
Een pluspunt voor de natuur



Is het jou ook al opgevallen? Al die bordjes van Natuurpunt? Je kan geen dorp meer door of je 

komt er een tegen. Ze sporen je aan om een kijkje te nemen in één van onze vele natuur- 

gebieden. Meer en meer gaan we met z’n allen ook op die uitnodiging in. In de natuur vinden 

we, tussen allerlei “natuurlijke” geluiden, de nodige rust en genieten we, dichtbij huis. 

Natuurpunt werkt er hard aan om die noodzakelijke natuur te behouden en waar mogelijk 

verder te ontwikkelen. Natuurpunt zorgt ervoor dat unieke bossen, duinen, valleigebieden, 

heide- en polderlandschappen deel blijven uitmaken van onze leefomgeving.

Het is geen gemakkelijke opdracht. Dat de voorbije jaren toch enorme successen geboekt zijn, 

is te danken aan de inzet van zowel een geëngageerd professioneel team als heel veel  

enthousiaste vrijwilligers. Dit kon ook maar dankzij de steun van, en samenwerking met, heel 

wat publieke en private partners. 

Het boekje dat je nu in handen hebt, illustreert dit. Het werd opgemaakt naar aanleiding van 

het 10-jarig bestaan van Natuurpunt. Het vertelt over het succesvolle traject dat Natuurpunt 

in die tijd aflegde en het geeft aan wat Natuurpunt vandaag betekent. 

Natuurpunt is nu zijn tweede decennium ingegaan. Met Natuurpunt gaat het goed, maar de 

natuur in Vlaanderen heeft nog heel veel ondersteuning nodig. Wij engageren ons om daar de 

volgende jaren hard aan verder te werken. We doen dat graag met jou als partner.

Chris Steenwegen, algemeen directeur Natuurpunt
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Natuur voor iedereen, 
500 natuurgebieden, 11bezoekerscentra

150.000 bezoekers per jaar
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De economische waarde 

van bestuiving door  

wilde insecten in fruit- 

en aardbeiteelt wordt op 

40 miljoen euro per 

jaar geschat



Geen leven 
zonder biodiversiteit 
Natuur en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Biodiversiteit staat voor de 

verscheidenheid aan levensvormen op aarde: de rijkdom aan dieren en planten, de genetische 

diversiteit binnen soorten en de veelheid aan ecosystemen. Biodiversiteit is van levens- 

belang. Want alleen door die enorme verscheidenheid kan de natuur ons in zeer uiteen- 

lopende omstandigheden gezond voedsel, zuivere lucht en natuurlijke grondstoffen leveren. 

Die diversiteit aan functies wordt aangeduid als ecosysteemdiensten, waarvoor we een  

economische waarde kunnen bepalen. Een versterkt groen netwerk kan beter voorzien in de 

ecosysteemdiensten die een gezonde economie op lange termijn mogelijk maken. Economen 

bewezen zo dat budgettaire inspanningen voor natuurbehoud zichzelf terugverdienen en dat 

biodiversiteitsverlies ons duur te staan komt. 

De achteruitgang van de biodiversiteit stoppen is om die reden één van de grootste  

uitdagingen voor de volgende decennia.  Dit vraagstuk vergt wereldwijde maatregelen.  

Maar ook lokaal kan er heel wat gebeuren om de biodiversiteit veilig te stellen.  

Met Natuurpunt nemen we die taak op ons. Op honderden plaatsen beschermt Natuurpunt 

al jarenlang kleine of grote natuurgebieden. Elders ondernemen we gerichte acties om één of 

meer bedreigde diersoorten te beschermen. 



Vernieuwing vanuit traditie 
Natuurbescherming kent ook in Vlaanderen een lange voorgeschiedenis. Natuurpunt zet het 

werk verder van zowel de Wielewaal als Natuurreservaten. Zij ontstonden respectievelijk in 

1933 en 1951 en hadden de bescherming van de natuur tot doel door onder meer studie en de 

aankoop van gebieden. Natuurpunt zet het werk verder, met respect voor wat voordien werd 

gepresteerd. Net zoals onze voorgangers willen we echter ook innovatief zijn, zowel in wat we 

doen als in hoe we dat aanpakken. 

Lieve van der Borght, WeLeda
“Bij Weleda, pionier in natuurcosmetica, halen we onze ingrediënten al 90 jaar lang uit 

de natuur. Thema’s als biodiversiteit en natuurbehoud liggen ons nauw aan het hart. We 

zijn dan ook erg blij met de vruchtbare samenwerking met Natuurpunt, want we delen 

dezelfde waarden en helpen elkaar bij het realiseren ervan.”

Quote
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88.000 gezinnen 160 plaatselijke afdelingen
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Stemmen voor natuur
Hoe meer mensen het gedachtegoed van Natuurpunt onderschrijven, hoe zwaarder de stem 

van de natuur doorklinkt in het debat. De gezinnen die lid zijn van de vereniging vormen mee 

het kloppende hart van Natuurpunt. Maar het heeft weinig zin om te ijveren voor  

prachtige natuurgebieden wanneer elders de verloedering van bodem, water en lucht  

toeneemt. Daarom plaatst Natuurpunt haar werking in een brede maatschappelijke context. 

Natuurpunt komt ook op voor de natuur buiten de natuurgebieden en voor een leefbare 

wereld voor mens, plant en dier. Hier bij ons en in de rest van de wereld.



Quote

Samen werken aan 
rijkere natuur
Natuurpunt ijvert niet enkel voor meer groen, wij willen ook de kwaliteit van onze natuur 

verhogen. Om overlevingskansen te bieden aan zeldzame en bedreigde diersoorten, die vaak 

hoge eisen stellen aan hun leefomgeving, is natuurbeheer een noodzaak. Duizenden vrijwil-

ligers, ondersteund door professionele ploegen, zetten zich in om met deskundig beheer de 

soortenrijkdom te bewaren. Dat zorgt niet enkel voor een rijke natuur maar garandeert ook 

een leuke en gezonde vrijetijdsbesteding voor jong en oud. 

Leen d’haeseLeer, open Bedrijvendag
“Het centrale thema van Open Bedrijvendag 2011 was het sluiten van de materialen-

kringloop en duurzaam bodembeheer. Omdat de campagne “Bos voor Iedereen” van 

Natuurpunt daar mooi bij aansluit, besloten we Natuurpunt als goed doel voor te stellen 

aan onze deelnemende bedrijven. Twee vliegen in één klap, want op die manier brachten 

we 400 bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren op de hoogte van de campagne en 

promootten zij de campagne op de Open Bedrijvendag.”
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19.000 ha  5000 vrijwilligers  

400 professionals  800 grote grazers
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224 werknemers in de sociale economie

Samenwerken met 770 landbouwers in 6820 ha



Mensvriendelijk ondernemen
In onze kenniseconomie vallen veel mensen uit de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet de juiste 

diploma’s op zak hebben of omdat ze moeite hebben met het ritme dat de maatschappij hen 

oplegt. Bij ons sociaal economiebedrijf Natuur- en Landschapszorg (NLZ) kunnen zij opnieuw 

de draad oppikken en werkervaring opdoen. Voor veel natuurarbeiders is het een springplank 

naar het reguliere arbeidscircuit. Sociale tewerkstelling in de natuur past perfect binnen 

de sociaal maatschappelijke missie van Natuurpunt. Door mensvriendelijk te ondernemen, 

speelt Natuurpunt als organisatie maximaal haar maatschappelijke rol

NLZ streeft naar kwaliteit, efficiëntie en tevreden klanten, weliswaar met oog voor de 

individuele sterktes en zwaktes van onze medewerkers. Die klanten zijn naast Natuurpunt 

evengoed derden zoals het Nederlandse Natuurmonumenten, het Agentschap voor Natuur 

en Bos of gemeenten. 

224 werknemers in de sociale economie

Samenwerken met 770 landbouwers in 6820 ha



Kenniscentrum voor 
wetenschap en beleid
Natuurpunt bestudeert de biodiversiteit in natuurgebieden en het omringende landschap. 

Kennis van de aanwezige soortenrijkdom laat toe om het beheer te evalueren en bij te sturen 

en ondersteunt het beleid. 

Dankzij het tel- en inventarisatiewerk van duizenden Natuurpuntvrijwilligers bezitten we 

waardevolle gegevens over het voorkomen en de verspreiding van verschillende planten- en 

diersoorten. Onze vrijwilligers zijn actief in gespecialiseerde werkgroepen rond vogels,  

vleermuizen, reptielen, paddenstoelen … In die werkgroepen zitten vaak de grootste experts 

van Vlaanderen. Natuurpunt heeft zich zo ontwikkeld tot een belangrijk kenniscentrum inzake 

biodiversiteit en levert onontbeerlijke informatie zowel voor het wetenschappelijk onderzoek 

als voor het Vlaamse en Europese natuurbeleid. 
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5 miljoen natuurwaarnemingen van 12.000 soorten dankzij 

10.000 vrijwilligers

 www.waarnemingen.be
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uren

lessen waarvan 4300 

door eigen vrijwilligers

40.000
13.000



Quote
geert noeLs, econopoLis
“In de afgelopen tien jaar heeft Natuurpunt aan belang gewonnen. Het is een mooie  

beweging, gesteund door vrijwilligers en heel veel leden. Natuurpunt krijgt ook meer 

verantwoordelijkheid: het beheer over belangrijke oppervlakten.”

Vorming voor een 
duurzame samenleving 
Door natuur- en milieueducatie te organiseren, die start vanuit verwondering en 

bewondering, wil Natuurpunt zoveel mogelijk mensen overtuigen dat natuur, open ruimte, 

zuivere lucht en proper water het leven aangenamer maken en noodzakelijk zijn voor de 

volgende generaties. Dat de verscheidenheid aan planten en dieren een verrijking betekent en 

dat het fascinerend is om het gedrag van andere levende wezens te bestuderen.

Naast vorming rond natuur en landschap stimuleert Natuurpunt de integratie en samenhang 

en werkt het aan een duurzame en sociale samenleving. We doen dit samen met andere orga-

nisaties uit verschillende sectoren. 

uren

lessen waarvan 4300 

door eigen vrijwilligers



Een open blik op 
Europa en de wereld
Natuurpunt werkt op federaal niveau samen met onze Franstalige collega’s van Natagora. 

Beide verenigingen werken samen rond nationale sponsors, grote publiekscampagnes 

en natuurinformatie. Europees en internationaal maakt Natuurpunt deel uit van BirdLife 

International en Eurosite. Om de ecologische rijkdom te beschermen, riep de Europese Unie 

het Natura 2000-netwerk in het leven. Dat weefsel van Speciale Beschermingszones vormt 

de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Dit wordt financieel ondersteund met LIFE+. 

Hiermee trekt Europa middelen uit om de ontwikkeling van verschillende Natura 2000- 

gebieden te ondersteunen. Het geld gaat naar projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor 

het Europese natuurbeleid.

22 LIFE-projecten
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22 LIFE-projecten



20

176 kWp zonnepanelen 

geïnstalleerd op 4 locaties



Marc van peeL, 
geMeenteLijk havenBedrijf antWerpen
“Als havenschepen ben ik mij ervan bewust dat de evenwichtsoefening tussen econo-

mie en ecologie niet altijd gemakkelijk is. Maar de kritische samenwerking tussen 

Natuurpunt en het Gemeentelijk Havenbedrijf kan een mooi en succesvol palmares 

voorleggen en mag als een Europees voorbeeld worden bestempeld.”

Vereniging met 
voorbeeldfunctie 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk gegeven voor Natuurpunt. Wij 

investeerden in een duurzaam kantoorgebouw met onder meer een groendak en zonnepane-

len, gelegen vlakbij het station van Mechelen zodat onze werknemers optimaal het openbaar  

vervoer kunnen benutten. Het onderhoud van de gebouwen gebeurt uitsluitend met  

ecologische producten. De catering is biologisch en grotendeels vegetarisch.

Het gebruik van de dienstwagens wordt zorgvuldig opgevolgd en onze werknemers krijgen 

een cursus ecodriving aangeboden. Bovendien kocht Natuurpunt wagens op aardgas aan.

Voor de terreinploegen bouwen we verspreid in Vlaanderen zes duurzame en energiezuinige 

loodsen. Op het terrein wordt uitsluitend gewerkt met benzeenarme benzine en bio- 

hydraulische oliën.

Quote



Actief op zoek naar 
samenwerking 
Tijdens de afgelopen jaren bewees Natuurpunt dat ze voor het behoud van natuur en  

landschap in Vlaanderen op een constructieve manier kan samenwerken met  

beleidsverantwoordelijken én met andere maatschappelijke doelgroepen. Eén voorbeeld is de 

overeenkomst die Natuurpunt en de Boerenbond afsloten over onder meer de aanpassing van 

de nulbemesting. Maar ook onze inzet in het Scheldedossier, met het geactualiseerde SIGMA-

plan als gevolg, blijft niet onopgemerkt. Of de samenwerking met het Antwerps Havenbedrijf 

rond NATURA 2000 (een Europees netwerk van beschermde gebieden en habitats), een 

aanpak die op Europees vlak als baanbrekend geldt.

Het opzetten van partnerships met bedrijven, overheden en organisaties op het terrein is voor 

Natuurpunt erg belangrijk. Natuur is een zaak van iedereen en iedereen draagt hiervoor mee 

de verantwoordelijkheid. Natuurpunt zoekt voortdurend naar samenwerking met partners 

die het natuurbehoud in Vlaanderen vooruit willen helpen en die de organisatie op meerdere 

vlakken willen versterken.
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Bedrijfsleven en natuur 
vinden elkaar 
Bedrijven drukken vaak een stevige stempel op de resterende natuur in Vlaanderen maar 

beseffen gelukkig steeds meer dat ze met grote en kleine duurzame initiatieven een verschil 

kunnen maken. Natuurpunt speelt graag in op de groeiende bewustwording bij diverse  

bedrijven en reikt een scala aan mogelijkheden aan die aantonen dat ondernemen en  

natuurbehoud hand in hand kunnen gaan. Als onderneming of organisatie kan je ervoor kie-

zen om een financieel engagement op lange termijn aan te gaan ten voordele van Natuurpunt 

en op die manier de verdere uitbouw en werking structureel te verzekeren. Of je kan ervoor 

opteren om specifieke projecten en acties financieel te steunen: 

•	 de uitbouw van onze sociale werkplaatsen voor natuurarbeiders 

•	 een aankoop van een specifiek natuurgebied 

•	 een openstellingsproject (bv de aanleg van een wandelpad, de realisatie van infoborden, 

de bouw van een kijkhut) 

•	 een specifiek project rond een plant of dier  

Naast de meer structurele vormen van samenwerking is het perfect mogelijk om eenmalige 

acties op te zetten. 

•	 Een eenmalige schenking. Maak de opbrengst van een bedrijfsviering, tombola of  

personeelsactie over aan Natuurpunt.

•	 Natuurpunt een grotere naambekendheid bezorgen bij een breed publiek door onze 

informatie op te nemen in bedrijfsbladen en websites of door Natuurpunt mee te nemen 

in de communicatie naar klanten en contacten.

•	 De handen uit de mouwen steken door het organiseren van een werkdag in één van onze 

natuurgebieden in het kader van een teambuilding.

•	 Een Natuurpunt geschenk of een lidmaatschap voor medewerkers of klanten in  

overweging nemen. 

Uiteraard kan je naast de directe steun aan Natuurpunt zelf heel wat initiatieven nemen die 

ervoor garant staan dat je onderneming groener kleurt en dat de biodiversiteit en  

soortenrijkdom terrein winnen.



De handen uit de mouwen 
met steden en gemeenten
Elke dag werken we samen met gemeenten en steden aan Natuur voor Iedereen. Want een 

natuurlijke en groene omgeving is een must voor een aangename woon-, leef- en  

werkomgeving. Steden en gemeenten drukken een belangrijke stempel op de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte en helpen zo mee om ruimte voor natuur, soorten en gezonde 

leefgebieden te creëren. Bovendien staan ze in rechtstreeks contact met burgers, middenveld, 

bedrijven en de provincie. Dat maakt dat steden en gemeenten de partner bij uitstek zijn om 

werk te maken van een groen en biodivers Vlaanderen en te communiceren naar een groot 

publiek. Overal in Vlaanderen steken Natuurpunt en lokale besturen samen de handen uit de 

mouwen om de natuur een handje te helpen. 

oLivier Marquet, directeur triodos Bank
“Triodos Bank werkt al lang samen met Natuurpunt, we delen dezelfde waarden en 

doelstelling. Allebei werken we op ons terrein aan een duurzame, groenere wereld. In 

de lange periode van partnership hebben we onze samenwerking op verschillende ma-

nieren ingevuld. Het wijst op de dynamiek en de relevantie van Natuurpunt. Een geluk-

kige samenwerking!”

Quote



120 gemeenten ondersteunen Natuurpunt bij de aankoop 

van gebieden 80 gemeenten ondertekenden het Charter 

voor Biodiversiteit 
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Deze brochure, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Natuurpunt, kwam tot stand dankzij deze sponsors.
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Druk in de Weer


