
Kansen voor biodiversiteit



Kansen voor biodiversiteit 

https://www.youtube.com/watch?v
=6oLIvd9Rk-I



• Gaat over alle vormen van leven op aarde.
• Miljoenen verschillende soorten, van microscopisch klein (bv. 

amoebe) tot machtig groot (bv. Blauwe vinvis). 
• Aantal soorten wordt geschat op 8 miljoen.
• Grote verscheidenheid aan ecosystemen zoals mangroves, 

wouden, woestijn, heide, moeras…
• Grote verscheidenheid aan genetisch materiaal binnen zelfde 

soorten.

Biodiversiteit



• De natuur biedt ons een schat aan diensten die levensnoodzakelijk 
zijn: vruchtbare bodems, een gezonde leefomgeving met zuivere 
lucht en proper water, voedsel, grondstoffen …

• Al onze economische activiteiten en zelfs de hele maatschappij 
steunen op deze ‘ecosysteemdiensten’. Hoe groter de 
biodiversiteit, hoe beter de ecosystemen functioneren en diensten 
kunnen leveren.

Ecosysteemdiensten



Ecosysteemdiensten



Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)
&
European Environment Agency:
25% van de soorten wordt met uitsterven bedreigd in Europa 
80% van de leefgebieden is er matig tot slecht aan toe in EU

Wereldwijde bedreigingen



Verlies aan biodiversiteit in België





• Volgens het laatste WWF Living Planet Report (sept. ‘20) is de 
populatiegrootte van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en 
reptielen sinds 1970 met wel 68% afgenomen.

• Vooral door vernietiging van hun leefgebied, zoals door 
landbouw of overbevissing

• Ook door jacht en stroperij, aanleg van infrastructuur, 
vervuiling en klimaatverandering.

Verlies aan biodiversiteit in België





Verlies aan biodiversiteit in België



• 22 juni 2022: de Europese Commissie maakt haar voorstel voor 
een nieuwe Natuurherstelwet bekend.

• Een enorme mijlpaal: geen enkele andere wet ter wereld heeft op 
dit niveau juridisch bindende doelstellingen voor natuurherstel 
vastgelegd.

• De EU neemt hiermee het voortouw op het wereldtoneel om eind 
2022 mondiale natuurhersteldoelen af te spreken in het kader van 
de Conventie Biodiversiteit.

• Het rapport roept op tot samenwerking. 
Als we de natuur in België naar een hoger niveau willen tillen, 
moeten alle actoren uit de samenleving deelnemen aan dit 
project: burgers, organisaties, politieke leiders en privébedrijven.

Europese Natuurherstelwet: 
reuzenkans voor biodiversiteit





• In natuurgebieden gaat de biodiversiteit erop vooruit. 
Soorten komen terug en andere herstellen hun populatie dankzij 
gepast beheer. Van daaruit kunnen ze nieuwe gebieden koloniseren.
• Natuurgebieden zijn supersponzen: het 1 km² grote Mechels 
Broek absorbeerde met 170.000.000 liter meer water dan alle 
Mechelse tuinen samen.
• Natte natuurgebieden werken als superairco’s:
op 18 juni 2022 lag de bodemtemperatuur in het Turnhouts 
Vennengebied maar liefst 4 C° lager dan in de nabije tuinen.
• Graslanden zijn echte koolstofvaten: met 3,84% koolstof in de 
bodem slaan ze meer CO2 op dan tuinen.

Kansen voor biodiversiteit 
samen met Natuurpunt & Natagora



Natuurgebieden
geven bedreigde dieren 
en planten een 

veilige thuis



28.000 hectare natuur 
in 500 natuurgebieden



Met meer dan

160.000 LEDEN ( gezinnen)
de grootste natuurvereniging 
in België.



30.000 vrijwilligers vormen 
het hart van de vereniging



Met 180 afdelingen 
en 120 studiewerkgroepen 
zijn we in heel 
Vlaanderen actief



Duizenden gegidste 
wandelingen, cursussen en 
workshops om mensen de 
natuur te laten ontdekken 
gedurende het jaar.



Honderden bewegwijzerde 
wandelroutes 

2.500.000 bezoekers per jaar.



100-en teambuildings per jaar
door overheden en bedrijven.



Natuurstudie en 
burgerwetenschap 
monitoren de gezondheid 
van de natuur.

Bv. Nike
Bv. Brussels Aerport



Met 50 miljoen waarnemingen 
aangebracht door 35.000 waarnemers
leveren we mee de basis voor het 
natuurbeleid. 
Citizen science!



Met 30.000
cursisten per jaar is Natuuracademie de 
grootste vormingsinstelling op vlak van 
natuur met een ruim aanbod workshops 
voor organisaties. 



Sociaal invoegbedrijf:
280 langdurig 
werklozen zijn aan de slag 
om natuur te beheren.



Ze produceren prachtig, 
duurzaam meubilair voor
bedrijven en overheden.



Via overleg de belangen van natuur 
bij politici en beleidsorganisaties 
verdedigen



Meer dan 950 overeenkomsten 
met 790 landbouwers



Via laagdrempelige 
acties leren we 
mensen de natuur 
herontdekken



Publiekscampagnes

• Het Grote Vogelweekend
• Expeditie Natuurpunt 
• Paddenoverzet
• Ontdek de natuur
• De Grote Vlindertelling
• Nacht van de vleermuis
• Dag van de natuur
• Bos voor iedereen



Bos voor Iedereen

Vlaanderen is de bosarmste regio in Europa en 
dat willen we veranderen. Voor onze biodiversiteit, 
ons klimaat én onze gezondheid. 

Al 20 jaar werken we aan meer waardevolle bossen.



• Vandaag beslaan de Belgische bossen 23% van het nationale grondgebied
• Iets meer dan 700.000 ha verspreid over de drie gewesten van het land: 78,9% in 

Wallonië, 20,7% in het Vlaamse Gewest, 0,3% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Bosoppervlakte in Vlaanderen sinds 2000 constant is gebleven op afgerond 
140.000 ha. Dit is 10% van Vlaanderen.

Bos in België



• Waarom is bos belangrijk voor ons?
1. Bossen nemen CO2 op en bieden een tegengewicht voor de 

klimaatverandering.
2. Bossen zijn natuurlijke airco's en zorgen voor verkoeling van 

je omgeving.
3. Bossen houden water vast en zijn buffers voor 

overstromingen en droogte. 
4. Bossen krioelen van het leven en zorgen voor meer 

biodiversiteit. 
5. Bossen om te wandelen, ravotten en ontspannen: ze 

verhogen ons welzijn.

Functies van bos



Ambitie Vlaanderen



De bosteller
--> Situatie mei 2022



Plant bos met Natuurpunt

Natuurpunt wil de komende jaren 700 hectare 
nieuw, kwalitatief bos aanplanten in
Vlaanderen.

Dit kan enkel dankzij de steun van:
• Onze leden
• Donateurs
• Bedrijven



Helpen aan meer bos in Vlaanderen! 
Voor elke 2 euro realiseert Natuurpunt 
1 m² nieuw bos.

Natuurpunt geeft 3 bosgaranties
• Slim aangeplant, met de juiste mix inheemse bomen
• Goed beheerd, door onze duizenden vrijwilligers
• Eeuwig beschermd, omdat we de gronden aankopen



Een bos evolueert, de biodiversiteit 
neemt toe



Evolutie campagne



Water herstelprojecten



Bedrijven, overheden en gezinnen

Zorgen samen voor natuur door :
• draagvlak en invloed vergroting
• Natuurpunt als ambassadeur van de natuur te 

versterken
• co-financiering projecten Natuurpunt
• ecologisch beheer van hun terreinen

Resultaat: winst voor natuur.



Bedankt voor uw aandacht!

Filip Hebbrecht & Filip Meyermans
Accountmanager

Marketing – Partnerships

Natuurpunt | Coxiestraat 11 | 2800 Mechelen | 015-29 72 26
www.natuurpunt.be |
Volg Natuurpunt ook op Facebook en op Twitter

http://www.natuurpunt.be/
http://www.facebook.com/natuurpunt
http://www.twitter.com/mijnnatuurpunt
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