Aankoop
bos Den Rooy
Natuurpunt koopt een privédomein van 42
hectare bos in de Noorderkempen, Den Rooy.
Voor het eerst in 167 jaar zullen wandelaars
van het natuurschoon kunnen genieten.

Studiedag
poldergraslanden

23
dec

1600 burgers dienen een bezwaarschrift in
om de poldergraslanden te beschermen.
Die eeuwenoude graslanden lokken massa’s
toeristen en vormen een belangrijk leefgebied
voor weidevogels.

Succesvolle
plantactie
De Natuurpuntkoepel maakt
de Zuid-West-Vlaamse
tuinen groener door pakketjes
streekeigen plantgoed te
verkopen. In totaal wordt
1000 meter houtkant en 2000
vierkante meter ander groen
verkocht. Actrice en model
Lize Feryn geeft het goede
voorbeeld.

Eerste trailrun
Natuurpunt
Natuurpunt Velpe-Mene
organiseert de allereerste trailrun,
een loopwedstrijd door onze
natuurgebieden. 430 lopers
ploeteren mee door de modder.

23
nov

15
nov
10
nov
Opening loods
in Gentbrugge

Houten reus
2014 is een verkiezingsjaar en we
trekken alle registers open om natuur
op de politieke agenda te krijgen.
We ondervragen 10.000 Vlamingen
over natuurbeleid, organiseren een
kopstukkendebat en zetten een
4 meter hoge houten reus in het
Vlaams parlement, de CosmoGolem.
De bouwers van ons sociaal bedrijf
maken er volgens bedenker Koen
Vanmechelen de mooiste
Golem ter wereld van.

Aan de rand van Gentbrugse Meersen bouwen
we een klimaatneutrale loods. De loods
wordt de uitvalsbasis voor de professionele
beheerploegen, mensen met een alternatieve
werkstraf en leerlingen van de middelbare
school die deeltijds werken.

7
nov

Grote wolfsklauw
in Wijngaardberg

5
nov

De zeldzame oerplant grote
wolfsklauw duikt op aan de voet van de
Wijngaardberg in Wezemaal. Met dank
aan het beheerteam van Natuurpunt
Rotselaar.

Petitie
warrelnetten
22.000 mensen ondertekenen de petitie
van Warrelniet en verzetten zich tegen het
recreatief gebruik van warrelnetten aan onze
kust. Die visnetten kosten elk jaar het leven
aan tal van bruinvissen. De minister ontvangt
de Warrelnietdelegatie, vergezeld van Tom
Waes, op het kabinet en belooft dat het
verbod er snel komt.

Natuur.avontuur

28
okt

Natuurpunt Jabbeke stuurt 600 kinderen
en volwassenen op avontuur. Ze
bouwen wilgenhutten en ontdekken het
blotevoetenpad.

21
okt
19
okt

Make-over
bezoekerscentrum
Landschap De Liereman
Het vernieuwde interieur van het
bezoekerscentrum is het decor voor
de Gagelhappening, een feest voor de
vrijwilligers van Natuurpunt.

Opening foto-expositie
Groengrijs

Loopgraven
Dassenaarde opnieuw
blootgelegd

21
sept

In Dassenaarde zijn oude oefenloopgraven,
die Duitse soldaten in de Eerste Wereldoorlog
gebruikten, opnieuw blootgelegd.
Natuurpunt Diest viert dat met een heus
retrovolksfeest.

24
aug

15
aug

Voor GroenGrijs trekken 180 amateurfotografen
de stad in om het groen tussen het grijs te
vatten in een sprekend beeld.

29
juli
Eerste Vlaamse
Softrak

13
juli

Natuurpunt gebruikt de eerste Vlaamse
Softrak, een stukje spitstechnologie dat
speciaal op maat ontwikkeld werd in
Groot-Brittannië om natte graslanden en
moerassen te maaien.

Natuur is van A

Big Jump
2100 mensen trotseren de kou en het
striemende hemelwater. Onverschrokken
springen ze in Vlaamse beken en rivieren om
aandacht te vragen voor de waterkwaliteit.

5
juli

We openen een pop-upshop in de KBC-toren
en de afdeling van Antwerpen stad zet het
project Park Mee op poten. Buurtbewoners
steken de handen uit de mouwen om stukjes
natuur ecologisch te beheren.

3
juli
Soortenbeschermingsplan
Antwerpse Haven
De overheid, industrie en natuurbeweging
slaan de handen in elkaar om de Europese
topnatuur in de haven te beschermen.

erkenning
Natuurpunt Studie en Natogara
worden erkend als wetenschappelijke
onderzoeksinstellingen

Boembekemolen
geopend
De vrijwilligers van Natuurpunt Zwalmvallei
werken heel hard aan de restauratie van de
historische watermolen. Elke zondag lokt de
molen een massa bezoekers.

26
juni
11
mei

Natuurdecreet
De Vlaamse regering keurt het natuurdecreet
goed. Dat decreet bepaalt het kader
waarbinnen we als natuurvereniging de
komende jaren kunnen werken.

Het Grote
vogelweekend
Meer dan 20.000 mensen tellen mee.
Voor het eerst sinds 2011 is niet de vink, maar
de huismus de meest getelde vogel
in de Vlaamse tuinen.

17&18
jan

25
april
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