Sfeerbeeld Koebos 22 april 2007
Tussen 1200 en 1500 deelnemers
De foto’s, teksten van lezingen en charter zijn te consulteren op www.walkfornature.be.
De Walk for Nature Koebos 22 april was een schot in de roos. Tussen 1200 en 1500 bezoekers. Vijf vroege
vogelwandelingen onder begeleiding van de vogelwerkgroep met waarnemingen van soorten als beflijster,
tapuit, zwarte specht. Na de vroege vogels was er natuurlijk het ontbijt met een 50-tal deelnemers. Inmiddels
stroomden de bezoekers toe, die een keuze hadden uit 4 wandelcircuits die alle langs de prachtig bloeiende
beheerde percelen in Koebos passeerden.
In de voormiddag was er het symposium met een goed gevulde zaal gevolgd door een receptie aangeboden
door het gemeentebestuur van Lubbeek. Luc Vervoort gaf een uiteenzetting over de toestand van de
biodiversiteit in Oost Brabant. Het biodiversiteitcharter werd aangeboden aan de schepenen en Burgemeesters
van Lubbeek en Bierbeek. Hugo Abts deed een oproep voor een grootschalig landschapsinvesteringsplan ‘Mooi
Hageland’.
Het Oorbeeks Keukenorkest luisterde zowel het symposium als de receptie op. En op de receptie en daarna de
walk vloeide overvloedig trappist deels gesponsord door de brouwerij van Westmalle, maar ook Spichtbier en
appelsap van de streek.
Om 13u30 gaf Pol Goossen (alias Frank Bomans) de aftrap voor de gezinswandelingen van verschillende
lengte. Langs de circuits waren landschapsposten opgesteld waar het beheer, de cultuurhistorie, het landschap
en natuurwaarden werden toegelicht. We kregen vele enthousiaste mensen terug; die verwonderd waren van
de bereikte resultaten.
De regionale landschappen Noord Hageland en Dijleland hadden elk een gesmaakte fietstocht uitgestippeld.
De Gezinsbond gaf de mogelijkheid voor een initiatie ‘Nordic Walking’.
Om 16u ving de eerste poppenkastvoorstelling aan met het educatief programma ‘de Mol en het babyvogeltje’
verzorgd door De Blauwe Schavuit met Wouter Wuyts.
Ondertussen was het terrasje aan de gemeenteschool afgeladen vol en konden we het biodiversiteitcharter en
het boek ‘Graag gedaan’ aan Minister President Yves Leterme overhandigen. Hierbij konden we het belang van
de campagne en het concept natuur en landschap als kans voor een streek onderlijnen. Meer investeren in
natuur en landschap en het behoud van de kwaliteit van het landschap loont voor een streek was onze
boodschap aan de minister.
Kortom de Walk for Nature was eens te meer een schot in de roos, een evenement voor de streek. Wandelen
en fietsen met een boodschap, gedragen door een streek. Walk for Nature is een campagne waaraan een heel
jaar voorbereiding vooraf gaat. Met het biodiversiteitcharter, met het themanummer van Natuur en landschap,
met een aparte website (www.walkfornature.be). Het is een gebeuren voor de vroege vogels en mensen die
het iets meer specialistisch zien. Het is een beleidsgebeuren met het symposium waar onze gemeentebesturen
en een brede groep opiniemakers aanwezig was. Het is een gezinsgebeuren waar mensen, jong, minder jong
en derde leeftijd, van ter plekke en de wijde omgeving te samen van natuur genoten. Op een ontspannen wijze
een maatschappelijk project konden bekijken. Op eigen tempo en afstand, volgens eigen interesse informatie
konden meepikken aan de landschapsposten. Tijdens de hele happening was er aandacht voor de kinderen en
jongeren. Poppenkast voor de kleinsten. Speciale zoektocht voor de jongeren. Samenwerking met de
Gezinsbond en Vakantiegenoegens.
Walk for Nature is ook een uitstralingsmoment van hoe Natuurpunt Oost-Brabant als vrijwilligersorganisatie
kansen geeft aan mensen voor ontspanning en inzet en hoe we met andere willen samenwerken. We waren
enorm blij met zovele positieve belangstelling van gemeentebesturen, raadsleden en zovele meer. We zijn nog

meer blij met de enorme positieve reacties van zovele deelnemers. Walk for Nature is inderdaad een jaarlijkse
klassieker en hoogdag zoals de ronde van Vlaanderen in de wielersport.

Hugo Abts, overhandigt het biodiversiteitcharter aan de Marc Cardoen,
burgemeester en schepen van milieu van Bierbeek en aan ….Van Bever, Schepen van Milieu van Lubbeek
onder toeziend oog van Freddy Vranckx, burgemeester van Lubbeek.

Schepen van Milieu Martine Vanbever(Lubbeek) hield een felgesmaakte toespraak. Word
Walk for Nature Koebos een nieuwe lente voor het natuurbeleid in onze gemeenten.

Zicht op de afgeladen volle zaal bij de voorstelling van het
biodiversiteitcharter. Velen willen er hun schouders onderzetten.

Start van één van de 5 vroege vogelwandelingen i.s.m. de Vogelwerkgroep. Marcel
Jonckers, voorzitter, ziet dat het goed is… en dat samenwerking loont (ook link naar website vogelwerkgroep)
Andere foto met dit onderschrift:

Vroege vogelwandeling: wat zou Robin Guelinckx, tevens trekker van de
reservatenwerkgroep, daar gezien hebben. Enthousiasme en bezieling stralen af. Inzet voor je streek kan veel
in beweging brengen. Kijk maar naar het verhaal van ‘Graan voor gorzen’.

Luc Vervoort tezamen met Ingrid Beerens, en een stralende
Christine Daenen met het charter. Marileen Van den Berghe, raadgever bij Minister Tobback kijkt toe en wil
duidelijk aan de slag. Luc hield een onderbouwde toelichting bij de toestand van de biodiversiteit in Oostbrabant (te consulteren op www.walkfornature.be)

Een beeld van de werkers in de keuken.
Van ’s ochtends tot ’s avonds in de weer om er een geslaagde dag van te maken. Walk for Nature Pellenberg
kon rekenen op tientallen vrijwilligers. Omdat natuur en landschap belangrijk zijn en het zinvol is hieraan samen
te werken.

Hugo Abts overhandigt het
biodiversiteitcharter en het boek ‘Graag gedaan’, waarin het vrijwilligerswerk en de bekomen resultaten van
natuurbeheer staan beschreven, aan Minister-President Leterme. De boodschap is duidelijk: krachtig en meer
Investeren in natuur en landschap voor de toekomst is absoluut nodig voor de leefbaarheid en de biodiversiteit.
Natuurpunt Oost-Brabant hoopt dat deze Walk de boodschap tot bij de Vlaamse regering heeft kunnen
overbrengen.

Jong muzikaal talent luistert de namiddag
op. Ook dat is vrijwillige inzet voor natuur en landschap als kans voor een streek. Er waren opvallend veel jonge
mensen en jonge gezinnen met kinderen op de walk…………….

(M) beeld bij een van de landschapsposten waar toelichting gegeven wordt over het project
Koebos en het gevoerde beheer.

Tussen 1200 en 1500 bezoekers
kwamen van de wandelingen genieten en zagen dat natuurbeheer tot resultaten leidt.

