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Nog meer samen voor nog meer natuur

Beste lezer,

Al decennialang zorgen Natuurpunt Gent (en haar voorlopers) voor meer en betere natuur in
de Gentse regio. Niet vanzelfsprekend, want de uitdagingen in een grootstedelijke context,
met bovendien haven- en landbouwactiviteiten in de rand, zijn groot en divers. Het vergt dan
ook een brede waaier aan acties, een groot draagvlak en de inzet van honderden vrijwilligers
(ondersteund door enkele professionele medewerkers) om onze doelen na te streven en ze
uiteindelijk te bereiken.

Deze vrijwilligers vormen het échte kapitaal van onze vereniging. Er zijn bij de opmaak van dit
meerjarenplan dan ook meerdere inspraakmomenten georganiseerd voor vrijwilligers uit alle
werkgroepen en geledingen van de vereniging.

De voorbije periode heeft de coronacrisis voor bijkomende uitdagingen én kansen gezorgd.
De vraag naar nog meer bereikbare natuur- en groengebieden is groter dan ooit. Dit
resulteerde in meer bezoekers in onze gebieden, meer draagvlak en meer leden. Enerzijds
geeft dit aan dat we met ons aankoopbeleid en natuurbeheer op het juiste spoor zitten: de
verwezenlijking van (klimaat)robuuste natuur blijft een prioriteit. Daarbij kunnen we nog meer
aandacht besteden aan openstelling, beleving en communicatie. Anderzijds is dit ook het
uitgelezen moment om ons menselijk kapitaal te verhogen: door nieuwe vrijwilligers aan te
trekken en er nog meer te zijn voor onze bestaande vrijwilligers, door nieuwe doelgroepen te
bereiken die vandaag minder toegang vinden tot de natuur, en door partnerschappen aan te
gaan in alle geledingen van de maatschappij.

In elk geval biedt dit meerjarenplan een mooi overzicht van de te volgen weg de komende
jaren. We nodigen vrijwilligers, leden en sympathisanten van harte uit om er samen werk van
te maken!

Groeten,

An Fiers
Voorzitter Natuurpunt Gent
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1. Hoe kwam dit meerjarenplan tot stand?

1.1. Ons plan voor een plan

In april 2020 groeperen vijf bestuurders en de coördinator van Natuurpunt Gent zich in de
tijdelijke Stuurgroep Beleidsplan. Zij krijgen van het bestuur de ‘go’ om de opmaak van het
meerjarenplan in goede banen te leiden.

De stuurgroep zet de (externe) verplichtingen en eigen verwachtingen naast elkaar. Wat
vinden we zelf belangrijk bij het meerjarenplan? Hoe creëren we voldoende inspraak bij
bestuurders en onze vele andere vrijwilligers? Hoe kunnen we van het plan een krachtig
instrument maken? Hoe gaan we hier tijdsefficiënt mee om? Hoe verzamelen we de nodige
gegevens? En daarna ook: wie doet wat op welk moment?

De stuurgroep stelt een plan van aanpak op, dat later goedgekeurd wordt door het bestuur.
Daarna start het echte werk.

1.2. Onze reële tocht tot dat plan

Op 21 juni komen 15 vertegenwoordigers van de werkgroepen en kernen samen op onze
eerste denkdag. Die denkdag zal een belangrijke basis worden voor het verdere traject en de
inhoud van het meerjarenplan. Aan de vertegenwoordigers wordt gevraagd om vooraf,
binnen de werkgroep of kern, na te denken over waar zij wensen dat Natuurpunt Gent (en hun
aparte werkgroep/kern) staan tegen 2026, en hoe we dat doel samen kunnen bereiken. Een
droomscenario dus. Het tweede deel van de denkdag richt de aandacht vooral naar binnen:
hoe organiseren we ons best om de vereniging te versterken? Het resultaat is een brainstorm
over toekomstdromen, doelstellingen, prioriteiten en waarden.

Na een zomer rijpen worden die dromen en doelen verwerkt tot een nieuw voorstel van een
missie, visie en waarden. De vertegenwoordigers van de werkgroepen en kernen komen op 3
september een tweede keer samen op een follow-up denkdag om die voorstellen onder de
loep te nemen. De missie, visie en waarden worden bekrachtigd op het bestuur van 8 oktober
en de stuurgroep krijgt een vernieuwde go om het proces verder te begeleiden.

Om ook de brede groep van vrijwilligers (de actieve leden) te horen, wordt in november een
grote vrijwilligersbevraging uitgestuurd. Zij krijgen de kans om de huidige werking van
Natuurpunt Gent te evalueren en mee na te denken over de toekomst. Om eenzelfde soort
bevraging ook te organiseren voor een ruimere groep van partners en stakeholders, werd
onvoldoende tijd en ruimte gevonden. De resultaten van de vrijwilligersbevraging worden
gebundeld in een apart document, dat toegankelijk is voor iedereen binnen Natuurpunt Gent,
als bron van informatie bij de verdere discussies, maar ook voor inspiratie en actie. Het zit
ook bijgevoegd als bijlage bij dit meerjarenplan.

De ervaring uit de afgelopen jaren heeft evenwel geleerd dat algemene discussies over
algemene strategische doelstellingen al eens glazige blikken opleveren. Daarom
concentreren we ons met onze vrijwilligers eerst op het operationele niveau: wat zouden ze
graag concreet bereiken in de komende jaren? In januari en februari keren we aldus terug
naar de vrijwilligers (en personeelsleden) voor de zogenaamde voorjaarsessies. Deze keer
zitten we in kleinere groepjes samen, telkens rond één kernthema binnen Natuurpunt Gent.
Samen met een tiental vrijwilligers die zich maandelijks of wekelijks (soms zelfs dagelijks)
over dit thema ontfermen (vaak binnen een thematische werkgroep), kijken we naar de
maatschappelijke tendensen, naar de doelstellingen uit het vorige beleidsplan en de



doelstellingen die naar voren kwamen tijdens de denkdagen, en naar de (tussentijdse)
resultaten van de vrijwilligersbevraging voor dat thema. In totaal worden zeven sessies
georganiseerd: rond aankopen en beheer, educatie, communicatie, beleid, studie, diversiteit
en toegankelijkheid, en vrijwilligers- en verenigingswerking.

In de weken die daarop volgen, wordt de puzzel van doelstellingen en prioriteiten voor
2022-2026 stilaan gelegd. Op basis van alle voorgaande input van de bestuurders,
medewerkers en vrijwilligers, stelt de stuurgroep een eerste draft samen van operationele
doelstellingen. Op de algemene vergadering van 14 maart krijgt dit voorstel (mits
aanpassingen) een go. Het voorstel wordt nadien verder aangevuld met strategische
doelstellingen en mogelijke acties. Intussen wordt zo veel mogelijk verder gewerkt aan de
generieke delen van het meerjarenplan. Op 10 juni wordt een laatste inspraakmoment
georganiseerd rond de doelstellingen en acties in de vorm van een bijzondere algemene
vergadering. Na een nieuwe zegen zetten de stuurgroep en het bestuur de eindspurt in om
het meerjarenplan in een finale vorm te gieten en in te dienen.

2. Stand van zaken

2.1. Terugblik

In de vorige beleidsperiode hebben we ons sterk geëngageerd in een solide
vrijwilligerswerking, in draagvlakverbreding voor natuurbescherming, in méér natuur in de
Gentse regio met de volle kaart voor duurzaamheid en aandacht voor klimaatadaptatie en
het beschermen en het vergroten van de regionale biodiversiteit.

De begeleidingscommissie van 15 juni 2020 had een positieve appreciatie voor de door onze
vereniging doorgemaakte ontwikkeling, en stelden in dat verband: “Natuurpunt Gent stak de
voorbije jaren veel tijd in het uitbouwen van organisatorische aspecten en is stilaan aan
inhoudelijke uitdieping toe. De commissie stelt vast dat de vereniging al een duidelijke visie en
aanpak heeft rond de nieuwe meerjarennota, dat de vereniging ook de bestaande nota goed
kent en ze als een relevant document voor de werking beschouwt, zonder een verplichting om
puur top-down te werken en de bottom-up dynamiek van vrijwilligers in de kiem te smoren als
die niet 100% in lijn zou zijn met de meerjarennota. Dit is een subtiel evenwicht dat door de
organisatie goed begrepen wordt.”

Als bestuur kunnen we deze conclusie onderschrijven.

2.2. Vooruitblik

In de komende jaren willen we vooruitgang boeken in het degelijk beheer van onze
natuurterreinen, in sterk beleidswerk voor de regio en de gemeenten van ons
werkingsgebied, in gevarieerde en regionaal verspreide publieksactiviteiten, in doelgerichte
en heldere communicatie, in een straffe vrijwilligerswerking en in logisch opgebouwde
partnerschappen.

In deze nota zetten we ons dus nóg gerichter in op bestaande thema’s, omdat we geloven in
het duurzaamheidsprincipe en impact op lange termijn. Zo kan de vrijwilligerswerking de
komende jaren leunen op een degelijk uitgekiend vrijwilligersbeleid met bijzondere aandacht
voor coaching, (kunnen) bijleren en waardering. Een belangrijk takenpakket is hier uitgerold
voor de nieuwe coördinator, een bewuste keuze van het bestuur. Daarnaast zetten we ook



volop de troef van een goed communicatiebeleid in. Hier kiezen we resoluut voor eigentijdser
en gevarieerder, waar we menen een jonger en nog breder publiek te kunnen aantrekken.

Tevens scannen we onze communicatiekanalen met de filter ‘diversiteit’: zijn onze
publicaties en middelen voldoende toegankelijk voor anderstaligen, mensen zonder diploma,
mensen met moeilijke toegang naar het online-gebeuren … ? Er mogen geen drempels meer
zijn bij natuurbeleving, en uitsluiting kan niet. In deze optiek van een breder en diverser
doelpubliek willen we ook het activiteitenaanbod aanpassen waar mogelijk (bv.
toegankelijker voor mensen met een functiebeperking).

2.3. Opvolging van suggesties ter verbetering

De begeleidingscommissie van 15 juni 2020 heeft vastgesteld dat alle voorwaarden voor het
MB vervuld zijn en dat alle tot dan toe geleverde suggesties tot verbetering waren opgevolgd.
Natuurpunt Gent was, aldus de commissie, wel aan enige inhoudelijke uitdieping toe. De drie
verbetersuggesties die de commissie formuleerde, sloten hier faciliterend bij aan.

1. Een eerste suggestie luidde: “Kies voor één of een beperkt aantal enthousiasmerende
rode draden doorheen de werking gedurende de komende periode. Realiseer die samen
met de diverse werkingsvelden via concrete doelstellingen en meetbare acties.” Eerder
in het verslag stond er: “Zet als organisatie naast het respectvol omgaan met
bottom-up -wat jullie goed doen- ook in op acties in functie van de meerwaarde voor en
een bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Leg in de rapportage meer
nadruk op de gemaakte keuzes, de uitvoering en evaluatie daarvan.” Eerder in het
verslag, hierover: “De commissie beveelt aan om de regionale eigenheid nog verder uit
te werken. Het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit is een centrale
doelstelling in het werk van Natuurpunt Gent. Er zijn veel activiteiten die er een relatie
mee hebben, maar er is nog niet de doortimmerde of voor buitenstaanders heldere
strategie om dit te bereiken.”.

We hebben in het afgelopen voorbereidingsjaar een uitvoerige discussie gehad over onze
missie, onze visie, onze waarden en, kortom, onze uniciteit. Op basis hiervan hebben we
alles opnieuw geformuleerd, en daarmee hebben we de “rode draden” van ons verhaal helder
gekregen en bovendien ook omgezet in vier vernieuwde strategische doelstellingen.

De regionale eigenheid is een issue geweest in het voorbereidingsproces, zelfs zodanig dat
we zinnens zijn onze naam te veranderen van “Natuurpunt Gent” naar “Natuurpunt regio
Gent” of iets gelijkaardigs. De nodige organisatorische voornemens hierover zijn opgenomen
in de operationele doelstellingen 19 en 20.

We menen dat we met voorliggend plan nu wel een heldere strategie hebben om onze
centrale doelstelling - het keren van de achteruitgang van biodiversiteit in onze regio - op een
zinnige manier te koppelen aan de grote diversiteit aan activiteiten die we ontplooien.

2. Een tweede expliciete suggestie was: “Kies bij de eerder centraal geplande acties in
functie van de meerwaarde voor en een bijdrage aan de doelstelling. Kies daarin
scherper. Leg in de rapportage meer nadruk op deze keuzes, de uitvoering en de
evaluatie daarvan.” Eerder in het verslag werd dit ingeleid met “Zet als organisatie
naast het respectvol omgaan met bottom-up -wat jullie goed doen- ook in op acties in
functie van de meerwaarde [enz.].” Verder was er ook de suggestie, in het verslag, om
de werking rond “natuurbescherming ingang te doen vinden bij andere partners” uit te
breiden met een werking naar de landbouw en naar het havengebied.



Bij het voorbereidingsproces hebben we gepoogd scherp te kiezen door gedurende enige
maanden – en vanuit de bekomen missie en visie – het accent van de discussie te leggen bij
vernieuwing in de operationele doelstellingen en in de daaraan verbonden mogelijke acties.
De voorgestelde operationele doelen en acties zijn dus in feite tot stand gekomen door
bottom-updiscussies over de top-downambities. Dit proces was erg vruchtbaar, maar het
oprapen en goed ordenen van de aldus bekomen resultaten was niet vanzelfsprekend.

De bondgenoten-benadering is het voorwerp van operationele doelstelling 12. De landbouw
en de industrie worden er expliciet opgenomen als focus.

3. Als derde was er: “Ga in volgende beleids- en werkplannen voor de SMART-methode
(formuleer doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)”.
Eerder in het verslag: “De commissie adviseert om naast de vooral kwantitatieve ook
meer kwalitatieve indicatoren op te nemen in de volgende meerjarennota.” en ook “De
commissie vraagt geen moonshot, maar apprecieert toch voldoende hoge ambitie, die
goed uitgewerkt is. Als die dan deels faalt, maar dat kan uitgelegd worden, dan is dat
nog steeds beter dan lage ambitie die eigenlijk al vooraf gehaald wordt.”.

We hebben geprobeerd voldoende duidelijke ambities te formuleren, weliswaar realistisch,
maar waarvan het behalen niet altijd vanzelfsprekend is. We zullen het verstandig moeten
aanpakken om dit waar te maken en/of te managen.

Algemeen hebben we, bij de opmaak van dit meerjarenplan, de aangeleverde suggesties
vooral proberen te volgen door ons te houden aan de nieuwe handleiding voor de opmaak
van het meerjarenplan, en de inhoudstafel ervan. Die bewuste handleiding vertoonde immers
veel gelijkenissen met de geformuleerde suggesties.

Het spreekt vanzelf dat we (de resultaten behaald uit) de doelen van het vorige
meerjarenplan verderzetten, maar we zien die nu intussen als ‘reguliere werking’ en daarom
krijgen ze hier minder uitgeschreven aandacht, om vooral het nieuwe in de verf te zetten.

3. Missie, visie en waarden

3.1. Missie

Als middenveldorganisatie staat Natuurpunt Gent voor natuur en groen voor iedereen in de
Gentse regio. We realiseren en beheren topnatuur in en om het Gentse. We waken over
voldoende ruimte en een goed milieu voor die natuur. We zien in alle medeburgers mogelijke
medestanders en leden, en we werken in hoofdzaak met en voor vrijwilligers.

3.2. Visie

Onze missie concretiseren we in een 10-punten programma:

1. We realiseren de nodige grote eenheden natuur en bos mee in en om het Gentse. We
bevorderen overal in ons werkingsgebied de totstandkoming van vele kleinere
natuurgebieden. We beschermen en versterken de biodiversiteit in deze gebieden en
voor de lange termijn door verwerving en beheer ervan.

2. We ijveren voor passende milieu- en ruimtelijke condities, de bescherming van de
open ruimte, het landschap, kleinschalig groen en de kwaliteit van het leefmilieu. Op



die manier dragen we bij aan de verbetering van ieders levenskwaliteit.
3. We dragen zo bij aan de realisatie van het recht op groen en natuur van alle inwoners

in hun nabije omgeving. Natuur is belangrijk is voor het fysiek, psychisch en sociaal
welzijn van de inwoners van de Gentse agglomeratie - een nood die nog sterker op de
voorgrond treedt in tijden van klimaatverandering.

4. We waarborgen de toegankelijkheid en participatie aan de natuur voor alle
Gentenaars en bewoners van de directe omgeving. We besteden hierbij bijzondere
aandacht aan die groepen bewoners die nog weinig participeren.

5. Er is een groot bewustzijn van de waarde van toegankelijk groen en topnatuur en een
sterk draagvlak bij het publiek in ons werkingsgebied. Hiertoe zetten we op een
verzorgde, creatieve, regelmatige en toegankelijke wijze de nodige
communicatiemiddelen in. Hiermee dragen we bij tot maatschappelijke verandering
voor duurzame ontwikkeling.

6. Met een ruim aanbod aan activiteiten gericht op natuurbeleving laten we onze
medeburgers proeven en genieten van de natuur. Onze vereniging heeft een eigen stijl
en verenigingsgevoel, en leden voelen er zich thuis, los van achtergrond of
levensbeschouwing. We zijn een vereniging met veel leden, wat onze slagkracht
vergroot.

7. Een substantieel deel van onze leden zet zich als vrijwilliger actief in voor de natuur
en de biodiversiteit van onze regio. We versterken ons in een uitgebreid, gemotiveerd
en georganiseerd vrijwilligersnetwerk, waar ieder naar eigen capaciteit kan bijdragen,
en met motiverende resultaten voor iedereen.

8. We versterken in ons werkingsgebied de kennis van de natuur bij het brede publiek,
bij onze leden en bij onze natuurbeheerders. Natuurstudie en -educatie dragen bij tot
de kwaliteit van onze activiteiten.

9. We zijn in en om Gent gekend als degenen die het voortouw nemen in al wat natuur,
biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit aanbelangt. Waar mogelijk ondersteunen
we ook burgerinitiatieven die aansluiten bij onze missie en visie en bijdragen aan
onze doelstellingen, met het oog op een breed netwerk.

10. We werken samen met de diverse lokale stakeholders, zowel in de publieke als
private sfeer. We werpen ons gewicht in de schaal om de lokale overheden en
anderen aan te zetten tot resultaten. Dit alles doen we met aandacht voor de Gentse
grootstedelijke context, met al zijn opportuniteiten en uitdagingen.

3.3. Waarden

Natuurpunt Gent identificeert zich als volgt:

1. We stellen de natuur centraal, om zichzelf maar ook omdat die belangrijk is voor
mensen. We stellen mensen centraal, omdat die kunnen bijdragen aan de natuur.

2. We zijn resultaatgericht, omdat we met goede resultaten de burgers, leden,
vrijwilligers en stakeholders kunnen motiveren om te geloven en te investeren in onze
vereniging.

3. We zetten in op samenwerking, omdat we hierdoor onze effectiviteit vergroten.
4. We zijn een democratische vereniging, vanwege de autonomie die we willen geven

aan onze vrijwilligers, en vanwege de kritische sturing die we willen van onze leden.
Tegelijk bewaken we onze integriteit en slagkracht.

5. We zijn een vereniging die vriendschappelijkheid, respect en openheid hoog in het
vaandel draagt, omdat dit waarden zijn die een vereniging over de lange termijn laat
groeien.



4. Beschrijving van de organisatie

4.1. Geschiedenis: onze kleine en grote stappen

Natuurpunt Gent is eind 2001 ontstaan bij de fusie van de twee belangrijkste Vlaamse
natuurverenigingen - vzw De Wielewaal en vzw Natuurreservaten - tot vzw Natuurpunt.
Natuurpunt Gent is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt voor Gent, Destelbergen en
Sint-Martens-Latem. Onze afdeling kwam tot stand door het samengaan van de Actiegroep
Bourgoyen-Ossemeersen, de Wielewaal Gent en de kern van Natuurreservaten in
Sint-Martens-Latem.

Het spreekt voor zich dat de geschiedenis van Natuurpunt Gent niet pas gestart is sinds
2001. De vele gebeurtenissen en inspanningen vanaf de jaren 1970 hebben gemaakt wie we
nu zijn, en wat de natuur in de Gentse regio vandaag is.

Een overzicht van enkele van de vele mijlpalen:

1947 De Wielewaal Afdeling Gent wordt opgericht. In de daaropvolgende halve
eeuw zal deze feitelijke vereniging een continue werking ontplooien met als
hoofdaccenten natuurstudie, natuurbeleving en uitwisseling hierrond in de
vorm van excursies, reizen, een tijdschrift en winteravonden.

1971 Professor Jan Hublé stelt zijn plan voor om in de Bourgoyen een educatief
natuurreservaat in te richten. Het idee staat lijnrecht tegenover de plannen
van Stad Gent om er een grootschalig waterzuiveringsstation in te planten.

1972 De Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen wordt opgericht. Het ultieme doel
van bij het begin: het volledige meersengebied Bourgoyen-Ossemeersen,
een gebied van ruim 200 hectare, behouden als groenzone.

1974 De Actiegroep wordt een vzw en kan nu zelf gronden aankopen, wat ze ook
meteen doet in 1975. Ze is ook meteen actief op talrijke domeinen zoals
natuurverwerving en - beheer, natuureducatie en -studie, beleidslobbywerk
en draagvlakvorming.

1977 De Actiegroep opent het onthaalcentrum De Grutto, een van de eerste van
ons land. Het onthaalcentrum heeft zowel een educatieve als een
belangrijke sociale functie.

1977 De Bourgoyen-Ossemeersen worden als landschap gerangschikt. Dat is het
begin van een decennialange strijd voor een ideale planologische
bescherming.

1982 Onze eerste medewerker is een feit: Filip Vanden Bossche.

1987 De Actiegroep stelt haar zwartboek voor aan de pers. Daarin schrijven we
alle grieven tegen het slabakkende en zelfs onverschillige stadsbeleid
bijeen. Het zwartboek slaat in als een bom.

1989 Na de volledige verwoesting van de Grutto in 1985 door opzettelijke
brandstichting, laat de Actiegroep zijn veerkracht zien en wordt de ‘nieuwe’
Grutto geopend, bij de oude watermolen: een plek voor de wandelaars,



werknemers, met ook een vergaderzaal en tentoonstellingsruimte.

1989 De Actiegroep tekent de wandelinfrastructuur van de Bourgoyen uit en
realiseert deze. Deze zorgt ervoor dat het gebied een groot publiek kan
ontvangen, met minimale verstoring voor de natuur. De positie van
wandelwijzers, banken en vogelkijkhutten is nagenoeg gebleven tot nu.

1991-1993 De Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen levert een essentiële bijdrage op
het gebied van natuurstudie (vooral vogelstudie). Dat leidt tot twee
wetenschappelijk verantwoorde publicaties, namelijk 'De broedvogels van
het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen te Gent 1986-1987' en
'Voorkomen en verspreiding van overwinterende watervogels in de
Bourgoyen 1981-1993'.

1997 Het BPA 102 D wordt goedgekeurd en bestemt het grootste deel van de
Bourgoyen (en het onontgonnen deel van de Ossemeersen) als
natuurreservaat.

1998 Een gewestplanwijziging in 1998 bevestigt de bestemming van de kern van
het gebied als natuurreservaat.

2001 De Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen, De Wielewaal afdeling Gent en de
kern van Natuurreservaten in Sint-Martens-Latem bundelen de krachten en
heten voortaan Natuurpunt Gent. Samen tellen ze een 2000-tal leden. Het
nieuwe tijdschrift ‘Snep!’ volgt De Grutto en Parus op en de digitale
nieuwsbrief Digisnep! wordt voor het eerst verzonden.

2002 De eerste ‘echte’ Algemene Vergadering van Natuurpunt Gent vindt plaats.

2002 Het beheerteam wordt opgericht en bundelt kennis over het natuurbeheer:
ze bepaalt inhoudelijk welk beheer wordt ingesteld en hoe dat beheer
planmatig wordt uitgevoerd.

2003 De nieuwe natuurstudiewerkgroep rond invertebraten wordt opgericht.

2004 Natuurpunt Gent wordt door de Vlaamse Overheid erkend als regionale
vereniging.

2006 De Werkgroep Groene Vallei neemt feestelijk afscheid: ze heeft zowat alles
verwezenlijkt wat ze beoogde: de realisatie van een schitterend natuurrijk
nieuw park in de Groene Vallei met een minimum aangetaste oppervlakte
voor bijkomende bebouwing.

2007 10.000 mensen dienen een steunschrift in voor meer bos in Gent naar
aanleiding van het openbaar onderzoek voor de afbakening van het
Grootstedelijk Gebied Gent. En dat op amper drie weken tijd!

2007 De Werkgroep Sint-Pieters-Aaigem (nu Sint-Pieters-Buiten) voegt zich bij
Natuurpunt Gent.

2008 De vereniging fleurt op:
- Natuurpunt Afdeling Damvallei sluit zich als werkgroep aan bij

Natuurpunt Gent



- De werkgroepen Gentbrugse Meersen en Bourgoyen-Ossemeersen
komen opnieuw tot leven.

- De vogelwerkgroep verruimt zijn werkingsgebied en gaat samenwerken
met buurafdeling Natuurpunt Boven-Schelde. Voortaan heet ze
Vogelwerkgroep Gent+.

2008 Het Natuur- en Milieucentrum (NMC) De Bourgoyen wordt feestelijk
geopend: het centrum beoogt een samenwerking tussen Stad Gent,
Natuurpunt en Natuurpunt Gent.

2009 Er worden nieuwe statuten vastgesteld.

2011 Natuurpunt Gent richt samen met enkele andere (grote)
Natuurpuntafdelingen en het bedrijf Linea Trovata de energiecoöperatie
(cvba) ‘Energie voor meer Natuur’ op, die investeert in hernieuwbare
energieprojecten.

2013 Het huishoudelijk reglement wordt grondig bijgesteld.

2014 De bouw van ons passiefbouwproject ‘De Stek’, samen met JNM, gaat van
start. Het gemengde ‘bouwteam’ legt de lat hoog. In 2018 is de bouw
afgerond en hebben Natuurpunt Gent en JNM Gent-West hun eigen ‘stek’.

2016 Er wordt andermaal een grondige statutenwijziging doorgevoerd.

2017 Natuurpunt koop 35 hectare bos in de Groenpool Vinderhoutse Bossen - de
grootste aankoop van natuurgebied ooit in het Gentse. Op die manier is de
oude boskern van deze belangrijke Gentse groenpool nu grotendeels in
handen van het natuurbehoud. Er wordt een recordbedrag aan fondsen
ingezameld bij inwoners die de aankoop willen steunen.

2017 Groot feest! We vieren de eerste Levende Leiedag, op drie locaties tegelijk
zelfs: in de Assels, in Latem en in Deinze.

2018 Opnieuw groot feest! We vieren 10 jaar NMC.

2018 Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen wordt er uitgebreid
campagne gevoerd om natuurbeleidsdoelen in de onderscheiden
verkiezingsprogramma’s en uiteindelijk in de bestuursakkoorden te krijgen.
Met succes!

2019 An Fiers wordt onze eerste vrouwelijke voorzitter.

2019 De werkgroep Natuurfotografie Natuurpunt Gent (NNG) ziet het licht. De
werkgroep gaat regelmatig op stap om de mooiste natuur in onze gebieden
vast te leggen en organiseert ook fotografiecafés en andere lezingen.

2020 In verband met het Gentse Zwin bekomen we een overeenkomst met de
Vlaamse Waterweg en de Stad Gent tot behoud van de getijdenwerking.

2020 De coronacrisis lokt mensen massaal naar de natuur. Nooit eerder waren
onze gebieden zo populair. In Snep! verschijnt een extra coronabijlage vol
wandeltips en kaartjes.



2021 Het traject i.v.m. het Gentse Groen RUP (Het RUP wil 266 hectare bestaand
waardevol groen herbestemmen naar natuur-, bos- of parkgebied en ook
109 hectare extra bijkomend groen herbestemmen als natuurgebied) wordt
in Gent ondersteund door een stevige campagne, en - zo ziet het er naar uit -
met goed resultaat.

2021 Natuurpunt Gent bestaat, net zoals moedervereniging Natuurpunt, 20 jaar en
heeft meer leden dan ooit tevoren.

4.2. Hoe zijn we georganiseerd?

4.2.1. Organisatiestructuur

Natuurpunt Gent wordt gevormd door verschillende organen en hun onderlinge interactie.

De algemene vergadering waakt over de algemene lijnen van de werking van Natuurpunt
Gent. Ze wordt minstens één keer per jaar bijeengeroepen om het werkingsverslag en
-programma en de jaarrekening en de begroting toe te lichten en goed te keuren, de
stemgerechtigde leden en de leden van het bestuur aan te stellen of te ontslaan. Dat gebeurt
via een stemming. Enkel stemgerechtigde leden kunnen effectief stemmen op de algemene
vergadering. Elk lid van Natuurpunt op het grondgebied van Natuurpunt Gent kan zich
kandidaat stellen om stemgerechtigd lid te worden. Toch is iedereen welkom om de
algemene vergadering bij te wonen: leden, vrijwilligers, medewerkers, maar dus ook iedereen
die interesse heeft in onze werking.

Het bestuur stuurt de vereniging aan. Het stippelt de grote lijnen uit over de diverse
‘werkvelden’ en volgt de goede uitvoering ervan op. Die werkvelden zijn: vereniging,
vrijwilligerswerking, aankopen, natuurbeheer, fondsenwerving, studie, beleid, educatie en
publieksactiviteiten, Natuur.Café, onthaal, communicatie, financiën, personeel en
accommodatie, en verbreding (zie ook verder, 5.2.). Het bestuur vergadert minstens tien keer
per jaar. Daarbovenop is er een jaarlijkse planningsdag om de hele werking te evalueren en
voor te bereiden.

Voor een belangrijk deel van de werkvelden laat het bestuur zich bijstaan door permanente
thematische werkgroepen, die door het bestuur gemachtigd worden om concrete
beslissingen te nemen en strategische beslissingen voor te bereiden.

In de recentste jaren hebben zich werkgroepen gevormd rond de diverse werkvelden (zie ook
verder, 5.2., voor een opsomming en beschrijving van de werkvelden):

1. Vrijwilligerswerking (Vrijwilligerswerkgroep),
2. Natuurbeheer (Overkoepelend Beheerteam en lokale beheerteams),
3. Beleid (beleidswerkgroep in heroprichting),
4. Natuur.Café in Bezoekerscentrum De Bourgoyen (Team Natuur.Café),
5. Onthaal in Bezoekerscentrum De Bourgoyen (Team Onthaal),
6. Communicatie (Redactieteam van de Snep!, die haar discussie al eens thematisch

verbreedt naar het volledige communicatiebeleid),
7. Educatie en publieksactiviteiten (Natuurpunt CVN Gent, organiserende teams van

grote evenementen),
8. Financiën (Team Boekhouding),



9. Fondsenwerving (Fondsenwervingswerkgroep, die creatieve voorstellen doet om
nieuwe fondsen aan te boren en die uitvoert),

10. Personeel en accommodatie (Dagelijks Personeelsbestuur of DPB),
11. Studie (Plantenwerkgroep, Invertebratenwerkgroep en Vogelwerkgroep Gent+) en
12. Verbreding (Werkgroep Diversiteit en Toegankelijkheid).

Op gebied van de werkvelden ‘vereniging’ en ‘aankopen’ zijn vandaag (nog) geen specifieke
werkgroepen actief. Het werk hierrond gebeurt op basis van individuele vrijwilligers die
onderling netwerken of ad hoc samenwerking aangaan. Maar ook voor de andere
werkvelden is het niet zo dat al het werk binnen dat werkveld enkel binnen de specifieke
‘officiële’ thematische werkgroepen gebeurt. Ook losse (groepjes van) vrijwilligers zijn hier
vaak rond actief.

De thematische werkgroepen werken in principe rond één specifiek thema of werkveld, maar
wel voor het hele werkingsgebied van Natuurpunt Gent.

Daarnaast wordt heel wat van het lokale werk momenteel gedragen door zeven lokale kernen
en werkgroepen:

1. Kern Deurle-Latem
2. Kern Damvallei
3. Werkgroep Assels
4. Werkgroep Gentbrugse Meersen
5. Werkgroep Sint-Pieters-Buiten
6. Werkgroep Bourgoyen-Ossemeersen
7. Werkgroep Natuurpark Levende Leie (projectmatige werkgroep i.s.m. Natuurpunt

Tussen Leie en Schelde)

De lokale kernen/werkgroepen die vermeld worden zijn deze die relatief uitgekristalliseerd
zijn. Daarnaast zijn er nog andere aantoonbare dynamieken die het potentieel hebben van
een lokale kern, zonder daarom reeds als zodanig te werken: de vrijwilligers rond het
Rijvisscheproject, de vrijwilligers in de Moervaartvallei, enzovoort.

Deze kernen en werkgroepen bundelen (in tegenstelling tot de thematische werkgroepen)
verschillende thema’s of activiteiten, maar zijn voornamelijk actief binnen een afgebakend
gebied en dus niet zozeer over het hele werkingsgebied van Natuurpunt Gent.

In negen van onze elf natuurgebieden ontfermen lokale beheerteams zich over het
natuurbeheer van ‘hun’ gebied. In vele gevallen maken deze beheerteams deel uit van een
lokale kern of werkgroep (Assels, Bourgoyen-Ossemeersen, Damvallei, Gentbrugse Meersen,
Latemse Meersen en Westerplas), soms werken ze als aparte entiteit omdat er (nog) geen
actieve werkgroep is in het gebied (Rijvissche, Vinderhoutse Bossen). Toch doen de
vrijwilligers van de beheerteams Rijvissche en Vinderhoutse Bossen effectief meer dan
alleen beheer: ook beleidswerk, openstelling van gebieden, samenwerking met stakeholders,
publieksactiviteiten ... nemen ze op zich. Alle beheerteams kunnen rekenen op
ondersteuning vanuit het Overkoepelend Beheerteam, waarin heel wat beheerteams ook
vertegenwoordigd zijn, naast de betrokken planners(s) van Natuurpunt Beheer, een
medewerker, de bijzondere veldwachters en enkele bestuurders van Natuurpunt Gent.

Buitenom deze structuur van werkgroepen en werkvelden zijn uiteraard nog tal van andere
vrijwilligers actief, die allemaal bijdragen tot de werking van Natuurpunt Gent.



Figuur: schematische weergave structuur Natuurpunt Gent

4.2.2. Personeelsstructuur

Natuurpunt Gent vzw heeft 3 vaste medewerkers.

De coördinator (60%) staat in voor de coördinatie van de algehele werking, de opvolging van
de dagelijkse werking en is een brugfiguur tussen het bestuur (als werkgever) en de
beroepskrachten. Als extra aandachtspunten zal zij de komende jaren vrijwilligersbeleid en
netwerking op zich nemen, en de contacten met belangrijke stakeholders opvolgen.

De medewerker communicatie en pers (80%) zorgt voor de interne en externe communicatie
van Natuurpunt Gent (waaronder de sociale media en het ledenblad Snep!) en ondersteunt
de gehele werking en (lokale) activiteiten met raad en daad. Hij is het eerste aanspreekpunt
voor dagelijkse vragen en mails van de leden of (online) bezoekers. Als extra
aandachtspunten zal hij de komende jaren de huidige communicatiekanalen diversifiëren en
moderniseren, en een nieuwe website ontwikkelen.

De medewerker natuurbeheer (80%) staat permanent in voor de organisatie van een
structureel en consequente beheer van de gronden die Natuurpunt heeft aangekocht in de
Gentse regio. Hij wordt hierbij ondersteund door kansengroepen zoals mensen met een



functiebeperking, anderstaligen en vluchtelingen. Deze sociale component is een extra
geprezen dimensie in de organisatie, die we de komende jaren zeker willen uitbouwen.

Het team wordt ondersteund door stagiair(e)s/tijdelijke contracten type ‘werkplekleren’,
‘wijkwerking’, art. 60-arbeiders (via het O.C.M.W.) of studenten uit het secundair of hoger
onderwijs. Ook hier is de insteek ‘diversiteit’ van stijgend belang: we steken dan ook heel wat
energie in de begeleiding van deze mensen. In onze visie willen wij iedereen zonder drempels
betrekken bij natuurbeleving en zien we de dagelijkse werking ook als groeiplatform voor
mensen die het op de arbeidsmarkt en/of in het leven niet gemakkelijk hebben.

Naast dit alles moet gewezen worden op de twee medewerkers van Natuurpunt Beheer, die
aangesteld zijn bij het Natuur- en Milieucentrum (NMC) De Bourgoyen (beiden 80%). Hun
werkzaamheden worden georganiseerd in complementariteit met deze van het secretariaat
van Natuurpunt Gent. De twee medewerkers organiseren met name educatieve activiteiten in
en bij de Bourgoyen, maar ondersteunen tegelijk ook de bestaande educatieve activiteiten
binnen het geheel van regio Gent. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor een goede flow en
voortgang van het Natuur.Café in het NMC en nemen zij een deel van de logistieke,
boekhoudkundige en administratieve taken op zich bij de dagelijkse werking van De Stek.

4.2.3. Dagelijkse werking

De dagelijkse werking wordt enerzijds opgenomen door de personeelsleden (ondersteund
door de coördinator), en anderzijds door de vrijwilligers actief in de verschillende werkvelden
en bestuurders. Zij voeren uit (en maken concreet) wat in grote lijnen bepaald wordt door het
bestuur en de algemene vergadering. Daarin krijgen ze de nodige vrijheid en zelfstandigheid.
Strategische punten of vragen die opduiken tijdens de dagelijkse werking, worden
systematisch teruggekoppeld met het bestuur.

4.3. Hoe nemen we beslissingen?

De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan binnen Natuurpunt Gent. Zij
keurt het verslag van het afgelopen jaar en de plannen voor het volgende jaar goed. Ook de
jaarrekening en begroting worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Ieder lid van
Natuurpunt binnen het werkingsgebied van Natuurpunt Gent kan zich kandidaat stellen als
stemgerechtigd lid, maar het is de algemene vergadering die beslist of die persoon effectief
mag toetreden of niet. Wie niet stemgerechtigd is, mag wel deelnemen en input geven op de
algemene vergadering, maar heeft geen stemrecht. Om geldig te zijn, moet minstens de helft
van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn op de algemene vergadering. Ten laatste twee
weken voor de start van de algemene vergadering stuurt de secretaris de nodige
documenten door naar de stemgerechtigde leden, zodanig dat die zich optimaal kunnen
voorbereiden op de te nemen beslissingen.

Soms is een specifieke kwestie zodanig urgent of strategisch van aard dat een bijzondere
algemene vergadering wordt samengeroepen. Die bestaat uit dezelfde stemgerechtigde
leden, maar krijgt dus de opdracht om input te geven en te stemmen over een specifieke
kwestie (bv. rond dit meerjarenplan of de statuten).

Vervolgens neemt het bestuur beslissingen over alle werkvelden en zaken die de gehele
vereniging aanbelangen, uiteraard binnen de lijnen die de algemene vergadering goedkeurt.
Minstens 10 keer per jaar wordt een bestuursvergadering georganiseerd, telkens de tweede
donderdag van de maand op een vast tijdstip. Tijdens de bestuursvergaderingen worden de
diverse werkvelden systematisch besproken en bijgestuurd. Elke bestuurder en



werkveldverantwoordelijke kan punten op de agenda plaatsen. Ze worden daartoe steevast
uitgenodigd door de secretaris voordat de agenda wordt gefinaliseerd en besproken op de
bestuursvergadering. Om de connectie met de werkvelden nauw te houden, wordt
geprobeerd om elke bestuursvergadering deels op te hangen aan een specifiek werkveld,
waarrond dan meer in de diepte kan worden afgestemd. In principe kan ook ieder
geïnteresseerd lid of geïnteresseerde vrijwilliger de bestuursvergadering bijwonen, al
gebeuren de beslissingen in de eerste plaats door het bestuur.

Stuit het bestuur op fundamentele kwesties of onderwerpen, dan kan het beslissen om een
denkdag te organiseren over dat specifieke onderwerp (of onderwerpen). Op deze denkdag
worden vervolgens alle bestuurders, medewerkers en werkveldverantwoordelijken
uitgenodigd om tot een gezamenlijke houding of probleemoplossing te komen. De
eindbeslissing ligt evenwel bij het bestuur. Het bestuur tracht de laatste jaren om jaarlijks
minstens één denkdag te organiseren.

Binnen de lijnen goedgekeurd door de algemene vergadering en het bestuur werken de lokale
werkgroepen en kernen, thematische werkgroepen en beheerteams min of meer zelfstandig
rond hun werkveld. Zij organiseren zelf hun dagelijkse werking. Toch worden bepaalde
beslissingen teruggekoppeld naar in de eerste plaats het bestuur. Het gaat dan om
onderwerpen die de algemene vereniging aanbelangen of treffen, al is de definitie daarvan
niet vastgelegd.

De dagelijkse personeelswerking wordt aangestuurd door de coördinator. Voor dagelijkse
taken en opvolging nemen de personeelsleden zelfstandig beslissingen. Wat betreft
taakstelling, welzijn en personeelsbeleid krijgt een apart orgaan, het Dagelijks
Personeelsbestuur (DPB) het fiat van het bestuur om beslissingen te nemen. Meer
structurele kwesties of vraagstukken worden via de coördinator of het Dagelijks
Personeelsbestuur ingebracht op de bestuursvergadering.

De algemene houding in beslissingsprocessen is er een van openheid, transparantie en
democratie. Niet alleen respecteren we de wettelijk bepaalde beslissingsmodaliteiten, we
respecteren standaard de inbreng van al onze vrijwilligers, medewerkers en leden.
Beslissingen gebeuren nooit zonder afstemming met alle sleutelfiguren m.b.t. het topic, en
worden in de mate van het mogelijke steevast gecommuniceerd in alle openheid.

5. Positionering

5.1. Lokale en bovenlokale omgevingsfactoren

Eerste omgevingselement – een groeiende bevolking leidt naar een groeiende natuur- en
groenbehoefte. Volgens de recentste prognoses van de Studiedienst van de Vlaamse
Regering zou Gent nu ongeveer 263.000 inwoners tellen en zal dit inwonertal stijgen naar
267.000 in 2027; in Destelbergen zou het inwoneraantal in dezelfde periode stijgen van
ongeveer 18.500 naar ongeveer 19.100; in Sint-Martens-Latem zou het inwoneraantal
schommelen rond de 8.400. Bovendien is de Gentse agglomeratie – de stad samen met haar
voorsteden en randgemeenten – in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een verstedelijkt
gebied met een enorme diversiteit en tot een aantrekkingspool voor economische
bedrijvigheid, kennis en cultuur. Dit globaal toenemende aantal inwoners en die zeer grote
diversiteit leiden ook tot toenemende behoeften aan een veilige, gezonde en kwaliteitsvolle
leefomgeving, met voldoende natuur en groen.



Tweede omgevingselement – er zijn nog veel natuurwaarden in Gent, maar ze behoeven de
nodige zorg. De Gentse agglomeratie bevat niet alleen stedelijk gebied – met de typische
woonzones en de industriële voorzieningen. Er is ook een sterk uitgebouwde haven-,
waterweg- en verkeersinfrastructuur, er zijn de natuurlijke rivieren die onze agglomeratie
doorsnijden, er zijn nog vele landbouw- en bosgronden, evenals sport- en recreatieterreinen.
In alle bestemmingen, zones en gebruikswijzen schuilen er groen- en natuurwaarden. In vele
situaties staan deze natuurwaarden onder druk. Daarnaast zijn er de echt specifieke
natuurterreinen, die effectief gericht zijn op het natuurbehoud. Alles samen is het een
belangrijke maatschappelijke uitdaging om die aanwezige natuurrijkdom te beschermen en
deze verder te ontwikkelen.

Derde omgevingselement – klimaatverandering staat voor de deur. Zelfs de doorgewinterde
twijfelaars kunnen niet ontkennen dat er meer en meer periodes van extreem weer
voorkomen en zullen komen, en dat zeer droge, hete, en zeer natte periodes elkaar zullen
opvolgen. Zowel natuur als mens hebben hieronder te lijden. Onze stedelijke en
voorstedelijke omgeving is nog niet echt voorzien op de gevolgen van de klimaatverandering.
In de meeste wijken, op pleinen en in bedrijventerreinen is er nog te veel verharding en te
weinig ruimte voor water en groen om te kunnen spreken van een klimaatbestendige
agglomeratie. De bebouwde oppervlakte neemt nog steeds toe. Het is een uitdaging om in
ons werkingsgebied het investeringsgedrag bij te stellen, en daartoe de overheid de nodige
beleidsinstrumenten – ruimtelijke ordening, vergunningverlening, planning – te doen
inzetten.

Vierde omgevingselement – het belang van co-creatie. Zowel Gent, Destelbergen als
Sint-Martens-Latem zijn gemeenten waar veel aan het veranderen is. Van oud residentieel en
industrieel weefsel en kleinschalige landbouw naar kennisbedrijven, naar nieuwe woon- of
bedrijvigheidszones en naar nieuwe openruimtebestemmingen. Bij die veranderingen
ontstaan er nieuwe kansen voor groen en voor natuur – en meteen ook voor wie met natuur
begaan is. Nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan, nieuwe organisatievormen steken de
kop op, nieuwe verenigingen dienen zich aan en nieuwe bestuursvormen zetten zich door. De
besturen in ons werkingsgebied hebben daar de afgelopen jaren op diverse manieren op
ingezet: grote projecten met inspraakkansen, adviesraden, enzovoort. Het is een uitdaging
voor een vereniging als Natuurpunt Gent om met maximaal resultaat in die mogelijke
samenwerkingsverbanden te stappen.

5.2. Wat doen we?

Wat doen we allemaal voor de natuur en inwoners uit het Gentse? Wat zijn de kernthema’s
waar we (vrijwilligers en medewerkers samen) dagelijks rond werken? Bij Natuurpunt Gent
spreken we in dit verband over 14 ‘werkvelden’.

We stellen ze met trots voor:

1. vereniging (items die de vereniging in haar geheel aanbelangen; ledenwerving;
vertegenwoordiging bij en samenwerking met andere organisaties)

2. vrijwilligerswerking (activiteiten voor de vrijwilligers zoals etentjes als bedanking,
uitstappen, opleidingen; ondersteuning en coaching voor bestaande werkgroepen en
losse vrijwilligers; nieuwe vrijwilligers rekruteren en onthalen)

3. aankopen (terreinverwerving)
4. natuurbeheer (beheer van onze natuurgebieden)
5. fondsenwerving
6. studie (natuurstudie)

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QUfh8kUSvWumtv78tB9wdgKBmUQWeEei


7. beleid (opvolgen natuurbeleid in Gent, Sint-Martens-Latem en Destelbergen:
Minaraad, Gecoro, natuurinrichtingscomité’s, commissies, contacten met
beleidsvoerders)

8. educatie en publieksactiviteiten (coördinatie gidsenteam, educatieve activiteiten
zoals wandelingen, cursussen, voordrachten en tijdelijke tentoonstellingen,
activiteiten voor een breed publiek, grotere evenementen)

9. Natuur.Café (werking van het café in het bezoekerscentrum De Bourgoyen)
10. onthaal (onthaal bezoekers in het bezoekerscentrum De Bourgoyen)
11. communicatie (tijdschrift, website, sociale media, nieuwsbrieven, perswerk, PR)
12. financiën (subsidies, boekhouding)
13. personeel en accommodatie (welzijn, taakstelling, verenigingshuis De Stek)
14. verbreding (oog voor diversiteit en toegankelijkheid in natuurbeleving en

natuurbeleid)

5.3. Wat maakt ons uniek?

Met Natuurpunt Gent zijn we die unieke organisatie die erin slaagt een groeiende
vrijwilligerswerking te verbinden met een diversiteit aan type mensen, leeftijdsgroepen en
maatschappelijke spelers – en dit door onze inzet voor natuurbeheer en -beleving in de
Gentse regio. Op die manier hebben we een heel eigen, positieve impact op de leefkwaliteit
en het welzijn van de inwoners en bezoekers van de Gentse regio. Onze visie op
vrijwilligerswerk is dat het ‘voor-en-door’-principe de mensen eigenaar maakt van een
gedeeld verhaal waar zij zich sterk mee verbonden voelen, en waardoor hun inzet meer
waarde krijgt. De noodzakelijke maar minimale inzet van professionele krachten bestendigt
en versterkt deze verbanden.

5.4. Voor en met wie werken we?

5.4.1. Voor wie?

Wie zijn onze doelgroepen? Wie willen we bereiken en warm maken voor meer natuur in de
Gentse regio?

● Leden van Natuurpunt in de Gentse regio. We bestaan voor een groot deel dankzij de
steun van onze leden. Aan ons om aan te tonen dat hun lidmaatschap echt wel een
verschil maakt. We informeren hen over de werking en realisaties van Natuurpunt
Gent en nodigen hen uit om de natuur te ontdekken en deel te nemen aan de vele
acties en activiteiten. We bereiken hen via onze algemene, maar ook aparte kanalen,
zoals het ledentijdschrift.

● Inwoners van de Gentse regio (het brede publiek en mogelijk potentiële leden).
Natuur is belangrijk voor iedereen, ook voor niet-leden. Om aan te tonen wat de
natuur kan betekenen voor alle inwoners van de Gentse regio, nodigen we iedereen
uit om te komen genieten van een uitje in de natuur, of maken we hen warm met
leuke beelden en weetjes. Dat verhoogt het draagvlak bij alle inwoners voor meer
lokale natuur, wat mogelijk een opstapje kan betekenen naar effectief lidmaatschap.
We bereiken inwoners via onze algemene kanalen, zoals sociale media, pers en
fysieke aanwezigheid in de natuur.

● Beleidsmakers. De steun van beleidsmakers, zowel lokaal als bovenlokaal, is
onmisbaar. Niet alleen financieel (Natuurpunt Gent ontvangt werkingssubsidies van
zowel de Vlaamse Overheid als de Stad Gent), maar ook moreel. Beleidsmakers
kunnen als geen ander het goede voorbeeld geven aan inwoners, en voeding geven
aan broodnodige maar soms moeizame transities. Natuurpunt Gent probeert daarom



ook beleidsmakers warm te maken om mee te werken aan meer natuur voor iedereen
in de Gentse regio. Dat doen we zo veel mogelijk via persoonlijke contacten.
Daarenboven steunt Natuurpunt Gent zoveel mogelijk het beleid van de overheid,
geeft weerklank en versterkt waar mogelijk.

● Bedrijven in de Gentse regio. Ook (landbouw)bedrijven kunnen een belangrijke
invloed uitoefenen op de omgeving waarin ze gevestigd zijn. Steeds meer bedrijven
zijn bereid om hun werking duurzamer vorm te geven en ook de natuur een plaats te
geven of te steunen. Vandaag richten we ons nog maar in mindere mate naar
bedrijven, maar Natuurpunt Gent wil hen meer en meer bereiken en betrekken in de
toekomst, uiteraard onder duidelijke ethische en andere voorwaarden.

5.4.2. Met wie?

Wie zijn onze medestanders? Wie trekken we mee aan boord om onze missie en visie te
bereiken?

● Vrijwilligers. Natuurpunt Gent is in de eerste plaats een vrijwilligersorganisatie.
Vrijwilligers vormen het kloppend hart van onze vereniging. Zonder hen geen natuur
voor iedereen in de Gentse regio.

● Beleidsmakers en overheidspartners. In de eerste plaats proberen we actief samen te
werken met beleidsmakers, zowel lokaal als bovenlokaal. De afgelopen jaren heeft
Natuurpunt Gent zich weten te profileren als een betrouwbare en constructieve
partner in het streven naar meer groen en natuur voor alle inwoners van de Gentse
regio.

● (Landbouw)bedrijven. Vandaag al werkt Natuurpunt Gent hier en daar samen met
landbouwers. Die samenwerking willen we bewaren en uitbreiden naar meer
bedrijven binnen en buiten de landbouwsector, zodat we beiden de vruchten plukken
van meer natuur en natuurlijke landschappen.

● Andere organisaties in het Gentse. Meer en meer weten Natuurpunt en andere
organisaties elkaar te vinden om samen projecten uit te werken of activiteiten te
organiseren. Het gaat daarbij niet alleen om natuur- en milieuorganisaties. Ook met
maatschappelijke organisaties ontstaan bloeiende samenwerkingen die onze beide
missies vooruithelpen.

5.5. Natuurpunt Gent: door en voor vrijwilligers

We kunnen het niet genoeg benadrukken: onze vrijwilligers zijn onmisbaar voor Natuurpunt
Gent. Ze vormen het kloppend hart en zijn actief binnen al onze werkvelden. Ze ontfermen
zich over aankopen, beheer, studie, activiteiten, het Natuur.Café, communicatie, financiën, en
zoveel meer. Natuurpunt Gent is dan ook een echte vrijwilligersvereniging. Ze is destijds
ontstaan dankzij het initiatief van vrijwilligers, waarna er geleidelijk aan budget vrijkwam voor
één en later enkele personeelsleden. Dat is tot op vandaag zo. Onze 450 vrijwilligers laten
Natuurpunt Gent elke dag schitteren, ondersteund door 3 professionele medewerkers van
Natuurpunt Gent (en mede ook door de 2 werknemers van Natuurpunt Beheer bij het NMC
De Bourgoyen).

Alle vrijwilligers verdienen onze dankbaarheid en beste zorgen. De komende jaren willen we
dan ook extra aandacht besteden aan ons vrijwilligersbeleid (zie ook 6. Doelstellingen). De
eerder organische aanpak van de afgelopen jaren botst steeds meer op zijn grenzen nu onze
vrijwilligersgroep en werking blijft groeien. Daarom streven we de komende jaren naar een
goed uitgewerkt vrijwilligersbeleid, waarin ruimte ontstaat om nieuwe vrijwilligers te werven
en te onthalen, maar zeker ook om bestaande vrijwilligers beter te kunnen coachen,



ondersteunen, waarderen en verbinden. Zo slagen we erin om onze vrijwilligers én gehele
werking nog meer te laten bloeien.

6. Doelstellingen

Hoe kunnen we onze missie en visie de komende jaren vertalen in concrete resultaten? We
hebben 4 strategische en 22 operationele doelstellingen uitgepuurd, die elk in concrete
acties voor 2022 en de daaropvolgende jaren worden gegoten. Dit geheel van doelstellingen
en acties vormt zeker tot 2026 onze concrete leidraad.

Strategische doelstelling 1. TOPNATUUR! 
“NATUURPUNT GENT BEHEERT EN REALISEERT TOPNATUUR”

Deze strategische doelstelling houdt in dat we in ons werkingsgebied meer natuurgebieden
in beheer nemen, en dat we deze natuurgebieden beter clusteren en verbinden. Deze aanpak
geeft ons slagkracht om de beheerde gebieden robuuster en biodiverser te maken. Ook
houdt deze strategische doelstelling in dat we hiertoe alle nodige vrijwilligerswerking en
studieactiviteiten ontplooien en dat we de hiertoe nodige middelen verwerven.

De strategische doelstelling 1 hangt samen met onze missie, meer specifiek met “We
realiseren en beheren topnatuur in en om het Gentse”; ook het element in onze missie dat we
ijveren voor voldoende ruimte en een goed milieu voor die natuur is hier aan de orde. Deze
strategische doelstelling wordt mee ingezet voor de realisatie van visie-elementen (1) en (8).

Operationele doelstelling 1 - Natuurgebieden in natuurbeheer brengen

Natuurpunt Gent beheert binnen haar werkingsgebied eind 2026 minstens 400 hectare
natuurgebied, en streeft hierbij naar zowel robuuste eenheden natuur als verbindingen
tussen natuurgebieden. 

Beschrijving
Natuurterreinen aankopen en in beheer nemen is en blijft een belangrijke basis om natuur
veilig te stellen in de toekomst. De inwoners van Gent, Destelbergen en Sint-Martens-Latem
hebben nood aan meer natuur. Ook de veelheid aan planten- en diersoorten snakken
hiernaar. Daarom maakt Natuurpunt Gent ook de komende jaren werk van meer natuur in
bezit of beheer, minimum 400 hectare tegen 2026 (eind 2020 stond de teller op 326 hectare).
Enerzijds proberen we zo robuust mogelijke eenheden natuur te vormen. Anderzijds
proberen we bestaande gebieden (van ons en ook van andere natuurbeheerders) de
komende jaren nog meer met elkaar te verbinden, wat de soortenrijkdom opnieuw ten goede
komt. Dit laatste aspect kreeg de afgelopen periode meer en meer aandacht, en wordt
steeds relevanter nu grotere oppervlakten natuur aangekocht en met elkaar verbonden
kunnen worden.
Het bestuur volgt deze operaties op de voet op.

Link met de strategische doelstelling
De ervaring van meerdere decennia leert dat het moeilijk is om in een regio topnatuur te
bekomen en die te doen uitbreiden, wanneer we die niet zelf (i.e. door Natuurpunt Beheer
doen) aankopen en/of zelf in beheer nemen. Verwerving en inbeheername zijn dus
noodzakelijk voor onze strategische doelstelling.



Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Tegen 2026 heeft Natuurpunt Gent de verantwoordelijkheid genomen voor het beheer van
minstens 400 hectare topnatuur.
In aansluiting met de initiatieven die we al genomen hebben voor natuurverbinding
(Rosdambeekvallei, Meirebeekvallei, Levende Leie) proberen we meer vanuit een algemeen
overzicht te werken (bv. meer in het noorden). Binnen de planperiode komen we tot een
inventaris die zich uitspreekt over de haalbaarheid en wenselijkheid van nog meer
verbindingen tussen bestaande natuurgebieden in de Gentse regio.
Er is daarenboven een planning om gekende of te ontwikkelen robuuste eenheden te
versterken of te verbreden en waar mogelijk met een inventaris van mogelijk nieuwe
terreinen als kluif voor de daaropvolgende beleidsperiode.

Beoogd effect in de Gentse regio
Onze natuurgebieden worden verder uitgebreid en beter verbonden om ze zo te versterken en
gerichter te kunnen beheren ten voordele van de biodiversiteit. Door meer robuuste
eenheden aan te kopen of te ontwikkelen krijgt de Gentse regio ook extra klimaatbuffers.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 genereren we de aankoop, via Natuurpunt Beheer, van ongeveer 15 hectare

nieuwe bossen en natuurterreinen in de Gentse regio.
● Opstart van een (sub-)werkgroep ‘verbinding’ binnen het overkoepelend beheerteam,

die kan werken aan een inventaris rond haalbaarheid en wenselijkheid van
verbindingen tussen natuurgebieden.

Operationele doelstelling 2 - Onze natuurgebieden daadwerkelijk beheren

Natuurpunt Gent beheert haar natuurgebieden om de aanwezige en gewenste
natuurwaarden te beschermen en te bevorderen. 

Beschrijving
Om van onze natuurgebieden ook effectief pareltjes te maken op het vlak van biodiversiteit,
stellen we een weloverwogen natuurbeheer in, dat rekening houdt met de aanwezige en
gewenste natuurwaarden en deze beschermt en bevordert. Dat gebeurt vandaag al, maar de
komende jaren doen we dit planmatiger en gerichter. We meten ook de vordering van de
beheerplannen, zodat we die waar nodig kunnen bijsturen. Waar mogelijk en wenselijk, wordt
samengewerkt met diverse stakeholders, waaronder landbouwers. Bovendien kijkt
Natuurpunt Gent bewust ook verder dan de grenzen van haar natuurgebieden, door bv. ook in
te zetten op natuurbehoud en soortenbescherming in het landbouwgebied, in de stads- of
gemeentekernen …

Link met de strategische doelstelling
Eenmaal we natuurgebieden in bezit nemen, moeten we ook de verantwoordelijkheid nemen
om die verhoopte topnatuur te realiseren: dit gaat niet zonder doelgericht en planmatig
beheer van deze gebieden.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
In nauwe samenwerking met Natuurpunt Gent stelt Natuurpunt Beheer bij nieuwe aankopen
telkens een beheerplan op, waarin de nodige inrichting en het beheer uitgestippeld wordt,
zodat de aanwezige (of gewenste) natuurwaarden en biodiversiteit er kunnen verhogen.
Beheerplannen worden opgemaakt volgens de nodige officiële vereisten en vertaald in
actieplannen doorheen de seizoenen om het beheer planmatig en dagelijks op te volgen. De



voortgang van bestaande beheerplannen wordt zorgvuldig geëvalueerd en waar nodig
bijgestuurd.
De inrichting van onze gebieden wordt zodanig opgevat dat we over het geheel genomen
optreden als een netto-bebosser. Deze bebossingsoperaties voeren we zo mogelijk door in
samenwerking met bedrijven en met andere daarin geïnteresseerde organisaties.
Natuurpunt werkt, op percelen waar dat mogelijk en wenselijk is, samen met landbouwers,
via beheerovereenkomsten. 
Voor elk van de natuurgebieden is er minstens één vrijwillige conservator en een lokaal
beheerteam. Jaarlijks wordt de voortgang van dit beheerplan zorgvuldig geëvalueerd door
het overkoepelend beheerteam en waar nodig bijgestuurd.
Elke 2 jaar wordt gekozen voor een soort die we in het bijzonder voor het voetlicht plaatsen
bij ons beheer, met het oog op de bescherming ervan (zie OD 8).

Beoogd effect in de Gentse regio
De natuurgebieden die onder onze vleugels vallen, garanderen de best mogelijke weg naar
biodiversiteit en robuustheid.

Voorbeelden van acties in 2022
● Ook in 2022 worden, in de door ons beheerde natuurterreinen, wekelijks (en soms

dagelijks) beheeractiviteiten georganiseerd en uitgevoerd door onze vrijwilligers en
terreinarbeiders.

● In 2021-2022 inventariseert Natuurpunt Gent de samenwerkingsrelaties met
landbouwers op haar natuurterreinen, en garandeert ze dat die alle verankerd zijn in
een degelijke schriftelijke overeenkomst. 

● Leden van het overkoepelend beheerteam van Natuurpunt Gent zetelen ook in 2022
in de Beheercommissies Bourgoyen-Ossemeersen en Gentbrugse Meersen. De
bedoeling van deze actie is de opvolging van het beheer in deze natuurgebieden, om
(liefst zo) gemeenschappelijk (mogelijk) beheerplannen op te stellen.

● In 2021-2022 wordt de beheerplanning en het conservatorschap gerealiseerd van het
recent verworven gebied in de Rosdambeekvallei.

Operationele doelstelling 3 - Ons natuurbeheer via ons netwerk optimaliseren

Het overkoepelend beheerteam van Natuurpunt Gent optimaliseert het terreinbeheer en
coördineert en ondersteunt een netwerk van lokale beheerteams.

Beschrijving
Het beheer van de natuurgebieden in het Gentse gebeurt voornamelijk door lokale vrijwillige
beheerteams. Dat model willen we behouden en versterken, maar omdat de oppervlakte te
beheren gebieden duidelijk toeneemt, is er meer en meer nood aan centrale coördinatie en
samenwerking. De lokale beheerteams en het overkoepelend beheerteam functioneren
voortaan dus als een netwerk, waarbij naast zelfstandigheid ook interactie en samenwerking
belangrijker worden. Dit alles komt de optimalisatie van het terreinbeheer ten goede.

Link met de strategische doelstelling
Verwerving, inrichting en beheer zijn geen vanzelfsprekende activiteiten. Heel wat inzet van
vrijwilligers met voldoende knowhow is vereist. Het is belangrijk elkaar hierin te steunen, van
elkaar te leren, en met elkaar af te stemmen. Een levendig netwerk en een haalbare en toch
uitdagende visie is hiertoe nodig.



Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
In de komende jaren wordt het overkoepelend beheerteam versterkt en verder uitgebouwd.
De betrokken vrijwilligers uit de lokale beheerteams en de professionele medewerker
natuurbeheer ontwikkelen samen een algemene visie over het overkoepelende natuurbeheer
van Natuurpunt Gent. Daarbij wordt ook de verantwoordelijke planner van Natuurpunt Beheer
nauw betrokken. In 2026 is er aldus een beheernetwerk operationeel, met een duidelijke visie
en een daarop jaarlijks uitgeschreven actieplan.
Het overkoepelend beheerteam is op die basis in staat om de werking van lokale
beheerteams, die in de eerste plaats zelfstandig werken, beter te ondersteunen. Deze
ondersteuning vertaalt zich concreet op verschillende vlakken: opleiding, advies, materiaal,
hulp in arbeidskrachten, communicatie, kennisdelings- en intervisiemomenten.
De lokale beheerteams zijn betrokken bij voorstellen van diverse natuuraankopen door
Natuurpunt Beheer op het grondgebied van Natuurpunt Gent, en engageren zich om het
nodige te doen op nieuw verworven gronden in hun werkingsgebied.

Beoogd effect in de Gentse regio
Hoe meer het overkoepelend beheerteam doelgericht en in verbondenheid kan optreden voor
en met onze lokale beheerteams, hoe meer de natuurwaarden van onze natuurgebieden met
de passende expertise worden bejegend.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 zijn er minstens 4 interactiemomenten tussen het overkoepelend

beheerteam, de lokale beheerteams en lokale aankopers.
● Natuurpunt Gent heeft tegen eind 2022 een eerste algemene visietekst klaar over het

natuurbeheer door Natuurpunt Gent.

Operationele doelstelling 4 - Natuur inventariseren voor beheer en beleid

Natuurpunt Gent inventariseert de dier- en plantensoorten en bijbehorende leefgebieden in
haar werkingsgebied en stelt haar resultaten en diensten ter beschikking om beheerkeuzes
te maken en beleidsdossiers te onderbouwen.

Beschrijving
Momenteel zijn er drie natuurstudiewerkgroepen actief onder de vleugels van Natuurpunt
Gent: de vogelwerkgroep, plantenwerkgroep en invertebratenwerkgroep. Vandaag al
inventariseren zij op regelmatige tijdstippen natuur- en andere gebieden op aanwezige dieren
en planten. Deze informatie wordt bewaard via allerhande platforms, waar ze de wetenschap
kan dienen.
De komende jaren wil Natuurpunt Gent al deze waardevolle kennis nog meer benutten, ook
voor haar eigen beleidswerk en beheerkeuzes. Daarom zullen de beleidswerkers en
beheerteams nauwer samenwerken met de studiewerkgroepen. Zo stellen de
studiewerkgroepen hun kennis, advies en diensten ter beschikking van beleidswerkers en
beheerteams, die deze gebruiken om weloverwogen keuzes en beslissingen te maken.
Deze doelstelling hangt samen met OD 8.

Link met de strategische doelstelling
Topnatuur realiseren vereist informatie en studie: om die topnatuur te kunnen identificeren
en te lokaliseren, om prioriteiten te kunnen stellen bij verwervingen, inrichting en beheer, en
om het beleid te informeren, zodat het zich aligneert met onze strategische doelstelling.



Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
We willen komen tot een (jaarlijks terugkerende) uitwisseling tussen studiewerkgroepen en
de beheerteams, bv. via een sessie op het overkoepelende beheerteam. Hier kunnen zaken
besproken worden zoals: inventaris, trends, maatregelen, planning en aanvragen voor
inventarisaties in gebieden ... 
We willen instaan voor een (jaarlijks terugkerende) soorteninventarisatie van de
studiewerkgroepen, waarvan minstens één inventarisatie erop gericht is de soorten in één
specifiek natuurgebied in kaart te brengen.
We willen ervoor zorgen dat de resultaten van inventarisaties permanent worden gedeeld en
zichtbaar ingezet voor het ruimere verenigingswerk, zoals beleid, beheer, communicatie
(Snep!, sociale media ...) en natuureducatie (cursussen, excursies ...).
Met de gemeenten van ons werkingsgebied willen we samenwerken om te komen tot
soortenbeschermingsplannen, resp. (voor Gent) om het bestaande plan te realiseren: een
overzicht van de in de gemeente voorkomende diersoorten en de mate waarin zij bedreigd
worden en beschermd kunnen worden.

Beoogd effect in de Gentse regio
Met een krachtig uitgebouwde soorteninventarisatie kunnen we het beheer van onze
natuurgebieden versterken, en kunnen we het natuurbeleid van onze gemeenten verder mee
helpen ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor die dieren en planten maar ook voor de
mensen. Wilde dieren brengen leven en kleur in dorp en stad.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 zetten de studiewerkgroepen hun normale inventarisatieacties voort.
● In 2022 zullen studiewerkgroepen gebruik maken van digitale tools om hun werking

(inventarisaties, campagnes ...) te ondersteunen.
● In samenwerking met Stad Gent geven we in 2022 uitvoering aan het Gentse

soortenbeschermingsplan, o.m. m.b.t. natuur in tuinen.

Operationele doelstelling 5 - Grote natuurprojecten aandrijven

Natuurpunt Gent werkt als een centrale partner mee aan de realisatie van de groenpolen,
natuurparken en andere (grensoverschrijdende) projecten.

Beschrijving
Met het Natuurpark Levende Leie en de diverse Gentse groenpolen bewijst Natuurpunt Gent
vandaag al de rol die ze kan spelen in dergelijke grote natuurprojecten. De komende jaren wil
Natuurpunt Gent die rol uitbreiden naar andere projecten, door een centrale partner te zijn en
waar mogelijk zelfs trekker. Daarbij staat Natuurpunt Gent mee in voor de visieontwikkeling,
aankoop en het beheer. Zo bewaken we dat natuurbescherming niet stopt aan bepaalde
gemeentelijke of landschappelijke grenzen, en dat complexe projecten ook in hun totaliteit
beschouwd en aangepakt kunnen worden. Bovendien kunnen we er extra over waken dat
natuurdoelstellingen niet ondergesneeuwd raken ten opzichte van de doelstellingen van de
vele andere gebruikers in zulke projecten. We zijn ervan overtuigd dat dergelijke projecten, in
samenwerking met verschillende partners, tot mooie resultaten kunnen leiden.

Link met de strategische doelstelling
Voor topnatuur heb je dikwijls grootschalige ingrepen nodig, en die doe je niet alleen. Het is
dus nodig grootschalige projecten te promoten, en daarin als vereniging een voortrekkersrol
op te nemen - maar tegelijk partners te zoeken om die mee op de voorgrond te laten treden.



Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Natuurpunt Gent treedt op als sterke partner bij de groenpolen in en om het Gentse en bij
projecten als “Natuurpark Levende Leie”, “het Gentse Zwin”, en “Natuurontwikkeling Gents
Havengebied”. In elk van deze trajecten ligt onze rol iets anders, maar telkens beogen we er
(*) zelf terrein in beheer te nemen, (*) actief deel te nemen aan het overleg in verband met
het project, (*) de andere partners ertoe te bewegen vooruitgang te boeken, en (*) draagvlak
te verwerven voor het project.

Beoogd effect in de Gentse regio
Het beoogde resultaat van deelname aan en voortrekkerschap in deze projecten is dat ze in
die gebieden effectief tot grootschaliger, beter onderling verbonden en meer toegankelijke
natuur zouden leiden.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2021-2022 onderzoekt Natuurpunt Gent de mogelijkheden tot een Blue Deal voor

de Schelde- en Leievallei in en rond Gent.

Operationele doelstelling 6 - Middelen vinden voor meer natuur

Natuurpunt Gent garandeert en versterkt haar financiële basis, zodat de vereniging haar werk
kan blijven financieren, en mee kan instaan voor de restfinanciering van de natuuraankopen
door Natuurpunt Beheer in haar werkingsgebied. 

Beschrijving
Om onze missie te kunnen realiseren, is er blijvende nood aan een stabiele en sterke
financiële basis. In de komende jaren onderzoeken we alternatieve inkomstenbronnen die
onze missie nog meer kunnen ondersteunen.

Link met de strategische doelstelling
“Koken kost geld” - en met het realiseren en promoten van topnatuur is dat niet anders. In het
bijzonder het verwerven, inrichten en beheren van natuurterreinen en het blijvend en
kwaliteitsvol mobiliseren van vrijwilligers hierbij zijn doelen die elk op zich inzet van
middelen vergen.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
In de loop van de komende planperiode willen we met de fondsenwervingswerkgroep een
bewuste, gediversifieerde en robuuste inkomenspolitiek uitbouwen, om daardoor bewust
fondsen te werven:

● Bewust, i.e. doordacht en doorgesproken, en consistent doorgevoerd.
● Gediversifieerd, i.e. samengesteld uit giften, lidgelden, inkomsten uit legaten,

structurele subsidies, projectsubsidies en sponsoring.
● Robuust, i.e. bestand tegen schokken, niet alleen door die diversificatie, maar ook

door de inzet van diverse communicatiekanalen en ook door het “organiseren van
dankbaarheid” t.a.v. onze donateurs, sponsors en subsidieverleners.

Bij dit alles wordt ook meer en meer aandacht besteed aan sensibilisering i.v.m. legaten voor
natuurbehoud in onze regio.

Beoogd effect in de Gentse regio
In ons werkingsgebied genereren we voldoende financiële stromen om onze strategische
doelstellingen - te beginnen met onze strategische doelstelling over topnatuur - waar te
maken.



Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 wordt de fondsenwervingswerkgroep, die nieuwe mogelijke financiële

instromen onderzoekt, nieuw leven ingeblazen.
● We zetten onze creatieve acties en evenementen voort voor onze fondsenwerving,

met het oog op vrije fondsen voor nader te bepalen aankoopprojecten.
● In 2022 wordt de gewoonte aangehouden om bij elke Snep! (dus vier keer per jaar)

een fondswervingsbrief mee te sturen. We verbinden hieraan telkens een lokale of
een regionale fondsenwervende activiteit, bv. een wandeling in het gebied waarvoor
fondsen worden geworven.

Strategische doelstelling 2. MEDESTANDERS!
“NATUURPUNT GENT ZOEKT MEDESTANDERS VOOR BIODIVERSITEIT EN
NATUURBELEVING”

Deze strategische doelstelling houdt in dat we, in ons werkingsgebied, het brede publiek,
evenals de beleidsmakers en de te betrekken maatschappelijke sectoren, warm maken voor
onze zaak en als bondgenoot willen betrekken. Zowel onze opengestelde natuurgebieden als
de kleinschalige natuur die overal voorkomt, zetten we in als doorslaggevende argumenten.

Deze strategische doelstelling 2 sluit aan bij basiselementen van onze missieverklaring, met
name dat we staan voor natuur en groen voor iedereen in de Gentse regio, en dat we in alle
burgers mogelijke medestanders zien. Ook het element in onze missie dat we ijveren voor
voldoende ruimte en een goed milieu voor die natuur is hier aan de orde. Deze strategische
doelstelling wordt ingezet voor de visie-elementen (2), (3), (4), (9) en (10).

Operationele doelstelling 7 - Onze natuurgebieden inzetten voor natuurbeleving

Natuurpunt Gent is zichtbaar in al haar natuurgebieden en stelt haar gebieden waar mogelijk
open voor bezoekers, met voldoende aandacht voor natuurbeleving.

Beschrijving
We zijn trots op onze natuurgebieden en pakken daar in de komende jaren graag nog meer
mee uit. Uiteraard bewaken we hierbij steeds de natuurwaarden en zorgen we ervoor dat de
belangen van mens en natuur in evenwicht zijn. We stellen dus alleen maar natuur open waar
dat wenselijk en haalbaar is. In de andere zones of natuurgebieden sensibiliseren we over de
geldende regels en voeren we controles uit.

Link met de strategische doelstelling
Door onze natuurgebieden open te stellen en op een passende wijze toegankelijk te maken,
laten we onze medeburgers beleven wat onze lokale biodiversiteit aan waarde heeft, en
proberen we ze mee te krijgen voor onze zaak.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
In de komende planperiode willen we jaarlijks een drietal natuurgebieden die we beheren,
inventariseren op het vlak van recreatie, zichtbaarheid, handhaving en toegankelijkheid, met
het oog op de opmaak van een plan van aanpak. Het uiteindelijke doel is om tegen 2026 elk
natuurgebied van Natuurpunt Gent onder de loep te hebben genomen. In minstens de helft
van de relevante gebieden worden er op basis van het plan van aanpak in de daaropvolgende
jaren concrete acties voor natuurbeleving en toegankelijkheid gerealiseerd. 
In de komende planperiode willen we het potentieel aan bijkomende Natuur.huizen of
bezoekerscentra bij onze natuurgebieden inventariseren. Het is de bedoeling om op termijn



te komen tot nieuwe ontmoetingsplekken voor bezoekers, leden en vrijwilligers. Tegen het
einde van de planperiode realiseren we aldus de uitwerking van minstens twee nieuwe
onthaalpoorten, en hebben we een stappenplan voor de bouw/verbouwing van minstens één
nieuw Natuur.huis en/of bezoekerscentrum. Als concrete casus wordt het Hutsepot-project
verder uitgebouwd als poort naar het Parkbos/Rijvissche. De werking van het
Bezoekerscentrum De Bourgoyen wordt in de komende planperiode uitgebreid naar de hele
Gentse Leievallei (incl. de Vinderhoutse Bossen, Meirebeekvallei,…), met jaarlijks minimaal 3
activiteiten in het verruimde werkingsgebied.  

Beoogd effect in de Gentse regio
We moeten nog beter dan voorheen visueel duidelijk kunnen maken welke natuurgebieden
door Natuurpunt Gent worden beheerd (bv. met behulp van bordjes) en voldoende toelichting
verschaffen bij het door ons gevoerde beheer. We moeten in staat zijn bijkomende gebieden
open te stellen en, zo mogelijk, aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor bezoekers
(bv. door bijkomende bezoekerscentra, recreatievoorzieningen, infoborden, rolstoelpaden).
Waar nodig laten we een handhavingsbeleid uitvoeren door (vrijwillige) bijzondere
veldwachters, die waken over het respecteren van de regels in de natuur - meteen kunnen
onze bijzondere veldwachters ook werken als “gastheren” voor onze gebieden.

Voorbeelden van acties in 2022
● Ook in 2022 wordt onze intensieve dagelijkse werking van vrijwilligers in

Natuurpunt.Café voortgezet.
● In 2022 wordt de huidige werking in het bezoekerscentrum geoptimaliseerd i.s.m. de

stad Gent (o.a. oog voor een aantrekkelijker onthaal, meer samenwerking). 
● In 2022 onderzoeken we waar er nog extra infoborden met QR-codes kunnen

voorzien worden, en implementeren we de resultaten van dat onderzoek.
● Eind 2022 hebben we eerste lijst van geschikte plaatsen waar een bijkomend

Natuur.huis, een bezoekerscentra of onthaalpoort kan gerealiseerd worden. Specifiek
wordt verkend voor de Gentbrugse Meersen of er ook hier een educatieve
onthaalinfrastructuur uitgebouwd kan worden (wellicht ook nieuwe poort).

● Als de stad Gent het geld van het burgerbudgetproject Hutsepot opnieuw uitbetaalt,
wordt de loods in Hutsepot in 2022 uitgebouwd (wellicht nieuwe poort).

Operationele doelstelling 8 - Door natuurstudie steun werven bij het brede publiek

Natuurpunt Gent maakt een breed publiek warm voor natuurstudie, biodiversiteit en
soortenbescherming dankzij acties en campagnes.

Beschrijving
We merken dat nog te weinig mensen in het Gentse toegang vinden tot natuurstudie.
Vandaag blijft dit domein beperkt tot een handvol kenners. Nochtans kun je ook
laagdrempelige acties en activiteiten uitdenken voor een breed publiek. Uiteraard kan niet
elke studieactiviteit worden uitgewerkt voor een breed publiek en zullen sommige activiteiten
eerder geschikt zijn voor een gevorderd publiek.
Toch streeft Natuurpunt Gent er in de komende jaren naar om natuurstudie open te trekken
naar een ruimer publiek, en daar de nodige fun-factor aan toe te voegen. Waar mogelijk doen
we dit in samenwerking met partners en organisaties, met de bedoeling het bereik van de
activiteit en het draagvlak te verbreden.
Deze operationele doelstelling hangt samen met OD 4.



Link met de strategische doelstelling
Met natuurstudieacties en -campagnes wil Natuurpunt Gent concrete gelegenheden
scheppen voor geïnteresseerde medeburgers om onze waarden, doelstellingen en werking te
leren kennen en om elkaar te ontmoeten.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Natuurpunt Gent organiseert om de twee jaar een sensibiliseringscampagne rond één soort
(bv. een Gentse soort van het jaar).  Waar mogelijk worden ook partners (zoals stadsbestuur,
jeugdbeweging en scholen) hierbij betrokken.
Natuurpunt Gent organiseert jaarlijks - telkens in een ander gebied - een 1000-soortendag,
georganiseerd door alle studiewerkgroepen samen, waarop een breed publiek welkom is om
te inventariseren in één gebied.

Beoogd effect in de Gentse regio
Met het implementeren van deze operationele doelstelling rond natuurstudie willen we nog
meer medeburgers warm maken voor wat er leeft aan natuur in het Gentse.

Voorbeelden van acties in 2022
● In juni 2022 wordt er een 1000-soortendag georganiseerd, waarbij we ook proberen in

te zetten op enthousiasme bij de jeugd en de jongvolwassenen.
● In 2022 zoeken we een geschikte partner voor een sensibiliseringsactie.
● Natuurpunt Gent organiseert in 2022 een soortenbeschermingscampagne in

samenwerking met de inwoners uit de Gentse regio.
● Natuurpunt Gent ondersteunt ook in 2022 waar mogelijk campagnes of acties van

gelijkgezinde organisaties, en gaat hier zelf actief op zoek waar we deze hand nog
méér kunnen aanreiken.

Operationele doelstelling 9 - Samenwerken voor toegankelijkheid en diversiteit

Natuurpunt Gent zet samenwerkingsverbanden op met stakeholders voor projecten rond
diversiteit en toegankelijkheid.

Beschrijving
In het Gentse zijn er verschillende organisaties actief die het thema diversiteit en
toegankelijkheid behartigen. Voor Natuurpunt Gent is het zinvol om samenwerkingen aan te
gaan met deze organisaties, met een duidelijke focus op natuurparticipatie. Voor zowel
Natuurpunt Gent als de andere organisaties kan zo’n samenwerking alleen maar verrijkend
zijn, met mooie kansen tot kruisbestuiving.

Link met de strategische doelstelling
Natuurpunt Gent wil haar medestanders voor biodiversiteit niet alleen zoeken bij de
doelgroepen die zich vanouds met natuurbehoud inlaten, maar wil ook natuurbeleving bieden
aan en steun zoeken bij andere, minder evidente bevolkingssegmenten.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
De focus ligt de komende jaren vooral op organisaties die werken voor en met mensen met
een migratieachtergrond, met een functiebeperking en in armoede.

Beoogd effect in de Gentse regio
Door de samenwerking aan te gaan met organisaties die niet direct voor de hand liggen
wanneer we aan natuurbehoud denken, willen we bijdragen tot de realisatie van onze
strategische doelstelling om meer medestanders te verkrijgen in ons werkingsgebied.



Voorbeelden van acties in 2022
● Ook in 2022 wordt onze samenwerking met en begeleiding van de arbeiders in art. 60

verder gezet.
● In 2022 vragen we advies rond inclusie en toegankelijkheid aan instanties zoals de

Stedelijke Adviesraad voor Personen met een handicap, Konekt, Kompas,
Wijkcentrum voor inclusief en emancipatorisch vormingswerk.

● We zetten onze projecten met Kompas en Obra verder, en breiden dit uit in 2022.
● In 2022 gaan we gericht verder met kansen voor werkplekleren voor stagiair(e)s van

Divergent.
● In 2022 contacteren we Refu Interim om een samenwerkingsverband op te starten

rond mensen op de vlucht.  
● In 2022 tasten we af of we in deze beleidsperiode met Steunpunt Mens en

Samenleving trajecten rond Outreachend werken kunnen realiseren.
● Met het Natuur.Café zetten we in 2022 de deelname voort aan Enchanté en zo zijn wij

een hartelijke handelaar die ‘uitgestelde’ dranken aanbiedt voor mensen in armoede.

Operationele doelstelling 10 - Door samenwerking kleinschalige natuur bevorderen

Natuurpunt Gent bevordert kleinschalige maar kwalitatieve natuur in de stads- en
gemeentekernen, en werkt hiervoor samen met de gemeenten, burgers en partners. 

Beschrijving
Vandaag is Natuurpunt Gent vooral actief in haar natuurgebieden buiten de stads- en
gemeentekernen. Nochtans is de stedelijke context eigen aan de Gentse regio, en schept die
zowel specifieke kansen als uitdagingen, voor de natuur én voor Natuurpunt Gent. Die willen
we niet ontlopen; de komende jaren zetten we nog meer in op kleinschalige, maar
kwalitatieve buurtnatuur, op natuur en soorten in de stad, natuurlijke tuinen, een groennorm,
enzovoort. Dat doen we niet alleen: we werken duidelijk samen met de gemeenten, burgers
en partners zoals het Gents Milieufront (GMF).

Link met de strategische doelstelling
Mensen worden dikwijls maar medestanders voor biodiversiteit doordat ze kunnen genieten
van heel concrete, nabije natuurwaarden, en doordat ze mogelijkheden aangereikt krijgen om
zich hiervoor in te zetten.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Tegen 2024 werkt Natuurpunt Gent een actieplan uit, met als doel de zichtbaarheid van
waardevolle stukjes natuur of groen in de stad en tuin te verhogen en inwoners te stimuleren
om deze te helpen ontwikkelen en beschermen. In de jaren die volgen worden de acties
stapsgewijs uitgevoerd.
Mogelijke voorbeelden zijn: infoborden in groenzones, campagnes voor natuurlijke tuinen,
stadswandelingen en stadssafari’s, enz. De daadwerkelijk beoogde resultaten moeten nog
bepaald worden.

Beoogd effect in de Gentse regio
Het gewenste effect bestaat erin dat de hoeveelheid groen (tuinen, kleinere bossen en
natuurterreintjes) in de verstedelijkte kernen aanzienlijk zou toenemen en de verharding zou
afnemen. Dit draagt ook bij tot adaptatie aan klimaateffecten, zoals hitte-eilanden en
wateroverlast.



Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 en 2023 verkennen we, ook samen met GMF, welke werking het beste zou

zijn, welke elementen uit onze “normale werking” we hierbij zouden kunnen inzetten
(verwerving van natuurterreinen? gidsenwerking?) en hoe we onderling versterkend
zouden kunnen werken.

Operationele doelstelling 11 - Alle beleid beïnvloeden dat voor natuur relevant is

Natuurpunt Gent bevordert, door gestructureerd lobbywerk, in Gent, Sint-Martens-Latem en
Destelbergen een slagkrachtig beleid rond natuur, ruimtelijke ordening, milieu, evenals een
integraal waterbeleid en een effectief beleid gericht op duurzame landbouw. 

Beschrijving
Natuurpunt Gent werkt zo goed en nauw mogelijk samen met de gemeentebesturen binnen
haar werkingsgebied. Tegelijk blijven we politiek neutraal. We houden de vinger aan de pols
en treden indien nodig kritisch maar constructief op in dossiers waar de natuur of het milieu
geraakt worden. Dat doen we de komende jaren bovendien nog meer als een intern netwerk,
bestaande uit de verschillende plaatsgebonden werkgroepen en bestuurders, die nauwer
samenwerken en uitwisselen.

Link met de strategische doelstelling
Medestanders creëren voor de natuur bij de bevolking en medestanders vinden voor de
natuur bij het beleid zijn twee oogmerken die heel sterk samenhangen: het ene kan niet
zonder het andere en omgekeerd.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Natuurpunt Gent is doorheen de planperiode vertegenwoordigd in alle relevante adviesraden
(i.e. minstens de milieuraad en de ruimtelijke adviesraad van elk van de drie gemeenten), en
spreekt systematisch in bij alle relevante ontwikkelingen van lokaal milieu-, klimaat-,
ruimtelijk en/of natuurbeleid in haar werkingsgebied.
Natuurpunt Gent waakt over de impact van projecten en vergunningsaanvragen op de
natuur/waardevol landschap en onderneemt actie indien nodig (bv. in de vorm van
bezwaarschriften). Daartoe steunt het op een intern uitgebouwd netwerk van
beleidsvrijwilligers. 
Natuurpunt Gent bouwt mee aan een gemeentelijke visie en actieplan om Gent, Destelbergen
en Sint-Martens-Latem te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering, met de
natuurgebieden en groenzones als belangrijke buffer, en in samenwerking met andere
partners zoals het GMF, de stad Gent, de gemeenten Destelbergen en Sint-Martens-Latem en
de Vlaamse overheid.
Natuurpunt Gent weegt op het integraal waterbeleid en op het lokale landbouwbeleid,
richting duurzaam waterbeleid en duurzame landbouw. We treden hierrond zelf op als
partner voor het Gentse en moedigen lokale en bovenlokale besturen aan om hier concreet
werk van te maken. 

Beoogd effect in de Gentse regio
Het lokale natuurbehoud moet in ons werkingsgebied ook als beleidsmatig en politiek
belangrijke kwestie op de kaart staan. Natuurpunt Gent moet ervoor kunnen zorgen dat bij
alle voor natuur belangrijke beleidsbeslissingen de balans overhelt in het voordeel van
natuur, bos en groen.



Voorbeelden van acties in 2022
● In 2021-2022 willen we de beleidswerkgroep activeren en er een regelmatig

samenkomende en sterke vrijwilligersclub van maken, zodat het mogelijk is om met
veel knowhow en meer effect te wegen op het voor natuur relevante beleid.

● Natuurpunt Gent is ook in 2022 vertegenwoordigd alle relevante adviesraden

Operationele doelstelling 12 - Allianties zoeken en draagvlak vormen voor natuur

Natuurpunt Gent vormt sterke allianties met private en publieke partners en vergroot zo het
draagvlak voor natuur. 

Beschrijving
Natuurpunt Gent werkt de komende jaren nauw samen met zowel private als publieke
partners. Die samenwerking kan gaan om projecten, campagnes, communicatie,
beleidswerk, enzovoort. Op die manier werkt Natuurpunt Gent aan verbreding en vergroten
we het draagvlak voor natuur. Het uitgangspunt is dat samenwerking vruchten afwerpt voor
de doelstellingen van beide partijen. Als potentiële partners denken we aan stads- en
gemeentebesturen en -diensten, specifiek het Gents Milieufront (GMF), buurtgroepen,
industrie, bio- en andere landbouwers, horeca, zachte recreatie, cultuur, enzovoort. In het
bijzonder zal worden gefocust op meer productieve relaties met de landbouw (richting
duurzame landbouw) en met de Gentse zeehaven.

Link met de strategische doelstelling
De strategische doelstelling “medestanders voor biodiversiteit” moet ook waargemaakt
worden door bij de diverse maatschappelijke sectoren goodwill te creëren, middelen aan te
boren en knowhow te mobiliseren.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
We pogen doorheen de planperiode tot meer en betere samenwerking te komen met de
hierboven beschreven doelgroepen. Naarmate we effectief een samenwerkingslijn
uitbouwen (bv. met landbouwers of met havenbedrijven) inventariseren we concrete acties
en volgen we die op: het is in principe de bedoeling dat het aantal samenwerkingsacties per
doelgroep in stijgende lijn gaat.
Ten laatste in 2023 actualiseren we ons ethisch kader waaraan elke samenwerking wordt
getoetst, in functie van onze vernieuwde missie, visie en waarden.
Minstens één testcase wordt tegen 2026 uitgebreid naar andere doelgebieden of -soorten.

Beoogd effect in de Gentse regio
In en om ons werkingsgebied willen we bij alle relevante partners bekend staan als een
betrouwbare, integere organisatie waarmee vruchtbaar kan worden samengewerkt.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2021-2022 re-activeren we de structurele samenwerking en het overleg met GMF

(samenwerkingskader en gezamenlijke projecten afspreken, bv. rond natuur in de
stad en tuinen of ontharding, stadslandbouw).

● In 2021-2022 bouwen we een werking uit in en om het Havengebied, ten einde het
potentieel aan middelen en goodwill dat aanwezig is bij de havenbedrijven aan te
boren en in te zetten voor lokale natuur.

● In 2021-2022 verkennen we hoe we onze samenwerking met landbouwers in onze
natuurterreinen kunnen voortzetten. Ook bekijken we welke andere
samenwerkingsvormen kunnen worden ontwikkeld in functie van het bevorderen en
ontwikkelen van duurzame landbouw en biolandbouw.



● Natuurpunt Gent zet ook in 2022 het Akkervogelproject i.s.m. VLM duurzaam voort.

Strategische doelstelling 3 - LEDENVERENIGING! 
“NATUURPUNT GENT PROFILEERT ZICH ALS LEDENVERENIGING”

Deze strategische doelstelling houdt in dat we voldoende leden willen werven en houden om
als vereniging slagkrachtig te kunnen optreden. We willen onze ledenwerking realiseren met
een gevarieerd activiteitenaanbod en met een goede communicatie, op basis van verhalen
en met voldoende vernieuwing.

Deze strategische doelstelling 3 sluit aan bij de gedachte, in onze missie, dat we in alle
medeburgers mogelijke leden zien. Deze strategische doelstelling wordt ingezet voor de
realisatie van visieelementen (5) en (6).

Operationele doelstelling 13 - De kaap van 10.000 leden overschrijden

Natuurpunt Gent telt 10.000 leden in 2026. 

Beschrijving
Hoe meer leden, hoe meer middelen en steun we hebben om onze missie te realiseren. Het
geeft ons ook een krachtiger stem in gesprekken met overheden en andere partners. De
laatste jaren hebben we steeds kunnen afsluiten met een stijgend ledenaantal. Die trend
willen we voortzetten: 10.000 leden in 2026 is een mooie kaap. Tegelijk willen we onze leden
ook behouden en verder inzetten op het tegengaan van ledenuitval.

Link met de strategische doelstelling
Het begin- en eindpunt van een strategische werking die gericht is op leden, wordt gevormd
door het ijkpunt of er veel leden zijn. Vandaar dat Natuurpunt Gent ook in de komende jaren
operationeel wil inzetten op de aangroei van het aantal aangesloten leden.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Het getal 10.000 is een duidelijk beoogd resultaat, dat aan het einde van de planperiode kan
worden geëvalueerd. Bij eventuele wijzigingen van ons werkingsgebied wordt dat getal
vanzelfsprekend verhoudingsgewijs bijgesteld.
In de eerste jaren wordt nog gewerkt met “natuurlijke” groei. Ledenwervingsacties van lokale
kernen worden vanzelfsprekend wel aangemoedigd, en er worden lessen uit getrokken. We
bekijken onder welke voorwaarden we zinnige lokale ledenvoordelen kunnen geven.

Beoogd effect in de Gentse regio
Het beoogde effect komt erop neer dat we in elke straat een gezin als lid willen hebben. Dit
gezin kan als ambassadeur tellen, waardoor er meer ruggengraat komt in de gehele stad en
regio.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 maken we een ledenwervingsplan op. In die context proberen we een

ledenwervingsteam uit te bouwen.
● In 2022 worden de lokale ledenwervingsacties aangemoedigd en worden hieruit

lessen getrokken, als voorbereiding van de opmaak van een actief wervingsplan.



Operationele doelstelling 14 - Een gevarieerd activiteitenaanbod aanhouden

Natuurpunt Gent organiseert met grote regelmaat activiteiten, en speelt met een gevarieerd
aanbod aan verschillende types van activiteiten in op nieuwe trends.

Beschrijving
De kracht van Natuurpunt Gent zit in haar vele activiteiten, veelal georganiseerd door
vrijwilligers - dikwijls gediplomeerde natuurgidsen. Het gaat om gegidste wandelingen,
beheerwerken, grotere evenementen, excursies, campagnes, infoavonden, cursussen, noem
maar op. Dankzij die (vaak laagdrempelige) activiteiten betrekken we mensen bij de natuur
en onze werking en maken we hen enthousiast voor natuurbescherming. We informeren en
sensibiliseren het grote publiek en bereiken ook zeer specifieke doelgroepen. Net als
vandaag mikken we ook in de komende jaren bewust op het brede publiek en gezinnen, als
enkele van onze belangrijkste doelgroepen. Hierbij spelen onder meer de natuurgidsen van
Natuurpunt CVN een belangrijke rol.
Maar we kijken ook verder en werken aan een aanbod gericht op specifieke doelgroepen die
we vandaag minder bereiken. Denk hierbij maar aan jongeren en scholieren, mensen van
allochtone afkomst, mensen met een handicap of chronische ziekte en mensen in
(kans)armoede. Samenwerking met andere organisaties zal hierin cruciaal zijn.
Bovendien onderzoekt Natuurpunt Gent, doelgroepoverstijgend, naar nieuwe types
activiteiten om nog meer variatie te brengen in het aanbod. Inspelen op digitale trends en
tools wordt hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Link met de strategische doelstelling
Een ledenvereniging is meer dan het op het getouw zetten van een betalend lidmaatschap.
We willen de leden ook een levendige vereniging kunnen bieden, waarbij we - met onze
gidsen en vrijwilligers - daadwerkelijk op het terrein duidelijk maken waartoe we ons voor
natuurbehoud inzetten. Daarom blijven we sterk inzetten op veel activiteiten voor onze leden.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Het meest direct beoogde resultaat is dat we jaarlijks een activiteiten-palmares kunnen
ontplooien en aan het einde van het werkjaar kunnen vaststellen dat we die activiteiten
daadwerkelijk en met succes hebben ontplooien.

● Natuurpunt Gent organiseert maandelijks vier activiteiten voor de leden (en - bij
uitbreiding - gericht op een breed publiek), waaronder zeker: (meerdaagse) excursies,
geleide wandelingen, beheerwerken, gezinsactiviteiten, grotere evenementen,
teambuildings, geleide wandelingen op aanvraag, cursussen, campagnes,
tentoonstellingen en thema-avonden. Hierbij spelen onze lokale kernen en de eraan
verbonden gidsen een voortrekkersrol.

● Natuurpunt Gent houdt, samen met Natuurpunt CVN Gent, goed bij welke haar
gidsenbestand is: het is de bedoeling om, in samenwerking met onze lokale kernen,
onze groep natuurgidsen te vergroten en te versterken.

● De activiteiten van de studiewerkgroepen staan open voor onze leden (en - bij
uitbreiding - voor een breed publiek, met aandacht voor gezinnen met kinderen).
Hiertoe werken de studiewerkgroepen nauw samen met de educatieve werking bij
Natuurpunt Gent en mogelijke andere partners zoals scholen en jeugdbewegingen.

● Natuurpunt Gent organiseert jaarlijks minstens één nieuwe type activiteit, waarvan
een ook inspeelt op digitale en andere trends (bijvoorbeeld: webinars,
inventarisatie-apps, podcasts, video, ...).

● Natuurpunt Gent organiseert jaarlijks minstens één activiteit, actie of project
voor/met mensen uit de vier nieuwe doelgroepen: jongeren, mensen met een



migratieachtergrond, mensen met een functiebeperking of chronische ziekte en
mensen in armoede. Dat gebeurt in samenwerking met andere organisaties.

● We organiseren ook tijdens deze beleidsperiode minstens drie cursussen en 2
thema-activiteiten per jaar voor het brede publiek.

● Natuurpunt Gent realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen) minstens twee
initiatieven die als doel hebben de brede bevolking of specifieke doelgroepen te
sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor natuur of milieu. Daarbij blijkt het
gezamenlijk bereik van in totaal minstens 250 verschillende personen.

● Ook in 2022 organiseert Natuurpunt Gent maandelijks vier activiteiten voor de leden.

Beoogd effect in de Gentse regio
Op de vele locaties in en om het Gentse zijn we bekend en erkend als de vereniging die
natuurgebieden ontsluit voor onze leden en voor de geïnteresseerde burgers.

Voorbeelden van acties in 2022
● We onderzoeken in 2022 waar maximale rolstoeltoegankelijkheid kan gerealiseerd

worden doorheen de komende jaren en zoeken hier structureel stakeholders.
● Natuurpunt Gent organiseert in 2022 minstens één activiteit, actie of project

voor/met mensen uit de vier nieuwe doelgroepen: jongeren, mensen met een
migratieachtergrond, mensen met een functiebeperking of chronische ziekte, en
mensen in armoede.

● Natuurpunt Gent organiseert in 2022 één nieuw type activiteit dat inspeelt op digitale
en andere trends.

● Succesformules als de Wildeplantenbeurs, Dag van de Natuur, de Levende Leiedag
en de Wilde Buitendagen worden ook in 2022 georganiseerd. Maandelijks
organiseren we een activiteit specifiek voor gezinnen met kinderen jonger dan 12
jaar.

Operationele doelstelling 15 - Communiceren op basis van verhalen

Natuurpunt Gent laat de verhalen uit de vereniging nog meer bovendrijven en verzorgt een
regelmatige, heldere en aantrekkelijke communicatie naar zowel bestaande als nieuwe
leden. 

Beschrijving
Om onze doelgroepen maximaal te betrekken bij en te informeren over de werking van
Natuurpunt Gent en de natuur in het Gentse, zetten we ook de komende jaren volop in op een
krachtige, heldere en correcte communicatie via onze verschillende kanalen.
Om nog meer naar buiten te komen met nieuws en verhalen uit de hele vereniging, maakt
Natuurpunt Gent beter gebruik van haar intern communicatienetwerk. Natuurpunt Gent stelt
vast dat er heel wat nieuws te rapen valt binnen de vereniging, maar dat dit onvoldoende
naar boven komt.

Link met de strategische doelstelling
Iemand is lid van een vereniging omdat zij/hij dat zinnig vindt. Wij kunnen ons dus maar
strategisch als ledenvereniging waarmaken door doorlopend een zinvol en positief verhaal
aan te reiken, waarin onze leden zich herkennen en erkend of nodig weten.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Op korte termijn willen we komen tot een duidelijk communicatieplan, waarin de “rode
draden”, de stijl, de doelgroepen en de kanalen van Natuurpunt Gent geïdentificeerd en



gesegmenteerd worden. Zo kunnen we onze communicatie nog meer diversifiëren, en komt
de juiste boodschap in de juiste stijl bij de juiste doelgroep via het juiste kanaal terecht.
Op basis van de interne communicatiemiddelen die we verder willen ontplooien (zie hierna,
OD 17), brengen we een goed functionerend netwerk tot stand van lokale
communicatieverantwoordelijken, die op regelmatige wijze en via een beurtrolsysteem input
geven aan de communicatiemedewerker - om het verhaal dat we willen vertellen concreet te
maken. In de komende jaren komt er aldus doorlopend nieuws naar boven en wordt dit
nieuws naar buiten gebracht via de centrale en lokale communicatiekanalen. Jaarlijks
worden acties ontwikkeld om dit netwerk verder te ontwikkelen. In het verlengde hiervan
wordt (opnieuw) een perswerking uitgebouwd.
Tot slot identificeren we de doelgroepen die vandaag onvoldoende bereikt worden.
Voorbeelden zijn: jongeren, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een
functiebeperking en mensen in (kans)armoede. Natuurpunt Gent ontwikkelt acties om deze
in de komende jaren beter te kunnen aanspreken.
Concrete indicatoren voor ons communicatieplan en voor dit communicatienetwerk zullen
verband houden met de mate waarin we heldere en aantrekkelijke berichtgeving en verhalen
kunnen brengen via de sociale media (wellicht wekelijks), digitale nieuwsbrieven (wellicht
tweewekelijks), de website (wellicht maandelijks), perswerk (minstens tweemaandelijks) en
Snep! (driemaandelijks). Een voor de hand liggende indicator is (de stijgende of dalende lijn
van) ons succes bij de pers.

Beoogd effect in de Gentse regio
Onze missie, visie en strategische doelen moeten kenbaar gemaakt worden door middel van
illustratieve verhalen uit onze concrete verenigingswerking. Hierdoor moeten we in en om
Gent gekend, erkend en herkend worden met onze “rode draden”.

Voorbeelden van acties in 2022
● Ook in 2022 brengen we vier edities uit van ons ledentijdschrift Snep!, boordevol

voorbeelden van “ons verhaal”.
● In 2022 beslissen we over een goed doorgesproken communicatieplan, waarin ook

de nieuwe doelgroepen worden geïdentificeerd en per doelgroep acties staan om hen
te bereiken.

● Tegen eind 2022 hebben we een intern communicatienetwerk opgestart.
● In 2022 hebben we minstens twee nieuwe podcasts.

Operationele doelstelling 16 - Permanent vernieuwen in onze communicatie

Natuurpunt Gent heeft in haar communicatie(tools) permanent oog voor tevredenheid,
vernieuwing en nieuwe trends. 

Beschrijving
Het communicatielandschap evolueert razendsnel. Natuurpunt Gent wil niet achterophinken
en volgt de komende jaren alle trends nauwgezet op. Waar mogelijk en relevant voor onze
vereniging, springen we mee op de kar. Voor de trends waar we nu nog onvoldoende op
inspelen, voorzien we de komende jaren een duidelijke inhaalbeweging. Natuurpunt Gent
heeft bovendien permanent oog voor vernieuwing in haar communicatiestijl en
communicatiekanalen.

Link met de strategische doelstelling
In een omgeving waarin er een zeer divers en dynamisch communicatie-aanbod is, moet
Natuurpunt Gent zelf ook een modern communicatie-aanbod hanteren, om zich duidelijk en
herkenbaar te kunnen profileren als een vereniging voor haar leden.



Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Natuurpunt Gent zet jaarlijks duidelijke stappen om haar communicatiekanalen te
vernieuwen (2021: website, 2022: nieuwsbrief (voor breed publiek) en
vrijwilligersnieuwsbrief, 2023: sociale media, 2024: Snep!). Tegen 2026 zit als gevolg hiervan
Natuurpunt Gent op communicatievlak in een nieuw jasje en staat de vernieuwingsoperatie
op punt.
Natuurpunt Gent maakt jaarlijks een inventaris van trends en onderzoekt welke opportuun
lijken om op in te zetten. Er wordt bv. geëxperimenteerd met foto, video en infographics, en
er wordt aan de slag gegaan met Google Adwords en SEO om de zichtbaarheid van
Natuurpunt Gent op te krikken en pagina’s te promoten.

Beoogd effect in de Gentse regio
Het beoogde effect is er een van perceptie en doeltreffendheid: Natuurpunt Gent wordt
gepercipieerd als een vereniging die mee is met haar tijd en haar boodschap op een
moderne en doeltreffende manier kan brengen bij de diverse doelgroepen.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 heeft Natuurpunt Gent een account op Instagram, voedt ze dit wekelijks met

mooie foto’s en krikt ze het aantal volgers jaar na jaar op.
● De leden worden in 2022 voor de eerste keer bevraagd of zij tevreden zijn over de

communicatie van Natuurpunt Gent. Op basis hiervan volgen verbeteracties. Daarna
herhalen we de bevraging om de drie jaar.

● In 2022 zijn de nieuwe website en vernieuwde nieuwsbrief van Natuurpunt Gent een
feit.

● We evalueren onze recente digitale vormingsinitatieven (cursussen of webinars …
enz.) op tevredenheid, en maken daar minstens drie verbeteracties uit op ter
realisatie in 2022.

Strategische doelstelling 4. VRIJWILLIGERSBEWEGING!
“NATUURPUNT GENT: VOOR EN DOOR VRIJWILLIGERS!” 

Deze strategische doelstelling heeft als oogmerk om het aantal en het werk van onze
vrijwilligers te doen toenemen en met onze vrijwilligers een levendig, democratisch, goed
gestructureerd en veelzijdig netwerk te vormen.
De strategische doelstelling 4 sluit aan bij het element in onze missie dat we werken met en
voor vrijwilligers, en dat we aldus een middenveldorganisatie zijn. Deze strategische
doelstelling wordt ingezet voor de realisatie van visie-element (7).

Operationele doelstelling 17 - Onze communicatie mee inzetten voor vrijwilligers

Natuurpunt Gent maakt optimaal gebruik van haar communicatietools om de samenwerking
met en tussen de vrijwilligers te ondersteunen en te bevorderen. 

Beschrijving
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van Natuurpunt Gent. Een nauwe samenwerking en
uitwisseling zijn dan ook cruciaal. Een verenigingsbrede doelstelling waar ook communicatie
een belangrijke rol zal spelen in de komende jaren. Natuurpunt Gent evalueert en vernieuwt
zijn bestaande communicatiekanalen naar vrijwilligers. We maken ook concreet werk van
nieuwe manieren om te communiceren naar vrijwilligers, maar ook om de onderlinge
communicatie tussen vrijwilligers te stimuleren. Cruciaal hierbij is om de communicatie



vooral ‘horizontaal’ te laten verlopen: niet alleen vanuit het secretariaat naar de vrijwilligers
maar ook van de vrijwilligers naar het secretariaat en tussen de vrijwilligers onderling.

Link met de strategische doelstelling
We kunnen het adagio dat we er zijn door en voor vrijwilligers maar waarmaken door
onderling goed te communiceren. Ook vanuit dat oogpunt zetten we de beschikbare
communicatiemiddelen in, samen met specifieke middelen die op vrijwilligers zijn gericht.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Het beoogde resultaat bestaat erin dat we een aantal communicatie- en informatiemiddelen
- de vrijwilligersnieuwsbrief, de GOOGLE-drive, de fotodatabank en diverse digitale tools -
zodanig kunnen inzetten dat ons vrijwilligersnetwerk met meer effect tot leven komt.
De evaluatie moet gebeuren aan de hand van een aantal concrete outputs (zie de hiervoor
vermelde trefwoorden), en aan de hand van de mate waarin we de kwaliteit en het gebruik
van die communicatiemiddelen op het wenselijke niveau kunnen houden.

Beoogd effect in de Gentse regio
De communicatie en samenwerking tussen onze vrijwilligers moet zodanig zijn dat we
soepel en snel reageren op alle prikkels waarop we als vereniging moeten reageren.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 krijgt de vrijwilligersnieuwsbrief een opfrisbeurt (vormelijk en inhoudelijk).
● In 2022 optimaliseren we de gedeelde Google Drive (als gedeelde werkomgeving en

plaats om bestanden te delen) en proberen we die uit te breiden naar alle kernen en
werkgroepen. 

● In 2022 wordt de uitbouw van de fotodatabank verdergezet.
● In 2022 denken we concreet na over acties om de (informele) onderlinge interactie

tussen vrijwilligers te versterken (bv. aanmaken Facebookgroep). 

Operationele doelstelling 18 - Vrijwilligers aantrekken en coachen

Natuurpunt Gent trekt nieuwe vrijwilligers aan en zet voor alle vrijwilligers extra in op een
goed onthaal, coaching, waardering en verbinding. 

Beschrijving
Om een warm nest te zijn voor àlle vrijwilligers (nieuwe en bestaande), zet Natuurpunt Gent
de komende jaren extra in op verwelkoming, ondersteuning, coaching, waardering en
verbinding. De nood daaraan is hoog, leren we van onze vrijwilligers zelf. Vandaag mist
Natuurpunt Gent nog de concrete handvaten om zo’n beleid en praktijk volwaardig op te
bouwen. De komende jaren besteden we hier dan ook extra aandacht aan.
Daarbovenop gaan we verder op zoek naar nieuwe vrijwillige krachten. Natuurpunt Gent is
vandaag al rijk aan gemotiveerde vrijwilligers, maar onze vereniging groeit jaar na jaar,
waardoor alle hulp welkom blijft. Tegelijk groeit het besef dat de rijke groep van vrijwilligers
toch relatief arm is aan diversiteit. Vandaag vind je bij Natuurpunt Gent nauwelijks
vrijwilligers met een migratieachtergrond, met een handicap of in armoede. Ook jongeren zijn
nog ondervertegenwoordigd. Nochtans is de Gentse regio superdivers, en die diversiteit kan
alleen maar verrijkend zijn voor onze werking. Daarom werken we de komende jaren
specifieke acties uit om deze doelgroepen meer en beter te betrekken als vrijwilliger.
Samenwerking met andere organisaties zal hierin belangrijk zijn.



Link met de strategische doelstelling
Vrijwilligers komen niet vanzelf en blijven niet vanzelf. We kunnen maar effectief een
vereniging van, voor en door vrijwilligers zijn door zorgvuldig om te springen met ons
menselijk kapitaal, en dit over de hele levensloop van hun engagement.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
Op basis van een actieplan om vrijwilligers te werven en te houden, bekomen en/of houden
we voldoende vrijwilligers om onze werking waar te maken op het terrein.
De vrijwilligerswerkgroep van Natuurpunt Gent breidt verder uit in aantal vrijwilligers en
organiseert jaarlijks één actie of activiteit om vrijwilligers te ondersteunen en te waarderen.
Tegen het einde van de planperiode (2026) heeft de werkgroep Diversiteit en
Toegankelijkheid een duidelijke plaats binnen de werking van Natuurpunt Gent, en kan deze
werkgroep het nodige materiaal aanbieden om de verschillende geledingen binnen
Natuurpunt Gent te ondersteunen in diversiteitsacties (zoals checklists en vormingen).
Het kwaliteitsvolle vormingsaanbod van Natuurpunt CVN Gent wordt mee ingezet voor
specifieke kennis- en vormingsvragen van onze kernen en werkgroepen, zodat de expertise
ervan verenigingsbreed rendeert. Natuurpunt Gent voorziet ook in deze beleidsperiode
voldoende vrijwilligers-opleidingen met het oog op het bereiken van integrale kwaliteitszorg,
vernieuwing en verjonging. In deze optiek zetten we de verdere professionalisering van de
medewerkers als een must op de kaart. Elke medewerker moet minstens jaarlijks 16u
opleidingsuren volgen, om (in)direct de vrijwilligers beter te kunnen ondersteunen en/of
efficiënter te werken.

Beoogd effect in de Gentse regio
In ons werkingsgebied zijn we bij onze medeburgers gekend als een vereniging waar zij die
dat willen zich gezamenlijk en op een gewaardeerde wijze kunnen inzetten voor meer natuur
en groen voor iedereen.

Voorbeelden van acties in 2022
● Ook in 2022 grijpen we het in beheer nemen van natuurterreinen aan als kans: we

spreken lokale leden en geïnteresseerden aan om zich mee in te zetten als vrijwilliger
rond lokaal beheer, plaatselijke werking, inventarisaties, enz.

● In 2022 heeft Natuurpunt Gent een actieplan klaar om meer en diverse vrijwilligers te
werven en in te zetten op verwelkoming, coaching en waardering.

● In 2022 organiseren we 2 informele ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers en
medewerkers, met name een nieuwjaarsdrink en vrijwilligersdiner/feest.

● In 2022 wordt de werkgroep Diversiteit en Toegankelijkheid verbreed, zodat er
duidelijke contacten zijn met de verschillende doelgroepen van mogelijk
diversiteitsbeleid (mensen met een migratieachtergrond, met een functiebeperking of
in armoede).

● In 2022 organiseren we een teambuildingsdag voor vrijwilligers.
● In 2022 (her)bekijken we de toegankelijkheid van De Stek met het oog op efficiënt

vergaderen, recht op informatie, materiaal vlot kunnen uitlenen en overzichtelijk te
stockeren. De vrijwilligers worden hierover bevraagd.

Operationele doelstelling 19 - Onze lokale kernen versterken en machtigen

Natuurpunt Gent bestaat uit sterke lokale werkgroepen en kernen die autonoom werken
naargelang hun draagkracht.



Beschrijving
Heel veel van het werk binnen Natuurpunt Gent gebeurt binnen lokale plaatsgebonden
werkgroepen. Die werkingen zijn meestal historisch en bottom-up gegroeid. Een groot deel
van de kracht van de totale werking van Natuurpunt Gent schuilt dan ook precies in deze
lokale werkgroepen en hun activiteiten op verschillende domeinen. De werking van lokale en
thematische werkgroepen wordt extra aangemoedigd en versterkt. We zorgen er samen voor
dat deze werkgroepen gedragen worden door voldoende vrijwilligers en dat nieuwe
vrijwilligers vlot instromen. Verder behouden de werkgroepen in belangrijke mate hun
autonomie, naargelang hun eigen draagkracht.

Link met de strategische doelstelling
De meeste vrijwilligers herkennen zich in lokale en/of concrete natuurzorgen, en kunnen zich
daarvoor opladen. Het is dan ook belangrijk in te zetten op een netwerk van werkgroepen en
kernen, om effectief een vereniging te kunnen zijn voor en door vrijwilligers.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
We beogen doorlopend een goede terugkoppeling heen-en-weer tussen de lokale kernen en
werkgroepen en het bestuur over alle concrete zaken die de vrijwilligers belangrijk vinden. De
evaluatie bestaat erin dat we bestuursmatig tijdig en effectief de signalen uit de basis
kunnen oppikken - of, in negatief spiegelbeeld, dat we niet te veel “klachten” krijgen en die
tijdig kunnen remediëren. De indicator bestaat in feite in de hoeveelheid berichten van lokale
of thematische groepen die we behandelen op onze bestuursvergaderingen.
Eenmaal per jaar bezoekt de coördinator van Natuurpunt Gent alle werkingen voor een
uitgebreid gesprek rond hun noden en wensen.  
Minstens eenmaal per jaar organiseert Natuurpunt Gent een halfdaagse vorming rond een
gemeenschappelijk thema gekozen door de meerderheid van de lokale werkgroepen. 

Beoogd effect in de Gentse regio
In de regio hebben we, op alle plaatsen waar het ertoe doet en voor alle thema’s waar het
ertoe doet, levendige vrijwilligerskernen die zich inzetten voor de natuur.

Voorbeelden van acties in 2022
● In 2022 doet de coördinator haar ronde, zoals geschetst. Per lokale werking worden

er minstens twee wenspunten gekozen waar de beroepskrachten van Natuurpunt
Gent of sleutelfiguren/experten hen inhoudelijk gaan ondersteunen.

● In 2022 wordt een vormingsmoment georganiseerd i.v.m. natuurbeheer.

Operationele doelstelling 20 - Een sterke en steunende regionale werking

Als regionale vereniging vormt Natuurpunt Gent een sterk netwerk van werkgroepen met
onderlinge samenwerking en centrale ondersteuning.

Beschrijving
Samen staan we sterk. Natuurpunt Gent profileert zich de komende jaren als een sterke
regionale vereniging die de kernen en werkgroepen de Gentse regio vertegenwoordigt en
ondersteunt. Daarmee komen we tegemoet aan de nood bij werkgroepen om autonoom te
werken (volgens eigen draagkracht, zie OD 19) maar tegelijk voldoende ondersteund en
verenigd te worden. Daarom verbinden de verschillende werkgroepen zich, samen met het
bestuur en secretariaat, tot een netwerk dat meer ruimte schept voor samenwerking,
uitwisseling en contactmomenten. Uitwisseling kan gaan over: kennis, advies, ervaringen,
materiaal, mensen, contacten, enzovoort. Het bestuur en secretariaat nemen centraal een
faciliterende rol op. Het bestuur zorgt er meteen ook voor dat het voldoende vernieuwing



bewerkstelligt en toelaat, zodat het een betere afspiegeling vormt van het netwerk. De
communicatie in het netwerk gebeurt duidelijk en transparant.

Link met de strategische doelstelling
Als vereniging met een regionaal karakter kunnen we voor onze vrijwilligers synergieën
zoeken en vinden, kracht ontplooien en concrete initiatieven steunen op een wijze die anders
niet haalbaar zou zijn.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
In 2022 willen we een wijziging aan statuten en huishoudelijk reglement doorvoeren, om de
organisatie van onze regionale werking t.b.v. onze lokale en thematische activiteiten
effectiever en efficiënter te kunnen maken.
We zetten onze regionale werking als zodanig ook met regelmaat voor het daglicht. Hiertoe
organiseren we zo mogelijk jaarlijks of anders tweejaarlijks een specifieke regionale
campagne/signatuuractie om ons werk rond de natuur in onze regio in de kijker te zetten (bv.
mogelijk: “Natuur in de Tuin”).

Beoogd effect in de Gentse regio
Het beoogde effect is dat we, als regionale vereniging, in de regio ervaren worden als een
sterke kracht, die zich achter haar lokale en thematische kernen kan scharen, en die met
resultaat kan opkomen voor de natuur.

Voorbeelden van acties in 2022
● Zoals aangestipt, in 2022 voert Natuurpunt Gent een statutenwijziging en wijziging

van het intern reglement door.
● Deze wijzigingen baseren we op een visiedocument over onze regionale werking, dat

voortbouwt op voorliggend meerjarenplan.
● Er valt nog te bekijken of en hoe al in 2022 een regionale signatuuractie gaan

organiseren.

Operationele doelstelling 21 - Vrijwilligers nemen de beslissingen

Natuurpunt Gent waarborgt een democratische en transparante beslissingsstructuur die de
participatie en vertegenwoordiging van vrijwilligers garandeert.  

Beschrijving
We willen de vrijwilligers en leden in de Gentse regio zoveel mogelijk betrekken in de
beslissingen en denkprocessen van de vereniging. Daarom worden op regelmatige
tijdstippen momenten voorzien waarbij leden hun inbreng kunnen doen. Beslissingen worden
transparant gecommuniceerd.

Link met de strategische doelstelling
Een vereniging die strategisch ervoor kiest te werken voor en door haar vrijwilligers, behoort
ook aangestuurd te worden door haar vrijwilligers. Daartoe zijn zorgvuldige, efficiënte en
transparante beslissingsprocessen nodig.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
In 2022 willen we een wijziging aan statuten en huishoudelijk reglement doorvoeren, om het
democratisch karakter van onze vereniging op een meer eigentijdse en efficiënte wijze waar
te maken.



We beogen doorlopend en op regelmatige basis voldoende toelichting en inspraak te
verschaffen over strategische zaken. De evaluatie zit hem in het kunnen organiseren van
geslaagde jaarlijkse “denkdagen” en algemene vergaderingen, en in de kwaliteit hiervan.

Beoogd effect in de Gentse regio
Met onze democratische werking dragen we duidelijk bij tot het sociaal kapitaal in onze regio:
het vermogen van burgers om zich met vertrouwen te kunnen engageren bij belangrijke
maatschappelijk thema’s.

Voorbeelden van acties in 2022
● Zoals voorheen aangestipt, in 2022 voert Natuurpunt Gent een statutenwijziging en

wijziging van intern reglement door.
● Natuurpunt Gent communiceert bij haar jaarlijkse AV en overigens op een

laagdrempelige manier, over haar beleidsplan en de vooruitgang hierin, al dan niet via
een daarvoor aangepast jaarverslag. 

● Natuurpunt Gent organiseert in principe maandelijks een bestuursvergadering, en
communiceert hierover met haar kernen en vrijwilligers.  

● Natuurpunt Gent bekijkt met de vrijwilligers waar digitaal overleggen kan bijdragen
tot meer participatie.

● Over elke vergadering wordt op voorhand helder en tijdig gecommuniceerd (o.a.
waarover gaat het, wie is erbij, wat willen we bereiken) en vlak erna worden de
besluiten ook gecommuniceerd naar de betrokkenen en geïnteresseerden.

Operationele doelstelling 22 - Bijdragen tot de kracht van Natuurpunt

Natuurpunt en de regionale verenigingen die geassocieerd zijn met Natuurpunt versterken
elkaar.

Beschrijving
Vlaanderen telt op dit moment 19 regionale verenigingen die onder Natuurpuntvlag varen.
Daarvan waren er tijdens de vorige planperiode (2017-2021) 12 erkend en gesubsidieerd.  De
bestuurders en de secretariaatsmedewerkers van de regionale verenigingen doen aan
uitwisseling en ondersteunen en versterken elkaar. De onderlinge afspraken zijn vastgelegd
in een engagementsverklaring en verankerd in een intern reglement.
Er is bovendien op regelmatige basis uitwisseling - over strategische onderwerpen - tussen
de besturen van de regionale verenigingen en het bestuur van vzw Natuurpunt en/of de
besturen van de andere deel-vzw’s. 

Link met de strategische doelstelling
Natuurpunt Gent is een autonome afdeling van Natuurpunt. De kracht die we willen
ontplooien door en voor onze vrijwilligers, krijgt een extra dimensie en extra meerwaarde
voor het natuurbehoud, door te streven naar samenwerking in de context van Natuurpunt als
gewestelijke vereniging. Zowel Natuurpunt Gent als Natuurpunt en zijn andere regionale
verenigingen hebben baat bij deze samenwerking. Zo kunnen we elkaars werking stimuleren
en versterken.

Beoogde resultaten en tijdspad + wijze van evaluatie
We leggen de samenwerking met Natuurpunt gestructureerd vast, en bestendigen en
verbeteren aldus het lopende overleg met Natuurpunt en met andere, verbonden regionale
verenigingen, om vruchtbare samenwerking te genereren.
We nemen regelmatig deel aan de overlegmomenten met andere regionale verenigingen in
Natuurpunt-verband.



Beoogd effect in de Gentse regio
Door effectief in te spelen op de kansen die geboden worden door Natuurpunt en door
samenwerking met aangrenzende regionale verenigingen, plukken we vruchten voor onze
strategische doelstellingen in de Gentse regio.

Mogelijke activiteiten voor 2022
● Natuurpunt Gent neemt in 2022 steevast deel aan het overleg met de andere

regionale verenigingen, dat regelmatig wordt georganiseerd in de schoot van
Natuurpunt.

● Natuurpunt Gent zorgt voor een uitgebreide delegatie op de algemene vergaderingen
van Natuurpunt, en zorg voor een voorafgaand doorspreken van de situatie.

● In 2021-2022 stapt Natuurpunt Gent wellicht mee in een grootschalige,
laagdrempelige publiekscampagne voor het Vlaamse natuurbeleid.

7. Financiering

De jaaromzet van Natuurpunt Gent heeft een grootteorde van € 335.000. Een bondig
overzicht van de voornaamste financiële posten in de werking van Natuurpunt Gent gaat als
volgt:

A. Aan de kostenzijde. Hier hebben we structureel vier grote uitgavencategorieën:

1) Loonkosten – dit betreft de lonen van 3 vaste medewerkers (2.2 VTE) –
grootteorde € 129.000.

2) Communicatie o.a. Tijdschrift ‘Snep!’, nieuwsbrief ‘Digisnep’, enz. – grootteorde €
42.000.

3) Aankoop van goederen voor de verschillende activiteiten – grootteorde € 85.000
– de beheerskosten voor onze natuurgebieden – grootteorde € 25.000 – de
kosten organisatie activiteiten – grootteorde € 17.400 - en de huisvesting,
grootteorde € 10.000, naast andere uitgaven.

4) Doorstorten naar ‘Natuurpunt Beheer’ voor restfinanciering van aankoop van
natuurgebieden. In een normaal jaar hebben de doorstortingen vanuit de
fondsenwervingsactiviteiten een grootteorde van € 25.000.

B. Aan de inkomstenzijde. Hiervoor steunen we structureel op vier types inkomstenbronnen:

1) Subsidies – de grootteorde hiervan strookt met deze van de loonkosten:
a. de Minasubsidies – grootteorde € 72.000.
b. DAC – grootteorde € 54.000.
c. de subsidies van de Stad Gent – grootteorde € 3.000.

2) Lidgelden (afdrachten): grootteorde € 45.000 – dit strookt met de uitgaven voor
Snep!

3) Inkomsten uit allerlei activiteiten:
a. Natuur.Café NMC – is in normale tijden dagelijks open – grootteorde €

145.000.
b. Natuur-educatieve activiteiten zoals cursus, verkoop boeken … - grootteorde €

8.000.
c. Gidsenwerking en andere inkomsten, p.m.

4) Fondsenwervingsactiviteiten – in principe richten we elk jaar een 5 tal activiteiten
in met als nevendoel om middelen te genereren voor de restfinanciering van door



Natuurpunt.Beheer aangekochte natuurgebieden in ons werkingsgebied –
grootteorde van de nettomeerwaarde hieruit: € 25.000.

Naast deze “structurele” inkomsten en uitgaven, zijn er vanzelfsprekend ook “buitengewone”
operaties, zoals. bv. een groot legaat specifiek voor Natuurpunt Gent, resp. een grote
restfinanciering voor de aankoop van een natuurterrein door Natuurpunt Beheer in ons
werkingsgebied.

8. Overzicht lokale afdelingen en ledenaantallen per gemeente

8.1. Overzicht lokale afdelingen

Gezien de hoge dichtheid van leden binnen ons werkingsgebied (zie 8.2.), valt de regionale
Natuurpunt Gent samen met de afdeling Natuurpunt Gent. Beide zijn dus één.

Onder de vleugels van Natuurpunt Gent (als afdeling en regionale) opereren wel
verschillende lokale kernen en werkvelden:

● Kern Damvallei (grondgebied Destelbergen)
● Kern Deurle-Latem (grondgebied Sint-Martens-Latem)
● Werkgroep Assels (grondgebied Drongen, Gent)
● Werkgroep Bourgoyen-Ossemeersen (grondgebied Mariakerke, Gent)
● Werkgroep Gentbrugse Meersen (grondgebied Gentbrugge, Gent)
● Werkgroep Sint-Pieters-Buiten (grondgebied Gent)

8.2. Overzicht ledenaantallen per gemeente

Op 31 december 2020 telde Natuurpunt Gent 9031 leden, verdeeld over het gehele
werkingsgebied (Gent en deelgemeenten, Destelbergen en Sint-Martens-Latem). Dat aantal
loopt jaar na jaar op. In de onderstaande tabel lees je hoeveel leden elke (deel)gemeente telt,
en wat de verhouding is ten opzichte van het aantal inwoners.

Uit de tabel blijkt dat Natuurpunt Gent nog steeds (ruimschoots) voldoet aan de
kwantitatieve minimumvereisten voor regionale verenigingen type 2, namelijk minstens 2
leden per 1000 inwoners.

Tabel: Overzicht van de ledenaantallen uitgedrukt tegenover het aantal inwoners per
deelgemeente van het werkingsgebied van Natuurpunt Gent
Notitie: leden die buiten dit werkingsgebied wonen (dikwijls van aangrenzende gemeenten)
worden in onderstaande tabel niet meegerekend. Dit verklaart het verschil tussen het
hierboven vermelde totaal van 9031 leden en het totaal van 8870 leden in de tabel.

Gemeente* Aantal
leden (*1)

Aantal inwoners
(*2)

Ratio
(*3)

9000 (Gent) 3586 131.640 27,24

9030 (Mariakerke) 628 12.763 49,20

9031 (Drongen) 575 12.336 46,61

9032 (Wondelgem) 358 15.466 23,14



9040 (Sint-Amandsberg) 1008 25.543 39,46

9041 (Oostakker) 330 14.572 22,65

9042 (Gent-Havengebied) 37 2.523 14,67

9050 (Gentbrugge, Ledeberg) 978 32.207 30,37

9051 (Sint-Denijs-Westrem, Afsnee) 218 7.039 30,97

9052 (Zwijnaarde) 183 7.386 24,78

9070 (Destelbergen, Heusden) 688 18.026 38,17

9830 (Latem) + 9831 (Deurle) 281 8.468 33,18

Totaal (werkingsgebied) 8870 284.602 31,70

* Opgedeeld en gerangschikt per postcode
(*1) Op 31/12/2020
(*2) Op 01/01/2019, op dit moment de meest recente beschikbare officiële cijfers
(*3) = (ledenaantal/inwonersaantal)x1000, bv. Gent-centrum: ong. 27 leden per 1000
inwoners

9. Kruistabel

We verwijzen met > SDX, ODXX, ActieXXX graag naar het vorige beleidsplan. Dit zijn
doelstellingen / acties die we elk jaar opnieuw organiseren, maar niet in detail bij het nieuwe
meerjarenplan hebben opgenomen.

CLUSTER 1: Informeren, sensibiliseren en mobiliseren van de bevolking voor natuur of
milieu en leveren van een bijdrage aan de verbetering hiervan

Module Geef een indicatie van de geplande activiteiten
voor 2022 of verwijs naar informatie (nr. actie of
doelstelling) in het meerjarenplan/de
meerjarennota.

1.1. ontsluit aan haar leden minstens vier keer per jaar
informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde
dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa.

OD 15: Ook in 2022 brengen we vier edities uit van
ons ledentijdschrift Snep!, boordevol voorbeelden
van “ons verhaal”.

> SD2, OD3, Actie 2.3.7: Natuurpunt Gent
verstuurt tweewekelijks een digitale nieuwsbrief,
behalve tijdens de verlofperiodes.

OD 21: Natuurpunt Gent communiceert bij haar
jaarlijkse AV en overigens op een laagdrempelige
manier, over haar beleidsplan en de vooruitgang
hierin, al dan niet via een daarvoor aangepast
jaarverslag.

1.2 realiseert jaarlijks AANTAL activiteit(en) die als doel
hebben de brede bevolking te sensibiliseren, informeren
en mobiliseren voor natuur of milieu. Daarop zijn telkens
minstens AANTAL deelnemers aanwezig.

OD 14: Natuurpunt Gent organiseert maandelijks
vier activiteiten voor de leden (en - bij uitbreiding -
gericht op een breed publiek), waaronder zeker:
(meerdaagse) excursies, geleide wandelingen,



beheerwerken, gezinsactiviteiten, grotere
evenementen, teambuildings, geleide
wandelingen op aanvraag, cursussen,
campagnes, tentoonstellingen en thema-avonden.
Hierbij spelen onze lokale kernen een
voortrekkersrol.

OD 14: Natuurpunt Gent organiseert in 2022
minstens één activiteit, actie of project voor/met
mensen uit de vier nieuwe doelgroepen: jongeren,
mensen met een migratieachtergrond, mensen
met een functiebeperking of chronische ziekte, en
mensen in armoede.

OD 14: Natuurpunt Gent organiseert in 2022 één
nieuw type activiteit dat inspeelt op digitale en
andere trends.

OD 14: De succesformules Wildeplantenbeurs, de
Levende Leiedag en de Wilde Buitendagen
worden ook in 2022 georganiseerd.

OD 14: Maandelijks organiseren we een activiteit
specifiek voor gezinnen met kinderen jonger dan
12 jaar.

> SD2, OD2 Actie 2.2.17: NNG organiseert binnen-
en buitenactiviteiten om de kennis over
natuurfotografie te vergroten.

1.3 realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen)
AANTAL initiatief/ven dat/die als doel heeft/hebben de
brede bevolking of specifieke doelgroepen te
sensibiliseren, informeren en mobiliseren voor natuur of
milieu. Daarbij blijkt het gezamenlijk bereik van in totaal
minstens AANTAL verschillende personen.

OD 6: In 2022 wordt de gewoonte aangehouden
om bij elke Snep! (dus vier keer per jaar) een
fondsenwervingsbrief mee te sturen. We
verbinden hieraan telkens een lokale of een
regionale fondsenwervende actie.

OD 7: Ook in 2022 wordt onze intensieve
dagelijkse werking van vrijwilligers in
Natuurpunt.Café voortgezet.

> SD2, OD2, Actie 2.2.9
Natuurpunt Gent organiseert, in samenwerking
met Stad Gent, het onthaal en de tentoonstelling
in het Natuur- en milieucentrum de Bourgoyen.

OD 7: In 2022 wordt de huidige werking in het
bezoekerscentrum geoptimaliseerd i.s.m. de stad
Gent (o.a. oog voor een aantrekkelijker onthaal,
meer samenwerking).

OD 7: In 2022 onderzoeken we waar er nog extra
infoborden met QR-codes kunnen voorzien
worden, en implementeren we de resultaten van
dat onderzoek.

OD 15: In 2022 hebben we minstens twee nieuwe
podcasts.



OD 16: In 2022 heeft Natuurpunt Gent een
account op Instagram, voedt dit wekelijks met
mooie foto’s en krikt het aantal volgers jaar na
jaar op.

OD 16: In 2022 zijn de nieuwe website en
vernieuwde nieuwsbrief van Natuurpunt Gent een
feit.

1.4 realiseert jaarlijks (samen met haar lidverenigingen)
AANTAL initiatief/ven dat/die de brede bevolking of
specifieke doelgroepen in staat stelt/stellen een bijdrage
te leveren aan het verbeteren van natuur of milieu. Daarbij
blijkt het gezamenlijk bereik van AANTAL verschillende
personen.

OD 4: In 2022 zetten de studiewerkgroepen hun
normale inventarisatieacties voort.

OD 8: In juni 2022 wordt er een 1000-soortendag
georganiseerd.

OD 8: Natuurpunt Gent organiseert in 2022 twee
soortenbeschermingscampagnes, in
samenwerking met de inwoners uit de Gentse
regio.

OD 18: Ook in 2022 grijpen we het in beheer
nemen van natuurterreinen aan als kans: we
spreken lokale leden en geïnteresseerden aan om
zich mee in te zetten als vrijwilliger rond lokaal
beheer, plaatselijke werking, inventarisaties, enz.

> SD1, OD5, Actie 1.5.2:
NPG werkt samen met JNM om jongeren te
betrekken in natuurbeheer van de Gentse
natuurgebieden.



CLUSTER 2 : Informeren en ondersteunen van verschillende actoren in de samenleving

Module Geef een indicatie van de geplande activiteiten
voor 2022 of verwijs naar informatie (nr. actie of
doelstelling) in het meerjarenplan/de
meerjarennota.

2.1 realiseert jaarlijks AANTAL activiteiten die als doel
hebben organisaties buiten de natuur- en milieusector
overheden of bedrijven te sensibiliseren, informeren en
mobiliseren voor natuur en milieu. Daarop zijn telkens
minstens AANTAL deelnemers aanwezig.

OD 9: We zetten onze projecten met Kompas en
Obra verder, en breiden dit uit in 2022.

OD 9: Ook in 2022 wordt onze samenwerking met
en begeleiding van de arbeiders in art. 60 verder
gezet.

> SD2. OD2, 2.2.15:
Natuurpunt Gent biedt aan bedrijven de
mogelijkheid om teambuildingsdagen in de natuur
te boeken, waarbij een volledige dag natuurbeheer
voor hun personeel wordt georganiseerd.

> SD4. OD3, 4.3.7: NPG organiseert jaarlijks
tientallen geleide wandelingen in de
natuurgebieden in zijn werkingsgebied op
aanvraag voor groepen.

2.2 geeft door begeleiding richting aan het handelen van
organisaties buiten de natuur- en milieusector, overheden
of bedrijven en ondersteunt hen in het vinden van natuur-
of milieuvriendelijke oplossingen. Op jaarbasis wordt UUR
begeleiding verwezenlijkt.

OD 5: In 2021-2022 onderzoek Natuurpunt Gent
de mogelijkheden tot een Blue Deal voor de
Schelde- en Leievallei in en rond Gent.

OD 12: In 2021-2022 bouwen we een werking uit
in en om het Havengebied, ten einde het
potentieel aan middelen en goodwill dat aanwezig
is bij de havenbedrijven aan te boren en in te
zeggen voor lokale natuur.
OD 12: In 2021-2022 verkennen we hoe we onze
samenwerking met landbouwers in onze
natuurterreinen kunnen voortzetten. Ook bezien
we welke andere samenwerkingsvormen kunnen
worden ontwikkeld.

OD 12: Natuurpunt Gent zet ook in 2022 het
Akkervogelproject i.s.m. VLM duurzaam verder.

SD3, OD1, Actie 3.1.2: NPG ijvert voor de realisatie
van de 5 Gentse groenpolen.

> SD3, OD4, Actie 3.4.4: NPG volgt het
herbestemmingsproject Moervaartvallei op om
zoveel mogelijk natuur te realiseren.

> SD2. OD4, 2.4.7: NPG ondersteunt waar
mogelijk campagnes of acties van gelijkgezinde
organisaties.

2.3 realiseert jaarlijks in samenwerking met organisaties
buiten de natuur- en milieusector, overheden of bedrijven,
AANTAL product(en), dienst(en), methodiek(en) of
handelingsmodel(len) dat/die tot doel heeft/hebben
oplossingen te formuleren voor natuur- of
milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen.

OD 2: In 2021-2022 inventariseert Natuurpunt
Gent de samenwerkingsrelaties met landbouwers
op haar natuurterreinen, en garandeert ze dat die
alle verankerd zijn in een degelijke schriftelijke
overeenkomst.



Deze worden beschikbaar gesteld voor andere
geïnteresseerden in Vlaanderen.

OD 4: In samenwerking met Stad Gent geven we
in 2022 uitvoering aan het Gentse
soortenbeschermingsplan, o.m. m.b.t. natuur in
tuinen.

OD 8: In 2022 zoeken we een geschikte partner
voor een sensibiliseringsactie (rond soorten).

OD 8: Natuurpunt Gent ondersteunt ook in 2022
waar mogelijk campagnes of acties van
gelijkgezinde organisaties, en gaat hier zelf actief
op zoek waar we deze hand nog méér kunnen
aanreiken.

OD 9: In 2022 contacteren we Refu Interim om
een samenwerkingsverband op te starten rond
mensen op de vlucht.

OD 9: In 2022 tasten we af of we in deze
beleidsperiode met Steunpunt Mens en
Samenleving trajecten rond Outreachend werken
kunnen realiseren.

OD 9: Met het Natuur.Café zetten we in 2022 de
deelname voort aan Enchanté en zo zijn wij een
hartelijke handelaar die uitgestelde dranken
aanbiedt voor mensen in armoede.

OD 14: We onderzoeken in 2022 waar maximale
rolstoeltoegankelijkheid kan gerealiseerd worden
doorheen de komende jaren en zoeken hier
structureel stakeholders.

2.4 ondersteunt jaarlijks minstens AANTAL (lokale)
afdeling(en) of burgerinitiatief/ven dat/die als doel
heeft/hebben oplossingen te formuleren voor natuur- of
milieugerelateerde problemen, behoeften en uitdagingen

OD 7: Bij opnieuw toekenning van budget van het
burgerbudgetproject Hutsepot, wordt de loods in
2022 uitgebouwd.

> SD4, OD2, Actie 4.2.6: NPG ijvert voor
alternatieve energieproductie, mede in de strijd
tegen de klimaatverandering.

> SD3, OD1, Actie 3.1.6: NPG stimuleert de
werking van “Werkgroep Oude Bareel” voor
natuurontwikkeling in Sint-Amandsberg.



CLUSTER 3:Inzetten op een kwalitatieve werking, netwerkversterking en/of impactverhoging van de
werking

Module Geef een indicatie van de gepland activiteiten
voor 2022 of verwijs naar informatie (nr. actie
of doelstelling) in het meerjarenplan/de
meerjarennota

3.1 ontsluit permanent aan haar (lokale)
afdelingen/lidverenigingen/vrijwilligersnetwerken
informatie rond actuele natuur- of milieugerelateerde
dossiers in de regio, Vlaanderen of Europa.

OD 17: In 2021-2022 krijgt de
vrijwilligersnieuwsbrief een opfrisbeurt
(vormelijk en inhoudelijk).

OD 17: In 2022 wordt de uitbouw van de
fotodatabank verdergezet.

OD 21: Natuurpunt Gent organiseert in principe
maandelijks een bestuursvergadering, en
communiceert hierover met haar kernen en
vrijwilligers.

3.2 organiseert activiteiten die de organisatie,
deskundigheid of communicatie van haar (lokale)
afdelingen/lidverenigingen of vrijwilligersnetwerken
verbetert. Op jaarbasis worden minstens AANTAL
deelnemersuren gerealiseerd. Deze activiteiten hebben
als doel de impact van de betrokken
afdelingen/lidverenigingen te verhogen.

OD 3: In 2022 zijn er minstens 4
interactiemomenten tussen het overkoepelende
beheerteam, de lokale beheerteams en lokale
aankopers.

OD 11: In 2021-2022 willen we de
beleidswerkgroep activeren en er een
regelmatig samenkomende en sterke
vrijwilligersclub van maken, zodat het mogelijk
is om met veel knowhow en meer effect te
wegen op het voor natuur relevante beleid.

OD 18: In 2022 organiseren we 2 informele
ontmoetingsmomenten voor vrijwilligers en
medewerkers, met name een nieuwjaarsdrink
en vrijwilligersdiner/feest.

OD 18: In 2022 organiseren we een eerste
teambuildingsdag voor alle vrijwilligers.

OD 19: In 2022 wordt een vormingsmoment
georganiseerd i.v.m. natuurbeheer.
> SD1, OD1, Actie 1.1.5: Natuurpunt Gent
organiseert jaarlijks een Denkdag voor
bestuursvrijwilligers en personeel. Deze
denkdag is een reflectiemoment om enkele
(strategische) vraagstukken en “hete
hangijzers” grondig te bespreken en aan te
pakken.

3.3 organiseert jaarlijks AANTAL begeleidingstrajecten op
maat voor individuele (lokale) afdelingen/lidverenigingen.
Deze trajecten hebben als doel de impact van de
betrokken afdelingen/lidverenigingen te verhogen.

OD 4: Tegelijk onderzoeken de
studiewerkgroepen in 2022 in welke mate ze
gebruik kunnen maken van digitale tools om
hun werking (inventarisaties, campagnes ...) te
ondersteunen.

OD 13: In 2022 worden de lokale
ledenwervingsacties aangemoedigd en worden
hieruit lessen getrokken, als voorbereiding van



de opmaak van een actief wervingsplan in
2023.
OD 15: Tegen eind 2022 hebben we een intern
communicatienetwerk opgestart.

OD 17: In 2022 optimaliseren we de gedeelde
Google Drive (als gedeelde werkomgeving en
plaats om bestanden te delen) en proberen we
die uit te breiden naar alle kernen en
werkgroepen.

OD 17: In 2022 denken we concreet na over
acties om de (informele) onderlinge interactie
tussen vrijwilligers te versterken (bv. aanmaken
Facebookgroep).

OD 18: In 2022 (her)bekijken we de
toegankelijkheid van De Stek met het oog op
efficiënt vergaderen, recht op informatie,
materiaal vlot kunnen uitlenen en overzichtelijk
te stockeren. De vrijwilligers worden hierover
bevraagd.

OD 19: In 2022 doet de coördinator haar ronde,
zoals geschetst. Per lokale werking worden er
minstens twee wenspunten gekozen waar de
beroepskrachten van Natuurpunt Gent of
sleutelfiguren/experten hen inhoudelijk gaan
ondersteunen.

3.4 bepaalt samen met haar lidverenigingen gezamenlijke
langetermijntransitiedoelen en gezamenlijke
beleidsprioriteiten.

OD 10: In 2022 en 2023 verkennen we, ook
samen met GMF, welke werking het beste zou
zijn, welke elementen uit onze “normale
werking” we hierbij zouden kunnen inzetten
(verwerving van natuurterreinen?
gidsenwerking?) en hoe we onderling
versterkend zouden kunnen werken.

OD 12: In 2021-2022 re-activeren we de
structurele samenwerking en het overleg met
GMF (samenwerkingskader en gezamenlijke
projecten afspreken, bv. rond natuur in de stad
en tuinen of ontharding, stadslandbouw).

3.5 zet een traject op dat als doel heeft de interne werking
van haar vereniging te optimaliseren

OD 9: In 2022 vragen we advies rond inclusie en
toegankelijkheid aan instanties zoals de
Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
handicap, Konekt, Kompas, Wijkcentrum voor
inclusief en emancipatorisch vormingswerk.

OD 9: In 2022 gaan we gericht verder met
kansen voor werkplekleren voor stagiairs van
Divergent.

OD 20: Zoals aangestipt, in 2022 voert
Natuurpunt Gent een statutenwijziging en
wijziging van het intern reglement door.



Deze wijzigingen baseren we op een
visiedocument over onze regionale werking, dat
voortbouwt op voorliggend meerjarenplan.

OD 21: Natuurpunt Gent bekijkt met de
vrijwilligers waar digitaal overleggen kan
bijdragen tot meer participatie.



CLUSTER 4: Inzetten op beleidsparticipatie

Module Geef een indicatie van de geplande activiteiten
voor 2022 of verwijs naar informatie (nr. actie of
doelstelling) in het meerjarenplan/de
meerjarennota

4.1 vertegenwoordigt haar leden/lidverenigingen in
AANTAL strategische adviesraden of andere overlegfora
op Vlaams, bovenlokaal of lokaal niveau

OD 2: Leden van het overkoepelende beheerteam
van Natuurpunt Gent zetelen ook in 2022 in de
Beheercommissies Bourgoyen-Ossemeersen en
Gentbrugse Meersen. De bedoeling van deze
actie is de opvolging van het beheer in deze
natuurgebieden, om (liefst zo)
gemeenschappelijk (mogelijk) beheerplannen op
te stellen.

OD 11: Natuurpunt Gent is ook in 2022
vertegenwoordigd alle relevante adviesraden

4.2 behandelt op jaarbasis AANTAL beleidsthema’s of
-dossiers.

> SD 3, OD1, Actie 3.1.1: NPG stimuleert de
volledige afwerking en een goed beheer van het
stedelijk natuurreservaat Bourgoyen-
Ossemeersen en volgt de uitvoering van het
beheerplan voor het gebied.

> SD 3, OD 1, Actie 3.1.2: Via diverse kanalen
ijvert NPG voor de realisatie van de vier Gentse
groenpolen, ondermeer ook door eigendom te
verwerven en zo een structurele partner te
worden.

> SD 3, OD 1, Actie 3.1.3: Natuur in de stad: NPG
stimuleert de realisatie van natuur in de stad

> SD 4, OD 2. Actie 4.2.6: NPG moedigt
alternatieve energieproductie aan.

> SD4, OD2, Actie 4.2.5: > SD4,
OD2, Actie 4.2.5: NPG wil de korteketenlandbouw
(dus lokale voedselproductie) en de biolandbouw
ondersteunen om de transitie in de landbouw
mee mogelijk te maken.

> SD2, OD2, Actie 2.2.16: > Waar de Gentse
natuurwaarden in het gedrang komen binnen de
politieke of economische besluitvorming, zal
Natuurpunt Gent indien nodig de stem van de
Gentenaar vragen en vertegenwoordigen door
petities op te starten en bezwaarschriften op te
stellen.

4.3 voert jaarlijks project(en), traject(en) of campagne(s)
uit die als doel heeft/hebben de inspraak en participatie
van haar leden/lidverenigingen of de brede bevolking in
maatschappelijke processen te vergroten. Daaruit blijkt
de actieve betrokkenheid van PROCENT van de
lidverenigingen of AANTAL personen op jaarbasis.



10. Bijlagen

Bijlage 1: tabel begroting - financieel

Bijlage 2: verzekeringsbewijs

Bijlage 3: resultaten vrijwilligersbevraging

Voor akkoord, namens het bestuur.

An Fiers
Voorzitter Natuurpunt Gent vzw


