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Natuurpunt Media
Communicatiemogelijkheden 

voor partners 

SPONSORMOGELIJKHEDEN 
Het ledenblad, de campagnes, de website, de nieuwsbrief en de sociale media zijn uitgelezen instrumenten voor 

bedrijven, overheden en non-profitorganisaties om hun samenwerking met Natuurpunt te communiceren aan een 
hooggeschoold, geëngageerd en geïnteresseerd publiek. 



OVERZICHT

Tijdschriften

• Natuur.blad (115.000 ex)

• Natuur.focus en Natuur.oriolus (beide +- 5000 ex)

Campagnes

Digitale kanalen

• Natuurpunt.be (165.000 unieke bezoekers per maand)

• www.facebook.com/natuurpunt (66.000 volgers - > 120.000 bereik/week)

• Natuurpunt Nieuws (117.000 abonnees)

• LinkedIn (5000 volgers)

• Twitter - @MijnNatuurpunt (10.000 volgers)

Natuurbeleving

• De Natuurpunt Wandelgids

• Gebiedsfolders (50.000 ex/jaar)

• Gebiedsborden

Pers

• Persberichten



Tijdschriften

Natuur.blad (115.000 ex)  
Bereik: 350000 lezers, hooggeschoold, geëngageerd en geïnteresseerd publiek.

--------------------------------------------------------------------------------------

Wil je wat meer te weten komen over de natuur in Vlaanderen? Dan is Natuur.blad zeker iets voor jou. 
Het tijdschrift laat je kennismaken met de mooiste Vlaamse natuurgebieden en de leukste dieren en 
planten. Elke editie kan je zelf op ontdekkingstocht in een natuurgebied met de gratis bijgevoegde 
wandelkaart. Je krijgt ook handige tips om je kinderen bij de natuur te betrekken en om zelf je tuin 
natuurvriendelijk in te richten.
Natuur.blad is het tijdschrift voor de leden van Natuurpunt. Wanneer je lid bent, valt het blad automa-
tisch in je brievenbus om de drie maanden.

Advertentie- en communicatiemogelijkheden
1/1 pagina advertentie
1/2 pagina advertentie
Bijlage opgelegd 
     
Inhoudelijke artikels, redactionele bijdrage onder rubriek: samenwerken’ 
• Duo: voorstelling van bedrijfsduo 1250 tekens + foto
• Ding: Voorstelling van een product. 500 tekens + foto
• Doen: Call to action. 500 tekens + foto
• Kort bericht over samenwerking: 950 tekens (2 x beschikbaar)
• Quote: Quote van bedrijf. 750 tekens + foto
• Lang bericht over samenwerking. 1500 tekens + foto
• Vermelding van uw ledenvoordeel + foto 
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Natuur voor Iedereen   Herfst '19
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Retouradres: Coxiestraat 11
B-2800 Mechelen

NATUUR.BLAD

Hoe het wilde kind de 
natuur kan redden

Nacht van  
de Duisternis

De terugkeer van de raaf,  
    grootste Europese zangvogel

SamenwerkenSamenwerken

Nieuwe partner plant bomen

Igepa is een totaalleverancier van alle 
producten voor de markt van grafische 
communicatie en VisCom: van kantoor- 
papier tot verpakkingsproducten en  
hygiëneartikelen.

“Papier is voor ons onlosmakelijk 
verbonden met natuur. In de papier-
industrie werken we al heel circulair, 
72% van het totaal volume papier wordt 
gerecycleerd. Dit jaar gingen we nog een stapje 
verder. Half november plantten we samen met 
medewerkers, scholen en andere bedrijven een 
bos aan in het Ganzeveld, een natuurgebied in 
Aalter” zegt Dirk Salens, CEO van het bedrijf.

Bezoek een grotto

Je ziet ze overal in het Zwitserse Ascona-Locar-
no: grotti. Het zijn een soort tavernes, met een 
kleine keuken, een paar tafeltjes en een kleur-
rijke tuin met terras. Veel grotti waren vroeger 
wijnkelders en zijn uitgegroeid tot sociale eet- 
en drinkplekken. Na een fikse wandeling wordt 
vaak - onder het genot van lokale gerechten en 
wijn – nagepraat in een grotto. De grotto Ame-
rica in Ponte Brolla is een schoolvoorbeeld: 
charmant met een eenvoudige maar zeer goede 
keuken en gelegen middenin de natuur.

ding

doen

 “We vinden het belangrijk dat duurzaam-
heid geïntegreerd wordt in de hele  
bedrijfsvoering en uitgedragen wordt door 
al onze medewerkers.”

Johan Thijs, CEO KBC groep

25december | januari | februari 2019    NATUUR.BLAD 
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        Renova kiest voor water

Sinds kort werkt Natuurpunt samen met Renova, een producent van tis-
suepapier. Per verkocht pak WC-papier gaat een deel van de omzet naar 
Natuurpunt. Met dat geld kan Natuurpunt inzetten op het beschermen 
van waterrijke gebieden, zoals bijvoorbeeld venherstel in het Turnhouts 
Vennengebied, of de herinrichting van het Stappersven. Een logische 
keuze voor Renova.

Het bedrijf heeft steeds een speciale band gehad met water. Het bouwde 
een watermolen bovenop de bron van de ‘Almonda’, een Portugese rivier. 
Die rivier voorziet hen van water, energie en zelfs een naam: “Renova – 
Papierfabriek van de Almonda”.

Een bedrijfssite bovenop een waterbron brengt een aantal ecologische 
verantwoordelijkheden met zich mee. Ze voerden hiervoor een reeks  
belangrijke investeringen in het productieproces door. Zo neemt het 
bedrijf een vooruitstrevende rol in met focus op het beschermen van  
de bron, de omgeving en bij uitbreiding de hele planeet.

“Onze producten zijn verkrijgbaar in 60 landen van over de hele wereld.” 
klinkt het bij Renova. “Een duurzaam, grensoverschrijdend beleid is een 
absolute must. Investeren in natuur is de meest kostenefficiënte  
oplossing. Natuurpunt helpt ons met onze grootste uitdagingen: het  
vermijden van overstromingen en verdroging, het verzekeren van een 
goede waterkwaliteit en het waterzuiverend vermogen van de rivieren 
verhogen door te werken aan het herstel van natuurlijke gebieden en 
haar ecosystemen.” 

 www.natuurpunt.be/renova

SamenwerkenSamenwerken

duo
Eerste Kom op tegen Kanker- 

wandelpad in De Liereman

Kom op tegen Kanker bestaat 30 jaar en zal nog 

lang blijven bestaan. Met de opbrengst van alle 

acties investeren ze in wetenschappelijk onderzoek 

maar ook in mentale begeleiding. Om die reden is 

de viering van KOTK gekoppeld aan de opening 

van een wandelpad in het natuurgebied De Liere-

man in Oud-Turnhout.

Marc Michils, algemeen directeur Kom op tegen 

Kanker: “We weten hoe belangrijk contact met de 

natuur is om innerlijke rust te verkrijgen. Daarom 

was het een logische keuze om een wandelpad te 

openen. Momenteel is het Kom op tegen Kanker-

wandelpad nog een gewone bewegwijzerde 

wandelroute. Samen met jou maken we er vanaf 

voorjaar 2020 een plek van rust en bezinning, van 

verwerking en hoop van. Op het wandelpad zullen 

immers mijlpalen verschijnen. Daarop kan je een 

boodschap laten graveren.”

Die boodschap mag je niet zelf graveren. Via de 

website koop je een stukje paal en schrijf je een 

boodschap van maximaal 40 tekens. 

Bas Van der Veken, Natuurpuntvrijwilliger in de 

Liereman vindt dit pad het mooiste pad van het 

natuurgebied. “De strijd voor gezonde mensen en 

de strijd voor gezonde ecosystemen gaan samen. 

Overal in Vlaanderen mogen dit soort wandelpa-

den komen.”

Kom gerust eens wandelen in De Liereman of bestel 

je persoonlijke boodschap. 
www.natuurpunt.be/liereman 
www.komoptegenkanker.be/wandelpad

KBC plant 12.000 bomen

In 2019 lanceerde KBC het initiatief ‘Team Blue Goes Green’ waarbij 
KBC-medewerkers zelf een actie konden op poten zetten om CO2-uit-
stoot te verminderen, de circulaire economie te promoten of afval op te 
ruimen. Voor elke deelnemende medewerker, plant KBC een boom. De 
oproep werd warm ontvangen. Zo kan KBC samen met Natuurpunt en 
Natagora 12.000 bomen planten in heel België. Op 17 november werden 
de eerste bomen aangeplant in Halle. Beuken, eiken en andere inheemse 
bomen gaan er een nieuw bos vormen dat past binnen het Plan Boom-
marter. Dit heeft als doel om de versnipperde natuurgebieden in en om 
Halle met elkaar te verbinden en zo een groot aaneengesloten leefgebied 
te creëren voor de zeldzame boommarter.

Nieuw LIFE-project van start

     Zonnen voor meer natuur

Natuurpunt start, samen met heel wat partners in België en Nederland: 
LIFE Nardus & Limosa. Tijdens het project herstellen we op grote schaal 
heischrale graslanden. Dit zijn bloemrijke graslanden op eerder zure  
bodems. In die graslanden broeden weidevogels zoals de grutto en de 
wulp. Het aantal broedende vogels neemt echter af. Het doel van het 
project is om de oppervlakte aan heischrale graslanden met niet minder 
dan 255 hectare uit te breiden. Zo herstellen we het leefgebied van de 
weidevogels en we zetten in op de kwaliteit van de heide.

Voor Vlaanderen vinden de acties plaats in het Turnhouts Vennengebied, 
de Laambeekse Heide en Weelde Kampheide. In Nederland werkt het 
Brabants landschap, net over de grens in de Regte heide en de Rovertse 
heide aan dezelfde doelen. Het project wordt begeleid door de universi-
teit Gent, zodat alles op een wetenschappelijk onderbouwde manier kan 
gebeuren.

Linea Trovata en Natuurpunt werken al 10 jaar samen voor meer natuur. 
Natuurpunt motiveert haar leden om te investeren in zonne-energie, 
Linea Trovata op haar beurt investeert een deel van haar winst in de  
aankoop van nieuwe natuurgebieden. Mede hierdoor kon Natuurpunt 
het natuurgebied Stappersven aankopen, een gebied van 270 hectare dat 
deel uitmaakt van de Kalmthoutse Heide.

Linea Trovata bouwde intussen 1300 installaties bij Natuurpuntleden. 
Bovendien richtten we samen de cvba ‘Energie voor meer natuur’ op, die 
zonne-installaties bouwt en exploiteert op grote daken van scholen,  
parochiezalen, jeugdhuizen ... Jaarlijks investeert die organisatie een 
deel van haar winst in de aankoop van kwetsbare en bedreigde Vlaamse 
natuur. 

Vandaag kan je bij Linea Trovata terecht voor een volledig gamma aan 
duurzame energietechnieken , zoals zonnepanelen, zonneboilers en 
warmtepompen. Word jij ook warm van duurzame en lokale energie? Op 
de website vind je meer info en kan je meteen een offerte aanvragen.

www.natuurpunt.be/lineatrovata

NATUUR.BLAD       december | januari | februari 201924
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Natuur.focus en Natuur.oriolus (beide +- 5000 ex)

--------------------------------------------------------------------------------------

Natuur.focus en Natuur.oriolus zijn gespecialiseerde driemaandelijkse tijdschriften over natuurstudie, 
beheer (Natuur.focus) en vogelonderzoek (Natuur.oriolus). De lezers zijn een hoogopgeleid publiek, 
geïnteresseerd in diepgravende artikels over natuur.

Advertentiemogelijkheden
• Volledige pagina
• 1/2 pagina
• 1/4 pagina, liggend formaat.

NATUUR •FOCUS
Tijdschrift over natuurstudie en - beheer I  Retouradres:  Natuurpunt • Coxiestraat 11 B-2800 Mechelen
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Wat doet een recordzomer met onze dagvlinders?  •  Natuurbeleving en natuurwaardering

De landschapsbiografie, een nieuw instrument

JAARGANG 18 • N°3 • 2019  Maart I Juni I September I December bpost / PB-PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

Insectendiversiteit
in bloemrijke akkerranden

Natuur.oriolus Retouradres: Natuurpunt,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
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Topjaar Velduilen 
aan Westkust

Zeldzame vogels 2018 Terugkeer Raaf  
als broedvogel

65 75 91

VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORNITHOLOGIE l JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2019 l JG 85 l NR 3
NATUURPUNT l COXIESTRAAT 11 l B-2800 MECHELEN



Publiekscampagnes Groot bereik met laagdrempelige acties

Natuurpunt organiseert publiekscampagnes, waaronder citizen science-acties, vrijwilligerswerving, 
natuurbeleving,… Via deze campagnes bereikt Natuurpunt jaarlijks vele tienduizenden Vlamingen rond 
het thema natuur en zorgen ze voor heel wat zichtbaarheid in de media.

Enkele voorbeelden
• Het Grote Vogelweekend • www.vogelweekend.be 
• De Grote Vlindertelling • www.vlindertelling.be 
• Nacht van de Vleermuis • www.nachtvandevleermuis.be 
• Bos voor Iedereen • www.bosvooriedereen.be 
• Dag van de Natuur • www.dagvandenatuur.be 

Advertentie- en communicatiemogelijkheden voor partners
• Vermelding partner met logo op printmedia (Affiches, flyers, folders, banners)
• Vermelding partner met logo via digitale media (website, facebook, andere social-media)
• Vermelding partner met logo op permanente infoborden
• Zichtbaarheid partner op evenementen met eigen POS-materiaal (Vlaggen, Banner, billboards, ...)

Kom planten, snoeien,     
 en maaien voor de 
natuur in jouw buurt.

24
NOV

WWW.DAGVANDENATUUR.BE
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Dag van de Natuur

Er zijn te weinig bossen om in te ravotten, lopen of wandelen. Daar wil Natuurpunt met Veerle Baetens iets aan doen.  

Samen zamelen we geld in om grond te kopen en er een bos te planten. Voor 40 euro creëren we 10 vierkante meter 

bos en krijg jij een fiscaal attest. www.bosvooriedereen.be
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WETENSCHAP
natuurlijke gezondheid & verzorging

Met 
Natuurpunt  

en Veerle 

Baetens

Meer bos 
in Vlaanderen

Plant jouw boom

Het Grote 
Vogelweekend

Tel de vogels in jouw tuin

26 & 27
januari

www.vogelweekend.be

Begijn Le Bleu 
vogelT mee 

Natuurpunt is een vrijwilligersvereniging die zorgt voor de bescherming van de natuur in Vlaanderen voor vogels en mensen.
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Op stap in het duister
30 & 31 augustus!

Nacht
Vleermuis

Meer dan

40 

locaties

www.nachtvandevleermuis.be
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De Grote
Vlindertelling

Tel de vlinders in je tuin 
www.vlindertelling.be

w e t e n s c h a p

 

6 - 28
JULI

Binnenin vind je een overzicht van de meest voorkomende tuinvlinders.De hele maand juli organiseert Natuurpunt De Grote Vlindertelling. Tel de vlinders in je tuin en werk zo mee 
aan het grootste vlinderonderzoek in Vlaanderen. Geef je resultaten door op www.vlindertelling.be



Digitale kanalen 3de hoogste social media bereik in België - 3.574.517  
(het aantal theoretische contactmomenten volgens Social Media Monitor)
 
Natuurpunt.be (165.000 unieke bezoekers per maand) 
Nieuws over partnerschappen via nieuwsberichten en een specifieke partnerpagina over uw bedrijf.

--------------------------------------------------------------------------------------

Natuurpunt.be is de hoofdwebsite van Natuurpunt. Op de site kunnen bezoekers terecht voor infor-
matie over wandelingen, natuurgebieden, soorten en natuur in de tuin. Ook verschijnt er natuurnieuws, 
achtergrond, opinie en analyse. 

Natuurpunt.be heeft (midden 2019) gemiddeld maandelijks 165.000 unieke bezoekers en gemiddeld 
575.000 pageviews. De bezoekers van Natuurpunt.be zijn voornamelijk hoger opgeleiden, geënga-
geerd en geïnteresseerd publiek.

Mogelijkheden online adverteren voor partners   
• Startpagina: Een campagneblok (groot - 1 van 3)

Afmetingen: 319x360 px 
Tekst op foto
Link (intern of extern)

• Startpagina: Een contentblok (kleiner - 1 van 8)  
Afmetingen: vierkant - 240x240 px
Tekst: titel (25 tekens) - tekst (175 tekens) 
Link (link bij voorkeur intern naar partnerpagina, nieuwsbericht …)

• Startpagina: Partnervermelding met logo onderaan homepage. 
Afmetingen: 150x150 px  

• Banner op elke pagina mogelijk
Afmetingen: 235 px breed - lengte te kiezen (vb 500 px)  
Afmetingen: 235 px breed - lengte te kiezen (vb 500 px)   
Afmetingen: 235 px breed - lengte te kiezen (vb 500 px)  
Afmetingen: 235 px breed - lengte te kiezen (vb 500 px)

Mogelijkheden vermelden partners
• Vermelding op overzichtspagina partners
• Eigen landingspagina vanaf partneroverzicht
• Vermelding logo bij beschrijving wandelroute op gebiedspagina
• Vermelding logo op downloadbaar plannetje op gebiedspagina
• Artikel op de nieuwspagina





www.facebook.com/natuurpunt (66.000 volgers - > 120.000 bereik/week) 
Bereik = 60% vrouw tussen 35-44j/ 40% man tussen 45-54j

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Natuurpunt onderhoudt een Facebook-pagina, met (eind 2019) 66.000 volgers en een bereik tot  
120.000 mensen per week. Op de Facebook-pagina wordt een mix gebracht van mooie of sterke 
natuurfoto’s, informatieve posts, leuke weetjes en interessante activiteiten van Natuurpunt(afdelin-
gen). Focus ligt op de interactie met de volgers van de FB-pagina en het delen van hun ervaringen in 
de natuur.

Advertentie- en communicatiemogelijkheden voor partners
• Post over samenwerking met Natuurpunt

Afbeelding: 900x900 px
Tekst: korte alinea, bij voorkeur met dieren- of natuurweetje erin verwerkt
Link: die vertelt naar welke pagina je gaat (vb www.natuurpunt.be/cursus-vogelzang)



Natuurpunt Nieuws (117.000 abonnees)

--------------------------------------------------------------------------------------

Natuurpunt Nieuws is de algemene nieuwsbrief over de activiteiten van Natuurpunt. Elke maand 
krijgen de abonnees een een mix van natuurnieuws, tuin- en doetips, wandelingen, campagnes en 
producten uit de Natuurpunt Winkel. De nieuwsbrief wordt opgemaakt volgens een strikt inhoudelijk 
concept.

• Abonnees: 117.000 abonnees (juni 2019) 
• Doel: band van leden en sympathisanten met Natuurpunt versterken 
• Frequentie: Maandelijks  

Mogelijkheden voor het vermelden van partners
• Ledenvoordeel 
• 3 producten uit de Natuurpunt Winkel
• Word lid boodschap (voor mensen die niet herkend worden als lid aan de hand de gegevens in de 

databank van Campaign Monitor) OF een extra ledenvoordeel (voor mensen die herkend worden 
als lid)

 



LinkedIn  (5000 volgers)

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Berichtgeving over inhoud partnerschappen, acties en evenementen. Nieuws over partners voor 
partners. 

Communicatiemogelijkheden voor partners
• Post over samenwerking met Natuurpunt
 

Twitter - @MijnNatuurpunt (10.000 volgers) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

De algemene Twitter-account van Natuurpunt brengt korte nieuwsflitsen over natuur, beleid en 
Natuurpunt. Eind 2019 hebben we 10.000 volgers op Twitter.
Communicatiemogelijkheden voor partners
• Post over samenwerking met Natuurpunt 



Natuurbeleving

De Natuurpunt Wandelgids  
bereik: 10.000 exemplaren per jaar via welkomstpaketten nieuwe leden.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

De fiets- en wandelgids is een exclusief voordeel voor leden van Natuurpunt en wordt uitgegeven in 
nauwe samenwerking met onze Franstalige zustervereniging Natagora. De gids bundelt uitgestippelde 
wandelingen, 10 recreatieve fietstochten en een mountainbikeroute in en langs de mooiste natuurge-
bieden van Vlaanderen. 

Advertentie-en communicatiemogelijkheden voor partners
Vermelding van partners in de gids via structureel partnership of advertenties 

 

NATUURPUNT EN A.S.ADVENTURE

GEEN GROENERE SAMENWERKING 
DAN DIE TUSSEN NATUURPUNT 
EN A.S.ADVENTURE. 

www.asadventure.be

Samen in de bres voor de natuur, dat 
schept een band én heel wat voordelen!

7% permanente korting
Als Natuurpuntlid profi teer je voortaan 
op vertoon van je Natuurpuntlidkaart 
van die exclusieve korting op trekking, 
camping, travel en fi etskleding & 
-accessoires.
Hoe werkt het? Ga naar de kassa in een 
A.S Adventure winkel in je buurt. 
Koppel daar je Natuurpuntlidkaart aan 
je Explore More kaart.

Aanbevolen door Natuurpunt
Natuurpunt ging in A.S.Adventureweb-
shop neuzen en selecteerde enkele 
musthaves voor wanneer je de bossen 
intrekt. Perfecte uitrusting gegarandeerd.

Bijdragen aan meer natuur in
Vlaanderen
A.S.Adventure zet zich in voor 
groene doelen. Met hun passie voor 
het buitenleven is het maar logisch dat 
ze Natuurpunt helpen om natuur in 
Vlaanderen te beschermen. Zo zorgden 
de donaties voor de fi nanciering van 
infoborden, bewegwijzering van wandel-
routes en de aanleg van speelnatuur in 
verschillende natuurgebieden.

de donaties voor de fi nanciering van 
infoborden, bewegwijzering van wandel-
routes en de aanleg van speelnatuur in 
verschillende natuurgebieden.

Wandelgids 2019 180x134mm.indd   147 15/01/2019   15:51:49

145

Wandelgids 2019 180x134mm.indd   145 15/01/2019   15:51:37



Gebiedsfolders (50.000 ex/jaar) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

De gebiedsfolders geven achtergrond en wandelroutes in één bepaald natuurgebied - steeds gekop-
peld aan een lokale vereniging. Af en toe worden er ook speciale edities gemaakt, zoals de krant voor 
de voorstelling van het Grote Netewoud. Jaarlijks gaat het over naar schatting 50.000 exemplaren.

Advertentiemogelijkheden voor partners
Vermelding logo van sponsor lokaal project op de gebiedsfolder
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START
Provinciaal Archeologisch Museum Ename, Lijnwaard-
markt 20 9700 Ename (startpunt Ename)  en  
De La Kethulleplein 9700 Volkegem (startpunt Volkegem)

KNOOPPUNTEN
Wandelen: Volg 11 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10 – 15 – 16 – 17 – 1 –  
2 – 3 – 4 – 11 
Fietsroute: Knooppunt 5

TOEGANKELIJKHEID
Honden aan de leiband, Laarzen noodzakelijk, kinderwa-
gens en rolstoelen niet mogelijk

OPENBAAR VERVOER
NMBS: station Oudenaarde

DE LIJN: 

• Lijn 41 (Oudenaarde –Zottegem) van NMBS-station 
Oudenaarde tot halte Ename Dorp + 300m wandelen

• Lijn 42 (Oudenaarde –Mater-Horebeke) van NMBS-
station Oudenaarde tot halte Ename Lijnwaadmarkt

• Belbus 445 van NMBS-station Oudenaarde tot halte 
Ename Lijnwaadmarkt. Reserveer tijdig op 09-211 91 91

CONTACT
Guido Tack guidotack1@telenet.be 0474-90 02 30  
Bij problemen met de grote grazers: Pieter Blondé, 
pieterblonde@hotmail.com, 0488-36 22 79

PRAKTISCH

BOS T’ENAME
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Achtergrondkaart: Openstreetmap.org

Bos

Grasland

Akker

Waterlopen

Erfgoedpad 6,8 km

Volkegempad 4,3 km 

Suggestiewandeling via knoop-
punten: 
Mariëtte Tielemanspad 4,5 km 

AS Adventurepad 1,2 km

Landschapsroute 15,4 km

Startpunt

Bebouwing

1000m0

Schuilhut

Knooppunt

Speelzone

  Welkom!
de Kesterheide in Gooik ligt op 

een getuigenheuvel die Neander

thalers al bezochten en bewerk

ten. Met zijn 112 meter hoogte 

torent hij boven het Pajottenland uit. Het is een baken en 

herkenningspunt met langs de ene kant zicht op de groot

stad Brussel en langs de andere kant op tientallen paro

chiekerkjes en dorpen. Op weinig plaatsen zijn erfgoed, 

landschap, natuur, cultuur en landbouw zo nauw verweven 

geraakt als hier. 

De Kesterheuvel, letterlijk een groene parel in het landschap, is 
in feite een zandduin aan de rand van een prehistorische 
oceaan. In de loop der tijden verhardde het zand tot ijzerzand-
steen en op die manier kon het gebied ijstijden en schurende 
gletsjers trotseren. Zowel de natuur als mensen bepaalden dit 
kleinschalige landschap. 

Landbouw en natuur, afwisseling troef

In het gebied rond de Kesterheide vind je dankzij het reliëf en 
de bodem een bijzondere diversiteit aan planten, dieren en 
leefgebieden. Je vindt er heiderelicten op droge zandbodems, 
natte bronbossen op zware klei en zuurminnende bosjes op 
leemgrond. Kleine percelen kenmerken het Pajotse boerenland. 

Een lint van knotwilgen, akkerranden en mei- en sleedoorn-
hagen lopen door de percelen. Dit vormt samen een prachtig 
lappendeken vol landbouw-natuur. Tal van dier- en planten-
soorten vinden een perfecte leefomgeving in dit authentieke 
landschap. Zeker soorten die van dit kleinschalige landschap 
afhankelijk zijn zoals geelgors, eikelmuis, steenuil, sleedoorn-
page, wasplaten… 

Heide op Kesterheide?

Struikheide groeide tot de jaren ‘60 rond de top van Kester-
heide. De bloemen kleurden de heidevelden paars, afgewisseld 
met gele brem. Bijna alle heide verdween ondertussen, maar de 
zaden zitten nog steeds in de bodem. Natuurpunt houdt op 
bepaalde plaatsen de begroeiing kort zodat er weer heide kan 
doorbreken.

Europese topnatuur hersteld

De ruime omgeving van Kesterheide behoort tot het Natura 
2000-netwerk, samen met o.a. Hallerbos en de Markvallei in 
de regio. Natura 2000 wil extra bescherming bieden aan 
bijzondere natuur in Europa. In 2012 werd Natuurpunt 
eigenaar van een groot deel van Kesterheide zodat het gebied 
bewaard blijft als groene parel van Gooik en het Pajottenland. 
De jaarlijkse cross op Kersterheide gaat nog door tot 2015, 
daarna krijgt de natuur vrij spel. 

Cadeaubox Kesterheide

Natuurpunt Pajottenland maakte samen met o.a. de Heemkun-
dige Kring van Gooik een cadeaubox over de Kesterheide. Open 
de ”Schat van de Tongsnijders” en bewonder, beluister, proef en 
ontdek het gebied. Inhoud van de cadeaubox: twee boeken Op 
de Sofa van de Kesterheide en De Tongsnijders van de heide, CD 
Geest van de Kesterheide, wandelkaart, Tongsneyder heidebier 
met bierglas, Paddenbroek honing, historische postkaarten en 
een heideplantje. Meer info of kopen in De Paddenbroek of via 
www.kesterheide.be. 

“de kesterheuvel is een 
groene parel in het landschap.”

Ontmoet je Koesterburen!

De Koesterburen zijn bijzondere planten en dieren die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Elke gemeente in 
Vlaams-Brabant selecteerde enkele aandachtssoorten. Natuur-
punt werkt uiteraard graag mee aan maatregelen om de 
Koesterburen te versterken o.a. door te werken aan heideher-
stel. Dankzij de aanplant van extra streekeigen hagen en 
bosranden voelen steenuiltjes en eikelmuizen zich hier nog 
beter thuis. Op percelen met fijngeschubde aardtong en andere 
wasplaat-paddenstoelen doet een lokale bioboer aan gericht 
hooibeheer in opdracht van Natuurpunt. www.koesterburen.be

Geniet van de natuur 
Word lid van Natuurpunt

Natuurpunt zorgt al meer dan 50 jaar dat onze unieke bossen, 
natuurlijke duinen en kleurrijke heidelandschappen blijven 
schitteren. Met meer dan 88.000 aangesloten gezinnen, duizenden 
vrijwilligers en 400 professionele medewerkers is Natuurpunt in 
heel Vlaanderen het gezicht van de natuur. Maar die natuur is ook 
van jou. Het is een plaats waarin je tot rust komt, waarin jij je kan 
uitleven en waar er zo veel mooie momenten te beleven zijn. 

Dankzij de steun van onze leden, onze partners en de overheid 
geeft Natuurpunt de Vlaamse natuur nieuwe kansen. En jij kan 
daar bij helpen. Gewoon door lid te worden. Sluit je vandaag nog 
aan, en geniet méér van de natuur. 

www.kesterheide.be

worD liD vAn

nAtuurPunt!
Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van 
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar 
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. 
en dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd. 
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder 
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst 
meer van genieten. het lidgeld bedraagt 24 euro 
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende 
voordelen:

 
NATuuR.GIdS

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met 
onze Natuur.gids met 66 uitgestippelde wandelingen en 
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België

NATuuR.blAd

Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine 
boordevol informatie over de natuur.

WANdelINGeN eN fIeTSTochTeN

Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen 
en fietstochten.

NATuuRpuNT WINKel
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken, 
verrekijkers, cadeautjes...
 
KoRTINGeN bIj oNZe pARTNeRS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat 
kortingen bij onder meer Schoenen torfs, AS Adventure, 
tierra Natuurreizen, isolatiemateriaal eurabo en Pixbook.

hooR Ze fluITeN
download je gratis onze cd met vogelgeluiden en 
wandelkaartjes

WWW.NATuuRpuNT.be/lIdWoRdeN

Wist je dat?
Natuur.Blad biedt heel wat voordelen. 
ieder nummer bevat een 
GRATIS WANdelKAART en zet 
steeds een natuurgebied in de kijker.

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
onze fraaie Natuur.gids met 66 
uitge stip pel de wan de lin gen en 
fietstochten in de mooiste natuur
gebieden van België.



Gebiedsborden

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Aan de toegang en in onze natuurgebieden krijgen wandelaars info over soorten, landschap en 
erfgoed via de gebiedsborden. Jaarlijks bezoeken 2 miljoen mensen de gebieden van Natuurpunt.  
Die komen de gebiedsborden tegen op hun tocht.

Advertentiemogelijkheden voor partners
Vermelding logo sponsor lokaal project op gebiedsboord 
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Grasland

Bos
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Akker

Bebouwing

Blauwe wandeling 4 km

Oranje wandeling 6 km

Rode wandeling 7 km

5000

CONTACT

Natuurpunt Schijnvallei

info@schijnvallei.be

De Pont herbergt een schat aan biodiversiteit dankzij het gevarieerde landschap. Het natuur-
gebied sluit aan bij het Schildehof en is eigendom van de gemeente Schilde. Het beheer van 
Natuurpunt richt zich op het behoud van zoveel mogelijk verschillende biotopen. Grazers, zoals 
pony’s en gallowayrunderen, helpen het gebied beheren. In de zomer bruist de Pont van het le-
ven. De kleine karekiet schuilt in het riet.

OP STAP

Honden zijn welkom aan de leiband zodat 

ze de kwetsbare natuur niet verstoren.
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 x

Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen • info@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be

Natuurpunt beheert dit natuurgebied

Welkom in

DE PONT

x 
©

 x

Met medewerking van:



Pers

Persberichten 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Via voortdurende aanwezigheid in de media versterkt Natuurpunt haar naamsbekendheid en reputa-
tie als belangrijkste natuurorganisatie van Vlaanderen. Dat is een onmiskenbare troef bij de werving 
van leden, vrijwilligers en bij het starten van samenwerking met bedrijven, overheden en in politiek 
gekleurde dossiers. Bovendien is het van belang om, via een continue aanwezigheid in pers en media, 
het thema ‘natuur’ hoog op de publieke en politieke agenda te houden. Dat is cruciaal om het 
draagvlak voor natuurbescherming te behouden en te versterken. 

Communicatiemogelijkheden voor partners
Persbericht over samenwerking met Natuurpunt


