
aan het erkennen van een gebied, inrichtingswerken en 
het tewerkstellen van sociale arbeiders. De subsidies van 
Europa kunnen enkel gaan naar grote werken die binnen 
de habitatge- bieden liggen die door Europa zijn vastge-
legd. In de toekomst zal men steeds afhankelijker worden 
van lidgeld en giften, en inkomsten uit bvb. een pannen-
koekenslag.
Natuurpunt is dus een  nancieel autonome, onaf- hanke-
lijke organisatie en is politiek-neutraal omdat ze ook zelf  
nanciering moet zoeken en dus niet vol- ledig afhankelijk 
is van de Vlaamse overheid. (Here- mans, 17 november 
2016- persoonlijke communicatie)

Lore Blockx & Jeltsen Proost
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structure

Natuurpunt vzw: Deze 
vzw koopt natuurge-
bieden op onvervuild 
gebied, stelt deze 
open voor bezoekers 
en zorgt voor een 
soortenrijkdom. Een 
aandachtspunt is de 
kwaliteit van leven voor 
alle organismen binnen 
de gebieden.

Natuurpunt beheer vzw: 
Deze vzw is eigenaar van 
de gebieden van Natuur-
punt. Binnen het beheer 
is de vzw verantwoorde-
lijk voor de veiligheid en 
het verder ontwikkelen 
van gebieden. Ook zorgt 
deze vzw voor de op-
maak en verwerving van 
beheerplannen en de so-
ciaal-educatieve functies 
binnen de gebieden.

Natuurpunt CVN vzw: 
Deze vzw is voorname-
lijk actief op educatief 
niveau. Men geeft 
laagdrempelige gespe-
cialiseerde cursussen 
om mensen meer deel 
te laten uitmaken van 
natuurstudie, natuurbe-
houd en natuurbeheer. 
Op deze manier wil men 
een duurzame en sociale 
samenleving creëren.

Natuurpunt studie vzw: 
Deze vzw stimuleert 
vrijwilligers om aan 
natuurstudie te doen 
om zo meer ecologische 
kennis te verkrijgen. Deze 
natuurstudies worden 
individueel uitgevoerd 
door vrijwilligers zoals 
vlinder- en vogeltellingen 
of observaties tijdens het 
wandelen.

Natuur - en landschaps-
zorg vzw: Deze vzw richt 
zich op mensen die het 
moeilijk hebben om 
een job te vinden in de 
maatschappij of men-
sen die een werkstraf 
moeten uitvoeren. 
Deze mensen kunnen 
een opleiding volgen, 
ervaring opdoen en zich 
specialiseren. (Natuur-
punt, z.j.) De vzw is 
voor 70% actief binnen 
Natuurpunt en voor 30% 
werkzaam als externe 
aannemer voor andere 
organisaties.

Natuurpunt bestaat uit verschillende regionale afdelingen die gevormd zijn volgens gemeentegrenzen. Binnen deze 
re- gionale afdelingen zijn er in Vlaanderen 160 lokale afdelingen die ook volgens de grenzen van gemeenten opge-
deeld zijn. (Natuurpunt, z.j.)
Zowel in lokale als regionale afdelingen zijn er verschillende werkgroepen actief. Deze behandelen steeds een ander 
thema binnen een bepaald natuurgebied, bijvoorbeeld de studie en bescherming van een bepaalde soortgroep. De 
thema’s lopen samen met de verschillende vzw’s die deel uit- maken van Natuurpunt. (Heremans, 17 november 2016- 
persoonlijke communicatie) Lore Blockx & Jeltsen Proost
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operating range

Natuurpunt (NP) voert enkel veranderingen door in eigen gebieden die gelegen zijn in Vlaanderen. Deze gebieden 
zijn hun eigendom, huren ze of zijn bij hen in beheer gegeven. Lore Blockx & Jeltsen Proost
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mission

Het hoofddoel van Natuurpunt is het beschermen, uitbrei-
den, optimaliseren van de natuur en biodiversiteit kansen 
geven. Men wil natuur voor iedereen, maar ook dat de 
natuur zich genoeg in rust kan ontwikkelen en men wil zelf 
de natuur onderhouden. (Heremans, 17 november 2016 – 
persoonlijke communicatie)

Natuurpunt zet zich in voor natuur en biodiversiteit voor 
elke mens in zijn omgeving. Het beschermt open ruimten 
en bevordert kwaliteit van het leefmilieu. De organisatie 
motiveert vrijwilligers en hun leden om deel te nemen aan 
hun activiteiten voor het beschermen van de natuur. Men 
wil bewustwording en een groter draagvlak creëren voor 
behoud en ontwikkeling van natuur. Natuurpunt neemt in 
Vlaanderen op internationaal niveau het voortouw op vlak 
van natuur, biodiversiteit en landschapskwaliteit. Dat doen 
ze door samenwerking met publieke en private partners. 
(Natuurpunt, z.j.)

Lore Blockx & Jeltsen Proost
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vision

Algemeen: Natuurpunt wil de biodiversiteit verbeteren 
om zo een duurzame samenleving te creëren. Het creëert 
netwerken om de behoefte van natuur in Vlaanderen te 
onderzoeken en die ook te proberen te realiseren. Dat 
doen ze door het huren en beheren van natuurgebieden. 
De gehuurde natuurgebieden worden zoveel mogelijk 
aaneensluitend gekozen om zo een grotere oppervlakte 
te creëren en efficiënter te beheren. Er zijn ook kleine 
natuurgebieden om de verschillende soorten te kunnen 
verdelen en verspreiden over Vlaanderen. Natuurpunt 
wil natuur voor iedereen, zodat iedereen op zijn manier 
natuur kan beleven en de toegang ertoe krijgt. Het wilt 
grotere en mooiere oppervlakten van natuur- en land-
bouwgrond en wil zo de versnippering tegengaan. Het 
wil verbetering van de kwaliteit van landschappen en 
bescherming van erfgoed en abiotische elementen. De 
eigenaars en gebruikers van natuurgebieden worden 
betrokken bij hun natuurbeleid.

Als vereniging wil Natuurpunt mensen die minder gemak-
kelijk aan een job geraken en jongeren betrekken bij de 
organisatie. Ze wil ook een kenniscentrum vormen over 
de biodiversiteit van Vlaanderen. De organisatie bezit veel 
kennis door professionelen en vrijwillige medewerkers. 
Door deze kennis worden ze erkend door de gebruikers 
van natuurgebieden.
Natuurpunt is een dynamische en  exibele organisatie die 
creativiteit, innovatie en ondernemerschap wil bevorde-
ren. Dit doet men door het hanteren
van een ethisch aftoetsingskader en intern debat. 
Natuurpunt wil op een positieve manier communiceren 
over natuur, onder andere door een veelheid aan activitei-
ten aan te bieden. Binnen deze activiteiten ligt de nadruk 
op beleving en emotie. Met hun imago willen ze mensen 
aantrekken die mee willen werken aan de verwezenlijking 
van hun doelen.

Maatschappelijke actor: Natuurpunt komt met de stelling 
naar buiten dat natuur en biodiversiteit beschermd moe-
ten worden. Met die stelling gaat ze naar overleg met de 
overheid en andere actoren. Zo stimuleren ze het natuur-
gevoel en proberen ze te werken aan een mentaliteitswij-
ziging. Natuurpunt probeert zijn visie door te geven aan 
andere organi- saties. (Natuurpunt, z.j.)

Lore Blockx & Jeltsen Proost
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realisation mission and vision

Natuurpunt realiseert zijn missie en visie door de aankoop van nieuwe gronden en het beheer van hun eigendommen. 
De werken worden door vrijwilligers en professionelen uitgevoerd om de natuur te verbeteren. Men koopt nieuwe ge- 
bieden aan zodat er minder versnippering van natuur is. Men wisselt gebieden uit met het Agentschap Natuur en Bos 
om zo grotere gebieden te kunnen beheren en eenvoudiger acties en werken uit te voeren.
Men stelt de natuur open voor iedereen, maar zorgt ook voor gebieden waar de natuur in alle rust zichzelf kan ontwik-
kelen.

Hun draagvlak verbreden ze door het aantrekken van steeds meer leden en vrijwilligers die mee acties willen uitvoe-
ren. (Heremans, 17 november 2016 – persoonlijke communicatie) Lore Blockx & Jeltsen Proost
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activities

Natuurpunt organiseert activiteiten rond het beheer en de uitvoering van beheersplannen in bepaalde gebieden. Ook 
worden er wandelingen, uitstappen, observatieacties en evenementen ten voordele van de organisatie georganiseerd. 
Enkele voorbeelden van dergelijke evenementen zijn kaas - en - wijnavon- den en pannenkoekenslagen.
(Natuurpunt, z.j.) Lore Blockx & Jeltsen Proost



natuurpunt

Collaboration

Natuurpunt werkt samen met Natuur en bos, bijvoorbeeld 
bij de aanvraag om nieuwe percelen natuur te erken-
nen als natuurgebied en die natuur zo te beschermen. 
Natuurpunt doet de aanvraag bij het Agentschap Natuur 
en bos, die de aanvraag doorstuurt naar de minister en 
de erkenning kan geven. Afhankelijk van het type natuur, 
wordt er een bepaald bedrag toegekend.
Verder wisselen Natuurpunt en Agentschap Natuur en 
Bos percelen uit voor beheer omdat het op die manier 
eenvoudiger is om een groter gebied te kunnen beheren.
Natuurpunt werkt ook samen met het regionaal landschap 
Rivierenland om zo aangrenzende gebieden te kunnen 
betrekken bij hun project in het perceel in die regio. 
Een recent voorbeeld hiervan is het aanleggen van een 
rolstoelpad in een natuurgebied waardoor ook rolstoelge-
bruikers zich kunnen verplaatsen. Het Regionaal land-
schap is een essentiële partner voor het bemiddelen met 
privé-eigenaars om hun gronden met die van Natuurpunt 
te laten overvloeien. Zo worden bijvoorbeeld alle knotwil-
gen in de omgeving samen geknot.
Ook heeft Natuurpunt een erfpakt met het OCMW waar-
bij het 400 hectare bos ter beschikking heeft gekregen om 
te beheren.
Natuurpunt werkt in gebieden aan de grens ook samen 
met organisaties die ook in het grensgebied actief zijn, 
zoals Natagora dat actief is op het Waalse grondgebied.
(Heremans, 17 november 2016 – persoonlijke communi-
catie)

Lore Blockx & Jeltsen Proost
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communication

Natuurpunt maakt gebruik van folders per gebied met wandelingen, facebook- pagina, website, online winkel, info-
borden, posters, vrijwilligers die uitleg ge- ven, beurzen, bezoekerscentra, campagnes op scholen en campagnes voor 
politici om hun boodschap en hun werking te communiceren. Binnen het Euro- pees project over de habitatgebieden 
beschikken ze ook over een ‘app’. (Heremans, 17 november 2016 – persoonlijke communicatie) Lore Blockx & Jeltsen Proost
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