
 

CAMPAGNES 

2017 

 
Met publiekscampagnes wil Natuurpunt verwondering en engagement voor natuur opwekken. Dat kan 
gaan van het stimuleren van de fascinatie voor natuur, lid worden van Natuurpunt tot het in de markt 
zetten van specifieke thema’s. www.natuurpunt.be/campagnes 
 

NATUURPUNT CAMPAGNES 2017 

____________________________________________ 

 
HET GROTE VOGELWEEKEND  
Tijdens het grootste burgeronderzoek in Vlaanderen tellen zo’n 20.000 
Vlamingen de vogels in hun tuin. Met deze massale tuinvogeltelling 
schetsen we een beeld van de vogelrijkdom in onze tuinen en geven 
we door hoe vogels het beste geholpen worden tijdens de koude 
winterdagen.  
 
Scholen worden in de watten gelegd met educatief materiaal, flyers, 
wedstrijd en een aparte vogeltelling van 23 tem 27 januari.  
 
www.vogelweekend.be   

 
Deelnemers: min. 16.000 tellers – 4500 leerlingen in 250 scholen (obv 2016) 

Timing: Het Grote Vogelweekend - 28 & 29 januari 2017 

Vogeltelweek voor Scholen - 23 tem 27 januari 2017 

____________________________________________ 

 
EXPEDITIE NATUURPUNT  
60 teams van telkens 4 deelnemers en 1 teamhelper starten op 5 
verschillende locaties in Vlaanderen. Ze hebben 2 dagen de tijd om in 
Mechelen te geraken met de fiets, te voet of per kano. Daar worden 
ze feestelijk opgewacht en worden ze in de watten gelegd. Elk team 
zamelt €1500 in voor een natuurproject naar keuze. In 2016 werd er  
€ 131.000 ingezameld. 
 
Met Expeditie Natuurpunt slagen we er in om nieuwe mensen in 
contact te brengen met de Natuurpunt vrijwilligers.  
 
www.expeditienatuurpunt.be 

 
Deelnemers: min. 700 deelnemers (teams + slotfeest) 

Timing: 24 & 25 juni 2017 

 
 

http://www.vogelweekend.be/
http://www.expeditienatuurpunt.be/
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BOS VOOR IEDEREEN  
Met Bos Voor Iedereen wil Natuurpunt voldoende bij elkaar sparen 
om nieuw bos in Vlaanderen bij te planten. Vooral in de buurt van 
woonkernen is er nood aan ruimte om in te ravotten, lopen of 
wandelen. Jaarlijks doneren Natuurpunt en duizenden Vlamingen 
voldoende om op min. 5 locaties bos te realiseren. 
 
Tijdens de nationale plantacties kunnen donateurs en bosliefhebbers 
zelf bomen planten.   
 
www.bosvooriedereen.be  

 
Deelnemers: min. € 150.000 giften & 3000 planters op 5 locaties  

Timing: juni tem december 2017  

 

NATUURPUNT kleinere CAMPAGNES 2017 

____________________________________________ 

 
PADDENOVERZETACTIE  
Natuurpunt wil zoveel mogelijk amfibieën redden van een gewisse dood en daarbij een breed publiek 
fascineren rond de jaarlijkse amfibieëntrek. Daardoor kan Natuurpunt heel wat gegevens verzamelen over de 
soorten die in Vlaanderen leven.  
 
www.paddenoverzet.be  

Deelnemers: min. 5000 deelnemers  

Timing: eind februari – midden maart 2017  

____________________________________________ 

 
ONTDEK DE NATUUR - KORTRIJK  
Natuurpunt zet tijdens de zomermaanden zijn tent neer in een Vlaamse centrumstad. Doel? Inwoners de 
natuur in de stad laten ontdekken. Wat zijn de plekjes waar je nog kan genieten, uitblazen, alleen, met kids, 
met twee. Natuurpunt beschermt deze natuur, doet er veel werk. Met deze campagne wil Natuurpunt 1500 
nieuwe leden werven.  
 
Deelnemers:  1500 nieuwe leden 

Timing: juni tem september 2017  

____________________________________________ 

 
HET GROTE VLINDERWEEKEND  
Landkaartje, dagpauwoog, boomblauwtje … het zijn allemaal vlinders waar Natuurpunt graag het fijne van 
weet. Natuurpunt vraagt duizenden tuineigenaars om de vlinders in eigen tuin te tellen en ze online door te 
geven. Met deze vlindertelling kunnen we de toestand en evolutie van vlinders in Vlaanderen volgen. 
Deelnemers ontvangen tips voor een vlindervriendelijke tuin.  
 
www.vlinderweekend.be  

Deelnemers: min. 10.000 (obv 2016)  

http://www.bosvooriedereen.be/
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Timing: 5 & 6 augustus 2017 

____________________________________________ 

 
NACHT VAN DE VLEERMUIS  
In Vlaanderen vind je nog 17 van de 23 in België voorkomende soorten. Spijtig genoeg gaan ze er allemaal op 
achteruit. Tijdens de Nacht van de Vleermuis gaat iedereen op zoek naar ’s wereld enige vliegende zoogdier en 
geven we mee hoe je hen kan helpen. Jaarlijks worden er meer dan 40 activiteiten georganiseerd door de 
Natuurpunt vrijwilligers.  
 
www.nachtvandevleermuis.be  

Deelnemers: min. 5000  

Timing: 25 & 26 augustus 2017  

____________________________________________ 

 
NATUURPUNT FOTOWEDSTRIJD  
Met deze fotowedstrijd wil Natuurpunt de schoonheid en kwetsbaarheid van natuur en landschap in de kijker 
plaatsen, maar ook de manier waarop wij als mens met onze leefomgeving omgaan. De fotowedstrijd moet 
minstens 1000 fotografen aantrekken die 10.000 natuurbeelden insturen.  
 
In 2017 gaan we een samenwerking aan met Landschappen NL om er een internationale fotowedstrijd van te 
maken. In 2016 wordt daarvoor de basis gelegd. 
 
www.natuurpunt.be/fotowedstrijd  

Deelnemers: min. 1000 fotografen  

Timing: 1-31 oktober 2017  

____________________________________________ 

 
DAG VAN DE NATUUR  
Dag van de Natuur is al jarenlang een traditie binnen Natuurpunt. Tijdens dit werkweekend kan je in heel 
Vlaanderen terecht om in de natuurgebieden mee te helpen bij het natuurbeheer. Daarnaast wordt er ook aan 
vergroening gewerkt buiten de gebieden. Meer dan 60 Natuurpunt afdelingen organiseren een lokale activiteit.  
 
www.dagvandenatuur.be  

Deelnemers: Min. 2000  

Timing: 18 & 19 november 2017  
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NATUURPUNT voorbereiding CAMPAGNES 2017-2018  
 

____________________________________________ 

 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018  
In 2016 willen we onze lokale afdelingen bevragen zodat we hen met een duidelijk actieplan en richtlijnen 
kunnen ondersteunen in 2017 en 2018. De communicatie naar onze leden wordt opgestart vanaf 2017-2018. 
We bouwen verder op onze eisen uit 2012: geef elke inwoner één vierkante meter nieuwe natuur. Ieder jaar 
opnieuw.  
 
Organiserende dienst: Natuurpunt Beleid  

Budget: nog niet bekend  

Timing: 2017: interne voorbereiding - 2018: lancering campagne 

____________________________________________ 

 
VRIJWILLIGERS WERVEN 
 
Uit het onderzoek nav het Beleidsplan van Natuurpunt blijkt dat nieuwe vrijwilligers werven de grootste 
prioriteit is voor afdelingen, beheerteams en werkgroepen van Natuurpunt. Daarom ontwikkelen we in 2017 
een campagne/toolkit waarmee de lokale groepen aan de slag kunnen in 2018. 
 
Organiserende dienst: Beweging 

Budget: nog niet bekend  

Timing: 2017: interne voorbereiding - 2018: lancering campagne 


