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Rode draad: meer natuur voor iedereen!
Natuur is belangrijk voor de mens. Meer natuur en biodiversiteit maken de gemeente meer aantrekkelijk;
dat is ongetwijfeld de belangrijkste reden dat Zoersel uitgroeide tot een grote residentiële gemeente in
de stadsregio Antwerpen. Uit onderzoek blijkt ook dat hoe groter de biodiversiteit is, hoe meer diensten
de natuur levert in je gemeente. Denk bv. aan: buffering van water, verminderen van hitte-effecten,
leveren van hout en voedsel en zuivering van onze sterk vervuilde lucht. Dit vaak ten voordele van de
lokale economie. Voldoende reden om volop in te zetten op natuur en biodiversiteit. Maar hoe begin je
daaraan?

Gebieden voor natuur inrichten en beheren
Natuurgebieden zijn veilige havens voor verschillende dier- en plantensoorten en versterken zo
de biodiversiteit in je gemeente. De aankoop en inrichting van natuurgebieden is en blijft een
belangrijk aspect van het natuurbeleid.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:






Zorg ervoor dat iedere inwoner een natuurgebied kan bezoeken op
wandelafstand.
Voorstel 1: in de geplande parkzone naast Medelaar/Gestelse baan
zachte recreatie combineren met een natuurgerichte aanleg
(verscheidenheid aan biotopen; inheemse bomen, struiken en
kruidachtige begroeiingen). Door aan te sluiten op de bestaande en te
behouden houtwal zal de biodiversiteit in dit deel van Zoersel aanzienlijk
bevorderd worden.
Voorstel 2: verbetering van de relatie tussen de dorpskern Zoersel en het
Zoerselbos. Vrijwaren van de bestaande visuele relaties vanuit de Lange
baan (te schrappen woonuitbreidingsgebied) en De Reiger (te behouden
agrarisch gebied) .
Voorzie subsidies voor zowel de aankoop, inrichting, ontsluiting, als het
beheer van natuurgebieden door natuurverenigingen. Natuurpunt
Voorkempen is er de laatste tien jaar in geslaagd om een belangrijke aanzet
te geven aan het behoud van waardevolle natuurgebieden in alle drie dorpen
van de gemeente. Deze actie moet onverminderd kunnen worden verder
gezet maar brengt grote financiële uitdagingen met zich mee.
Voorstel 3: behoud en indien nodig optrekken van de subsidies voor
aankopen van natuurterreinen door Natuurpunt Voorkempen.
In een tijd waarin de jonge generatie naar de wereld kijkt via het scherm van
een smartphone is het bieden van rechtstreekse natuurervaringen aan
kinderen onmisbaar voor het ontwikkelen van een evenwichtige relatie met
de natuur. Onze gemeente beschikt daarvoor over een belangrijk instrument:
het bezoekerscentrum en de jeugdwerking van de Vrienden van het Boshuisje
en het Zoerselbos. Ook de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) zet een
waardevolle werking op in de Dwergenbergen naast de gemeenteschool van
Sint-Antonius.
Voorstel 4: zorgen voor een structurele en duurzame oplossing voor het
beheer van het bezoekerscentrum Zoerselbos. Regeling van de
problematiek van de erfpacht waarbij vrijwilligers momenteel aan de
gemeente moeten betalen om hun onmisbare pedagogische werking te
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mogen uitvoeren… Ondersteuning van een actualisering van de
tentoonstelling.
Voorstel 5: ondersteuning van de werking van JNM rond het project
Dwergenbergen en daarbuiten.

Meer natuur in openbare ruimte en tuinen
Ook gemeenten en OCMW’s spelen een belangrijke rol in het natuurbeleid, aanvullend op de
rol van de Vlaamse overheid. Een gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie om aan te
tonen dat natuurbescherming nodig en mogelijk is buiten de bestaande natuurgebieden.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:






Richt de openbare ruimte natuurvriendelijk in, o.a. door het gebruik van inheemse
planten- en bomensoorten, het voorzien van schuil- en nestplaatsen voor soorten
en laat de natuur z’n gang te laten gaan waar mogelijk.
http://www.natuurinjebuurt.be/
Voorstel 6: ontwikkeling van een bloemrijk grasland naast het
woonzorgcentrum De Buurt. Dit zal bijen en andere bloembestuivende
insecten ten goede komen. Bovendien heeft dit een educatieve functie en het
gaat geenszins ten koste van het recreatieve gebruik.
Bescherm bestaande natuurwaarden buiten de natuurgebieden, zoals bvb. in
wegbermen.
Voorstel 7: actualisering van het bestaande bermbeheerplan. Hiervoor kan
beroep gedaan worden op de studiewerkgroepen van Natuurpunt
Voorkempen.
Promoot (en subsidieer) natuurlijke tuinen in samenwerking met Natuurpunt en
VELT en creëer zo honderden nieuwe natuurgebiedjes in je gemeente:
https://www.natuurpunt.be/pagina/maak-van-je-tuin-een-natuurgebied.
Voorstel 8: maak samen met Natuurpunt Voorkempen en VELT Voorkempen
een infostand die op allerlei manifestaties in de gemeente kan worden
ingezet. Zorg voor een rubriek in het gemeentelijke infoblad.

Een mobiliteitsplan voor planten en dieren
Vlaanderen is versnipperd zodat dieren en planten vaak opgesloten zitten in het laatste restje
geschikte natuur. Planten en dieren hebben nood aan functionele verbindingen zodat ze zich
kunnen verplaatsen tussen geschikte leef- en foerageergebieden. Wegen, hoe klein ook, kunnen
een grote hindernis zijn. Meer natuurvriendelijke (water)wegen zorgen ervoor dat dieren en
planten zich kunnen verplaatsen, op zoek naar beschutting, voedsel en soortgenoten.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:


Breng samen met Natuurpunt de knelpunten voor diervriendelijke (water)wegen in
kaart en stel een plan van aanpak op dat tijdens de komende legislatuur
uitgevoerd wordt. Inspiratie nodig? Kijk hier voor info over paddenoverzetacties
en eekhoornbruggen.
Voorstel 9: zorg voor een structurele oplossing van paddenoversteekplaatsen
aan gemeentewegen, zoals de Drengel. Dit analoog aan de infrastuctuur die
recentelijk werd aangebracht ter hoogte van het kruispunt SintAntoniusbaan/Hallebaan.
Voorstel 10: ijver in overleg met de Vlaamse overheid voor een
natuurverbinding tussen de natuurgebieden Zoerselbos en Zalfens gebroekt
(beide speciale beschermingszones Habitatrichtlijn) via de geplande rondweg
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Zoersel.
Voorstel 11: zorg via een stimulerings- en handhavingsbeleid rond kleine
landschapselementen voor een versterking van de natuurverbinding tussen
Zoerselbos en Blommerschot (landschappelijk waardevol agrarisch gebied).
Heggen en bomenrijen vormen natuurverbindingen over het (landbouw)land. In
de gemeente zijn nog belangrijke ‘bocage’-landschappen bewaard. Op andere
plaatsen biedt de aanwezigheid van paardenhouders e.d. nieuwe kansen voor het
creëren van nieuwe heggen en bomenrijen aangezien deze niet-professionele
grondgebruikers niet aan economische druk onderhevig zijn. Dit laatste sluit niet
uit dat ook de wensen en noden van de beroepslandbouwers aan bod moeten
komen. Het aantrekkelijker maken van het landschap komt ook het toeristische
belang van de gemeente ten goede.
Voorstel 12: maak een inventaris op van belangrijke heggen en bomenrijen
als basis van een proactief beleid. Voer een stimuleringsbeleid naar de
aanleg van nieuwe heggen en bomenrijen. Schakel de bestaande ‘Behaag
actie’ hiervoor in. Ga de ‘verrommeling’ van de open ruimte tegen.
Investeer in bovenlokaal overleg om verbindingen zoveel mogelijk op elkaar te
laten aansluiten. In Zoersel is de vallei van de Delfte beek (tevens grens met Malle)
een belangrijke potentiële natuurverbinding tussen het ’s Herenbos en
Blommerschot. Het voorzien van groene buffers langsheen de waterloop is niet
alleen van belang als corridor voor de natuur maar belet tevens het inspoelen van
mest in het oppervlaktewater. Hierdoor wordt de groei van riet en andere
waterplanten die via verstopping tot overstroming van de landbouwgebieden
kunnen leiden, belemmerd. Bovendien wordt het behalen van de Europese
waterkwaliteitsnormen bevorderd.
Hoewel dit de gemeentelijke bevoegdheid overstijgt, kan de gemeente de actie
ondersteunen om een ecoduct aan te leggen over de E-34 ter hoogte van de vallei
van de Delfte beek om alzo de natuurgebieden van Blommerschot-vliegveld
(Zoersel/Malle/Zandhoven) en Lovenhoek (Vorselaar/Zandhoven) duurzaam te
verbinden.
Voorstel 13: overleg met de betrokken landbouwers en andere aangelanden,
de gemeente Malle en de provinciale Dienst Waterbeleid over het creëren van
een groene verbinding via de Delfte beek. Een analoge actie kan worden
opgezet in de Schijnvallei (samenwerking met Malle en Ranst en de
provinciale Dienst Waterbeleid). IJveren voor een ecoduct over de E-34 past
in een langetermijnvisie naar het ontwikkelen van ‘robuuste’ natuur.

Soorten om trots op te zijn.
Soorten helpen maatschappelijk draagvlak op te bouwen voor natuur. Vele soorten voelen zich
perfect thuis in een menselijke omgeving, wat veel kansen biedt voor meer natuur dichtbij. De
meeste soorten zorgen voor veel plezier. Met een klein aantal soorten verloopt het samenleven
nog moeilijk en moet er een extra inspanning gedaan worden om dat samenleven mogelijk te
maken.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:


Zoersel beschikt over een politieverordening inzake het kappen van
hoogstammige bomen. De Zoerselse regelgeving is strenger dan de
gewestelijke (bomen van 50 cm omtrek i.p.v. 100 cm omtrek) wat een
onrealistische preventieve en repressieve inzet veronderstelt. Beter is om
merkwaardige hoogstammige alleenstaande bomen te inventariseren en hier
rond een proactief beleid te voeren.
Voorstel 14: opmaken van een inventaris van te behouden hoogstammige
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alleenstaande bomen als basis van een proactief beleid.
Bomen in straten vormen vaak een element van burenruzies of
ontevredenheid van burgers. De meeste inheemse bomen zijn door hun
omvang niet geschikt als straatboom. Hiervoor worden beter aangepaste
soorten gebruikt waarbij gekozen kan worden voor nectarproducerende
soorten. Anderzijds zijn diverse plaatsen aan te duiden in de gemeente waar
wel inheemse bomen kunnen worden aangeplant die op termijn kunnen
uitgroeien tot merkwaardige exemplaren.
Voorstel 15: ga op zoek naar plaatsen waar inheemse bomen kunnen
worden aangeplant die over voldoende ruimte beschikken om
volwaardig uit te groeien.
Betrek burgers bij de bescherming van soorten o.a. door publiekscampagnes
samen met Natuurpunt.
Voorstel 16: voortzetting en versterking van de acties rond de
‘mascottesoort’ onranjetip.
Neem in samenwerking met Natuurpunt maatregelen voor de Rode Lijst
soorten die voorkomen in je gemeente. Laat je inspireren door de bestaande
soortbeschermingsprogramma’s.
Voorstel 17: ondersteuning (promotioneel en financieel) van de lopende
beschermingsacties van Natuurpunt Voorkempen voor padden,
vleermuizen, steenuilen, torenvalken en zwaluwen. Voor
boerenzwaluwen is samenwerking met de landbouwers een vereiste.
Leer bewoners terug samenleven met de natuur. Schenk aandacht aan
“moeilijkere” soorten zoals vos, marter, vleermuizen en voorzie een duidelijk
aanspreekpunt waar burgers terechtkunnen voor informatie en mogelijke
preventieve maatregelen om schade te voorkomen. Vb.: www.steenmarter.be
Voorstel 18: maak een overeenkomst met Natuurpunt Voorkempen voor
een aanspreekpunt voor ‘moeilijke’ soorten.
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Natuur maakt jouw gemeente
klimaat robuust
Klimaatverandering is een van dé grote uitdagingen waarmee we de komende decennia te kampen
hebben. Steden en gemeenten zullen zich moeten aanpassen aan veranderende weerfenomenen zoals
extremere regenbuien, hittegolven en langere periodes van droogte. Samenwerken met natuur is niet
alleen de meest effectieve, maar op lange termijn vaak de goedkoopste oplossing om ons aan te passen.
Door bv. het platteland groenblauw te dooraderen tot in het hart van dorpen en steden, vangen we
overtollig water op en bieden we verkoeling. De Vlaamse overheid roept - in het Witboek Beleidsplan
Ruimte - gemeenten op om actief werk te maken van deze groenblauwe verbindingen. Bovendien
bieden deze natuurlijke oplossingen ook kansen op vlak van leefmilieu, gezondheid, recreatie en
biodiversiteit.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:








Zorg voor een ‘klimaatreflex’ bij de aanvang van elk ruimtelijk project (in de
kern én daarbuiten): ga bij elk project na hoe natuur ingeschakeld kan
worden als klimaatbuffer. Dit over alle gemeentelijke diensten heen. Zorg dat
de beken geen kanalen worden voor een zo snel mogelijke afvoer van water,
maar verhoog de capaciteit om water te bergen door ze meer ruimte te
geven en eventuele beperkte overstromingen op laaggelegen aanpalende
gronden toe te laten. Dat dit geen overbodige actie is, bewijst de door de
provincie aangelegde parallelle loop van de Schijn langsheen de Hallebaan.
Kort na de aanleg stond de nieuwe bedding bij piekdebiet al tot aan de kruin
gevuld.
Voorstel 19: implementeren van dit principe in de RUP’s.
Geef het goede voorbeeld en richt de eigen instellingen en openbaar domein
klimaat robuust in door het hergebruik van regenwater, de aanleg van parken
en groenzones, minimaliseren van verharding, keuze voor waterdoorlatende
materialen, inzetten op infiltratie, het plaatsen van groendaken en
gevelgroen, etc.
Voorstel 20: implementeren van deze principes in de gemeentelijke
stedenbouwkundige verordening, de verkavelingsvoorschriften en de
RUP’s.
Geef klimaatadaptatie een prominente plaats in de gemeentelijke
klimaatplannen.
Voorstel 21: overweeg om in te tekenen op het vernieuwde
Burgemeestersconvenant met aandacht voor adaptatie.
Maak een kaart op van de gewenste groenblauwe dooradering in de
gemeente. Formuleer hoe de verweving en verbindingen er concreet moeten
uitzien op het terrein (wensbeeld). Doe dit in nauw overleg met experts zoals
Natuurpunt. Voorzie een actieplan om deze kaart te realiseren op het terrein,
door de lijst te voorzien van een prioritering en timing. Voorzie in een
jaarlijkse evaluatie en update.
Voorstel 22: een actie op langere termijn kan erin bestaan om, van zodra
een systeem van verhandelbare bouwrechten operationeel is, de
laaggelegen percelen langsheen de Heideweg (woongebied) die
aansluiten op het bestaande overstromingsgebiedje Vorse Beemden toe
te voegen aan dit laatste.
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Laat je inspireren:
Natuurpunt werkt actief samen met gemeenten voor de uitvoering van het
Burgemeestersconvenant: https://burgemeestersconvenant.login.kanooh.be/search/natuurpunt
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Open ruimte creëert kansen voor natuur
De open ruimte staat onder druk van verspreide bebouwing, terwijl in en nabij kernen van steden en
dorpen nog voldoende plaats is om te verdichten en de vraag naar bijkomende woongelegenheden op
te vangen. In het agrarisch gebied wordt er nog naar hartenlust gebouwd, terwijl het aantal landbouwers
drastisch daalt. Een ‘betonstop’ is aan de orde. Kernversterking is niet alleen vanuit ruimtelijk oogpunt
essentieel, maar tevens in functie van de klimaatuitdaging. Bovendien werkt het kostenbesparend voor
tal van diensten en nutsvoorzieningen zoals riolering, openbaar vervoer, postbedeling, ...

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:
Bestuurlijk






Neem de ambities van een Vlaamse betonstop onverminderd over in het
lokale bestuursakkoord en scherp ze aan in de tijd (bv. betonstop tegen 2025;
halvering dagelijkse inname ruimtebeslag tegen 2020).
Neem een voorbeeldrol op door de (principes van een) betonstop en
verdichting onmiddellijk toe te passen op projecten en gronden eigen
aan/van de gemeente, OCMW, kerkfabrieken, etc.
Voorzie in een gemeentelijke ‘BRV-reflex’, op niveau van beleidsplanning en
ruimtelijke ordening (plan-, project- en vergunningenniveau). Is elke
beslissing BRV-proof?
Voorstel 23: implementeren van deze acties via de verschillende
instrumenten van de ruimtelijke ordening.
Voorstel 24: maak een gemeentelijk ambtenaar expliciet bevoegd om de
betonstop te stimuleren en te bewaken (intern en extern).
Voorstel 25: betrek de gemeentelijke milieuraad en GECORO volwaardig
bij het implementeren en de periodieke evaluatie van de betonstop op
lokaal niveau.

Actief beleid








Voorzie binnen het jaar in een evaluatie van niet-ingevulde bouwgronden en
koppel hieraan een actieplan om slecht gelegen bouwgronden te
neutraliseren. Voorzie jaarlijks in een voortgangsrapportage.
In afwachting, voorzie een tijdelijk moratorium op nieuwe vergunningen in
woonuitbreidingsgebieden, buiten de bebouwde kom en/of op plekken
waarvan vermoed kan worden dat ze slecht gelegen zijn, zoals bv. plaatsen
zonder riolering.
Voorzie een soortgelijke evaluatie voor agrarisch vastgoed dat (op termijn)
niet langer in landbouwgebruik is. Wacht niet op privaat initiatief tot
herbestemming, maar categoriseer deze gebouwen pro-actief in functie van
1) hergebruik door landbouw, 2) gerichte functiewijziging of 3) ruimtelijk
herstel.
Maak een inventaris van elementen van landschappelijke ruis, en voorzie in
een gekoppeld actieplan (handhaving, dialoog, instrumenten, budget).
Voorstel 26: implementeren van deze acties via de verschillende
instrumenten van ruimtelijke ordening.
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Nieuwe vormen van landbouw geven zuurstof aan
natuur
In ons sterk versnipperd Vlaanderen zien we vage grenzen tussen stadsranden, dorpen en landbouw.
Zoersel is hiervan zeker een voorbeeld. Op die manier geraakt een deel van de landbouwgronden
ruimtelijk sterk verweven met mensen die er wonen. In gangbare landbouw staat dit evenwel niet garant
voor een sterke band tussen de burger en de voeding die vlakbij wordt geproduceerd. De monoculturen
uit de gangbare landbouw bieden daarnaast ook weinig belevingswaarde. Net op die plaatsen waar veel
mensen wonen en dichtbij willen recreëren kunnen nieuwe agro-ecologische vormen van landbouw voor
extra natuur- en landschapsbeleving zorgen.
Heel wat gemeenten en OCMW’s hebben nog landbouwgronden in eigendom die een strategische
ligging hebben nabij woonkernen. Deze terreinen kunnen de vraag naar voedselproductie op een
bredere manier invullen dan vandaag.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:




Voorzie en faciliteer bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kansen voor
landbouwers die op een duurzame manier voeding willen produceren dichtbij
en mét de mensen en die van landbouwgrond een gedeelde en
multifunctionele ruimte willen maken.
Vergroot de belevingswaarde van nieuwe landbouwprojecten rondom dorpen
met een publieke groene dooradering die goed is voor de biodiversiteit en
het landbouwbedrijf weerbaarder maakt.
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Natuur en erfgoed
Natuur en erfgoed zijn in Vlaanderen vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze landschappen bvb.
zijn altijd cultuurlandschappen: ontstaan door de eeuwenlange interactie tussen mens en natuurlijke
processen. Open natuurrijke landschappen vertellen zo het historisch verhaal van een regio. Onroerend
erfgoed beschermen heeft vaak ook rechtstreeks effect op de natuurwaarden in je gemeente: oude
boomgaarden kunnen bijzondere soorten herbergen. Gebruik de mogelijkheden in het decreet
onroerend erfgoed om ook het gemeentelijk natuurlijk erfgoed te beschermen.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:


Maak een inventaris van het gemeentelijk onroerend natuurlijk erfgoed. Trage
wegen (oude kerkwegels e.d.) zijn hier een onderdeel van. Gebruik deze als
toetsingskader voor het gemeentelijk beleid zoals bv. vergunningsaanvragen.
Deze actie maakt, wat heggen en bomenrijen betreft, deel uit van voorstel 12.
Wat het aanduiden van erfgoedbomen (zie Provincie Antwerpen) betreft, maakt
deze actie deel uit van voorstel 14.
Voorstel 27: stel inhoudelijk onderbouwde voorstellen voor
erfgoedlandschappen op in samenwerking met Natuurpunt, de lokale
erfgoedverenigingen en de erfgoedwerking van het Regionaal Landschap
Voorkempen.
Voorstel 28: zet samen met Natuurpunt, de lokale erfgoedverenigingen
en de erfgoedwerking van Regionaal Landschap Voorkempen een
sensibiliserings- en/of beschermingsactie op voor natuurlijk erfgoed in
jouw gemeente en voorzie daarvoor de nodige middelen.

Inspirerende voorbeelden:






de redding van een 200 jaar oude Linde in samenwerking met Natuurpunt:
http://www.openbaargroen.be/lindeboom-van-200-jaar-in-daknam-krijgtnieuwe-stek
de inzet van Natuurpunt voor de bescherming van de erfgoedwaarde van het
Fort van Walem: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/fort-van-walem
de werking van de werkgroep Natuur & erfgoed van Natuurpunt Oost
Brabant, zie deze facebookgroep
De trage wegen werkgroep van Natuur.koepel in Zuid West Vlaanderen
bracht een wandelgids uit met culturele natuurwandelingen:
http://werkgroeptragewegen.natuurkoepel.be/
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Natuurpunt versterkt de samenleving
Natuurpunt is een ledenvereniging met 102 000 leden-gezinnen en meer dan 5000 actieve vrijwilligers.
(Natuurpunt Voorkempen telt meer dan 600 leden-gezinnen in Zoersel.) Natuurpunt verbindt mensen op
basis van een gedeelde zorg voor natuur. Het is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen.
Middenveldorganisaties zoals Natuurpunt versterken de samenleving. Door o.a. onze educatieve werking
bieden we emancipatiekansen aan alle inwoners van je gemeente. Daarnaast informeert Natuurpunt haar
leden en vrijwilligers over het natuurbeleid zodat zij als burger een constructieve bijdrage kunnen leveren
aan het gemeentelijk beleid. Kortom, Natuurpunt is een waardevolle partner om het natuurbeleid in onze
gemeente vorm te geven en uit te voeren.

Voer deze concrete acties uit in je gemeente:







Geef natuurverenigingen een volwaardige stem in het lokale beleid. Bv. via
een evenwichtig samengestelde milieuraad.
Voorstel 29: zorg ervoor dat de milieuraad meer wordt dan een
‘klankbord’ voor het gemeentelijk beleid. Maak hiervan een forum
waarbinnen alle maatschappelijke actoren samen op zoek gaan naar
gemeenschappelijke acties voor meer duurzaamheid.
Ondersteun natuurverenigingen financieel en/of logistiek.
Zie hiervoor voorstel 3.
Stimuleer de gemeentelijke diensten om met de natuurverenigingen samen te
werken. Beschouw natuurverenigingen daarbij als volwaardige en
gelijkwaardige partners. Dit is de beste manier om het vrijwilligerswerk te
ondersteunen; beter dan zelf vrijwilligers in te schakelen voor bepaalde
projecten of diensten.
Betrek natuurverenigingen bij de uitvoering van het gemeentelijk
natuurbeleid, zowel inhoudelijk als uitvoerend. Gebruik de expertise van de
vrijwilligers en doe beroep op de kracht van Natuurpunt om het
maatschappelijk draagvlak voor natuurbescherming te vergroten.

Inspirerende voorbeelden:





beheerwerkdag in een Natuurpuntgebied brengt asielzoekers en leerlingen
basiseducatie samen in Turnhout:
https://www.facebook.com/natuurpunt/posts/1193523644064982
Natuurpunt CVN bouwt jongerenwerking uit:
https://www.natuurpunt.be/agenda/natuurpunt-cvn-dag-20353
Laagdrempelige acties zoals bv. paddenoverzet spreken mensen uit alle
bevolkingslagen aan:
http://www.natuurpuntlanaken.be/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=19&Itemid=28
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Contactpersonen
Peter Keustermans, voorzitter Natuurpunt Voorkempen
Peter_Keustermans@telenet.be
Paul Stryckers, voorzitter Natuurpunt Voorkempen Kern Zoersel
stryckers.mertens@skynet.be

maart 2018
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