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Vogels tellen
met Tom Van Dyck
Met acteur Tom Van Dyck als gezicht groeit
het Grote Vogelweekend 2013 uit tot een
recordeditie. Zowat 14.000 deelnemers tellen meer dan 518.800 tuinvogels. De vink
was de meest getelde vogel, voor de
koolmees en de huismus. Gemiddeld tellen
deelnemers 37 vogels van 10 verschillende
soorten in hun tuin.

Zonovergoten

missie en visie

Wilde Plantenbeurs

Natuurpunt bestaat inmiddels 12
jaar en in die periode veranderden
zowel de organisatie als de buitenwereld grondig. Tijd dus om de
missie en visie te actualiseren.
Onder meer via een inspraak- en
debatmoment per provincie
schaven we aan de tekst. Op onze
algemene vergadering stellen we
de nieuwe missie en visie voor en
ontvangen enthousiaste reacties.

Natuurpunt Gent organiseert voor de negentiende keer
een Wilde Plantenbeurs. Meer dan tweeduizend bezoekers stromen toe in de zonovergoten Bourgoyen, kopen
massaal planten, genieten van hapjes en drankjes en fantastisch entertainment voor jong en oud. Een enthousiast
vrijwilligersteam zorgt voor de organisatie. De opbrengst
gaat naar de bouw van het nieuwe secretariaat, een passiefhuis, van Natuurpunt Gent en JNM Gent.

Nieuw
bezoekerscentrum

Wereldrecord

geopend in Meerhout

natuurbeheer

Een nieuw bezoekerscentrum, Grote
Netewoud, opent de deuren. Het bezoekerscentrum, het twaalfde van Natuurpunt,
ligt naast de 17de eeuwse watermolen
van Meerhout. De Grote Nete stroomt
letterlijk door het centrum en vormt zo de best
denkbare startplaats om de pracht van het
Grote Netewoud te ontdekken.

400 leerlingen gaan de uitdaging aan om
het wereldrecord natuurbeheer te vestigen.
Tijdens een werkdag in het Silsombos realiseren ze niet alleen een wereldrecord, maar
helpen ook de natuur in Vlaams-Brabant.

APR
FEB

Meer budget

Award voor

voor erkenningen

LIFE Dommeldal

Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur,
Joke Schauvliege, kondigt aan dat ze
extra budget uittrekt voor de erkenning
van natuurgebieden. Gespreid over
2013 en 2014 voorziet de overheid een
totaal-bedrag van 1,1 miljoen euro, goed
voor 2700 hectare. Die extra middelen zijn
erg welkom voor de natuurgebieden die
Natuurpunt beheert. Bovendien kunnen
we vrijwilligers zo beter ondersteunen
en gebieden aantrekkelijker maken voor
bezoekers.

Natuurpunt ontvangt voor
de derde keer de Best LIFE
Nature Project Award.
De award bekroont het
natuurontwikkelingsproject
in het Dommeldal in NoordLimburg. In 2013 schoten
ook twee nieuwe projecten
uit de startblokken: LIFE
Oostkustpolders en LIFE
Grote Netewoud.
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Welkom

Natuurpunt Houtland
Natuurpunt zet het jaar in met een nieuwe regionale koepel
onder haar vleugels. De Houtlandse Milieuvereniging verpopt zich
tot Natuurpunt Houtland. Voortaan komen we samen op voor het
behoud van natuur en landschap in Torhout, Ichtegem, Koekelare,
Gistel, Oudenburg en Kortemark.
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Natuur als inspiratiebron
Van 26 april tot 5 mei wordt de week van de amateurkunsten georganiseerd.
Thema is ecologie en ook Natuurpunt Educatie doet mee. In het Natuurpunt
Museum loopt een tentoonstelling ‘Vliegkunst’ van de academie van Arendonk.
Een aantal studenten van de afdeling beeldhouwen laat zich inspireren door de
fascinerende wereld van vogels en insecten.

JUL

60 jaar natuurreservaten

Natuurpunt Feest

Groot Feest in de Kempen: De Zegge in Geel, de Snepkensvijver
in Herentals en Kasterlee en de Tikkebroeken in Kasterlee en
Oud-Turnhout zijn de drie oudste natuurgebieden in Vlaanderen.
Ze liggen in de Kempen, in het gebied van de Kleine Nete, op
amper 10 kilometer van elkaar. Ze kwamen bovendien ongeveer
tegelijkertijd tot stand, tussen eind 1952 en de zomer van 1954.

Natuurpunt Pajottenland is gastheer en
co-organisator van het eerste Natuurpunt
Feest. Ruim 600 aanwezigen uit 50
Natuurpuntafdelingen maken er kennis met
de Pajottenlandse Natuurpuntprojecten.

Dag van
de Natuur

Lancering nieuwe

online winkel
Natuurpunt beschermt ook erfgoed
Natuurpunt start met een betere bescherming van de
erfgoedwaarden in haar gebieden, dankzij de steun
van Minister Geert Bourgeois. We maken een inventaris van de erfgoedwaarden op en schrijven een
masterplan voor het Fort 7 en het Fort van Walem.
Natuurpunt Educatie voegt daar nog een succesvolle
Natuur- en Erfgoedcursus aan toe.

Succesvol

vlindertelweekend

De nieuwe webwinkel vervangt
de fysieke winkel in Mechelen,
die eind 2013 de deuren sluit. De
opening van de online winkel past
in de vernieuwde strategie om het
productaanbod voor onze leden
uit te breiden en te verdelen via
verschillende kanalen. Sinds de
opstart bezochten al 55.000
bezoekers de winkel.

Het mooie weer maakt van het zevende
vlindertel-weekend een succes. Bijna
drie keer zoveel deelnemers (7749)
als in 2012 tellen vlinders in hun tuin en
ook de vlinders zelf zijn talrijk aanwezig
(202.872 vlinders geteld). Gemiddeld
tellen de deelnemers 26 exemplaren per
tuin, in 2012 waren dat er 15. De meest
getelde vlinder is de dagpauwoog die in
75 % van de tuinen opduikt.
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Nieuwe natuurkansen in Getevallei

Koesterburen op

Natuur van hier

Nieuw natuurdecreet
In augustus werd een voorstel voor aanpassingen aan het natuurdecreet voorgesteld. Natuurpunt
lobbyde stevig en met de steun van veel vrijwilligers én politici werden er een pak verbeteringen
aangebracht. Toch blijft de bezorgdheid groot: er is te veel bureaucratie, de focus ligt te veel op de
Europese natuurverplichtingen en er is onduidelijkheid over de financiële kant van de zaak.

Recordopbrengst

Bos voor
Iedereen
Ruim 2300 enthousiaste
vrijwilligers planten 11.000
bomen in Lier, Loppem en
Ninove tijdens de plantacties
van Bos voor Iedereen. Dit
jaar werd 258.858 euro bij elkaar gespaard voor meer bos.
Zo groeide Bos voor Iedereen
uit tot de meest succesvolle
fondsenwervingscampagne
ooit van Natuurpunt.

in de bioscoop
Natuurpunt lanceert de Vlaamse versie van
‘De Nieuwe Wildernis’, met de stem van Johan
Heldenbergh en titelsong van Float Fall. Met de
film willen we een groot publiek bereiken met
de boodschap: ook natuur van hier bezit een
betoverende schoonheid. 23.535 bezoekers
vinden hun weg naar de film. Meer dan 30
Natuurpuntafdelingen organiseren uitverkochte
voorstellingen.
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In Vlaams-Brabant
vindt het succesvolle
Koesterbuurfeest
plaats. De activiteit
wordt gekoppeld aan
de Dag van de Natuur,
die ook dit jaar heel
wat helpende handen
voor de natuur oplevert.
5000 mensen steken
enthousiast de handen
uit de mouwen.

Natuurpunt koopt in het Vlaams-Brabantse Geetbets een gebied van
48 hectare. De aankoop moet de unieke natuurpracht van de Getevallei
veilig stellen. Bovendien kunnen bepaalde zones als klimaat- of waterbuffer worden ingeschakeld. In totaal koopt Natuurpunt in 2013 462
hectare nieuwe natuur aan. Als we daarbij nog de gehuurde gronden
tellen, klokken we af op 640 hectare nieuwe kansen voor de natuur.
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Start campagne

Dieren onder de Wielen
Vorig jaar werden meer dan 10.000 dieren geteld die het leven
lieten langs Vlaamse wegen. In opdracht van de Vlaamse overheid
zal Natuurpunt de gevaarlijkste punten in kaart brengen zodat
over-heden gerichte maatregelen kunnen nemen om het aantal
slacht-offers terug te dringen. We roepen iedereen op om aangereden
dieren te melden via de website www.dierenonderdewielen.be.

10 miljoen waarnemingen
Marc Lodewijckx voert de tien miljoenste waarneming, een
boomklever in Zonhoven, in op waarnemingen.be. Op vijf jaar
tijd groeide de website uit tot een belangrijke bron voor het
natuuronderzoek in België. In 2013 voeren 6774 waarnemers
2.374.770 waarnemingen in, ondersteund door 404.668 foto’s.

In de zomer van 2013 openen we in Vissenaken Natuur.Huis De
Gors, een knappe nieuwbouwloods. Het gebouw is een combinatie
van staalbouw en houtbouw met zonnepanelen en een zonneboiler
op het dak. De loods wordt de werk- en opslagplaats van de terreinploeg van Bierbeek en voor de vrijwilligers uit de buurt.
In het najaar van 2013 nemen we aan de Boerderij van Bonheiden
een grote, gerieflijke hooischuur in gebruik. Het gebouw is een staalbouw met 2 gesloten gevels in houten beplanking. De hooischuur
doet dienst als de opslagruimte voor de voeding van de circa 300
galloways die in Bonheiden overwinteren.
Ook in Gentbrugge bouwen we een nieuwe loods in duurzame
massieve houtbouw. Dit gebouw zal onderdak bieden aan de
terreinploegen van Oost-Vlaanderen en de vrijwilligers uit de regio.
De loods heeft een oppervlakte van 1500 m², waarvan circa 1/3de
opgevat is als zeer laag energiegebouw.

Resultaat 2013 INKOMSTEN: €32.664.000

Andere opbrengsten
€2.276.000
7%
Lidgelden en
sponsoring
€4.074.000
12%

Kapitaalsubsidies
€6.117.000
19%

Omzet
€3.680.000
11%

Subsidies
€16.517.000
51%

Zorgtuinen in Dessel en Turnhout
Natuurpunt Educatie lanceert twee zorgtuinprojecten, een in Dessel
en een in Turnhout. De groenzone rond beide woonzorgcentra richt
Natuurpunt Educatie in als natuureducatieve tuin. Het zijn sociale
projecten waarbij de bewoners, de scholen en de omwonenden
betrokken worden bij het concept en de inrichting van de tuin.
Vrijwilligers en leerlingen realiseren de projecten.

Flirten in ’t groen
Nieuw in het cursusaanbod van Natuurpunt Educatie in 2013:
‘Flirten in ’t groen’... Tijdens een gezellige avond ontdekken cursisten
welke verleidingsstrategieën dieren zoal hanteren. Verrassend
herkenbaar voor ons mensen. Tango, hapjes en dito lesgever (Joeri
Cortens, bekend van ‘Wild van Dieren’) inbegrepen!

Resultaat 2013 UITGAVEN: €32.087.000

Afschrijvingen
€1.134.000
4%
Beheers- en
werkingskosten
€7.823.000
24%

Diverse kosten
€870.000
3%
Personeelskosten
€14.004.000
44%

ACTIVA

209.636.000

Vaste Activa

191.826.000

Natuurgebieden

183.249.000

Materiaal, Secretariaatsinvesteringen

3.168.000

GOEDE RESULTATEN IN 2013

Terreinen, loodsen, kantoorgebouwen

5.409.000

We hebben een positief resultaat neergezet, ondanks het feit dat we
tekorten hadden voorzien. Dit heeft te maken met een aantal subsidies die zijn toegenomen. We ontvingen extra tegemoetkomingen
voor een aantal extra loonsuitgaven die enkele jaren geleden binnen
de sociale sector werden opgelegd. Daarnaast is Vlaams minister
van Natuur, Joke Schauvliege, gestart met een inhaalbeweging
voor de erkenning van onze natuurgebieden. Voor elk stukje erkend
natuurgebied engageert de overheid zich om een bijdrage te
leveren aan het beheer ervan. De werkingskosten bleven stabiel,
de personeelskosten stegen met 8%. Een aantal uitbreidingen
waren noodzakelijk om onze kerntaken ‘aankopen en beheren van
natuurgebieden’ nog beter te kunnen uitvoeren.

Vlottende Activa

11.132.000

Handelsvorderingen klanten

2.027.000

Overige Vorderingen

1.169.000

Te innen subsidies

7.936.000

Liquiditeiten

6.599.000

Overlopende Rekeningen

79.000

cijfers

Het balanstotaal is ten aanzien van 2012 toegenomen met 5%
tot 209.636.000 euro. Dit heeft vooral te maken met de aangroei
van onze natuurgebieden. Er is 622 hectare bijgekomen (waarvan
435 ha in eigendom en 187 ha in huur) voor 7.483.000 euro. Die
natuurgebieden zijn grotendeels gefinancierd met subsidies, die
terug te vinden zijn onder de post kapitaal-subsidies. Daarnaast
zijn we volop aan het investeren in nieuwe en aangepaste loodsen
voor onze terreinploegen en vrijwilligers. De te innen subsidies van
iets meer dan 6.000.000 euro bepalen het grootste deel van onze
vorderingen. Die som bestaat uit eind-afrekeningen van jaarlijkse
subsidies of meerjarenprojecten die op een later tijdstip worden
gerapporteerd en uitbetaald.

In 2013 is er 622

Klimaat & Gidsen
Natuurpunt Educatie leidt bijna 200 klimaatgidsen op in het kader
van het Interreg Project ‘Neem de mensen mee’. Drie studiedagen,
verschillende klimaatlezingen en wandelingen worden georganiseerd om het brede publiek over klimaatverandering te informeren.
In totaal goed voor meer dan 1250 deelnemers.

Financiële

ha natuurgebied bijgekomen

(waarvan 435 ha in eigendom en 187 ha in huur)
Aankoop terreinen
€7.485.000
23%

Handelsgoederen
€771.000
2%

voor 7.483.000

euro.

BALANS
PASSIVA

209.636.000

Eigen vermogen

193.799.000

Startkapitaal

21.318.000

Bestemde Fondsen

5.947.000

Kapitaalsubsidies

156.333.000

Overgedragen winsten

10.201.000

Schulden

13.192.000

Obligatieleningen

4.253.000

Overige schulden, voorschotten

5.137.000

Sociale en handelsschulden

3.802.000

Voorzieningen

161.000

Overlopende Rekeningen

2.484.000
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Drie nieuwe loodsen voor Natuurpunt

