
 
 

Natuurpunt Turnhoutse Kempen werkt actief aan 11 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

 
 
Beëindig alle vormen van armoede: Vandaag leven vele mensen in 

ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Het is de bedoeling 

om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Uiteindelijk moet 

armoede de wereld uit. 

 

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen werkt samen met asielcentrum Arendonk en 

Centrum voor Basiseducatie Kempen. Daardoor krijgen vluchtelingen en andere 

nieuwkomers de kans om zich via vrijwilligerswerk te integreren. Veel 

nieuwkomers zijn blij de handen uit de mouwen te kunnen steken en een 

positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. 

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen voert een beleid waarbij (kans)arme doelgroepen 

bijna gratis lid kunnen worden. 

✓ Natuurpunt heeft in Turnhout een sociale werkplaats, waar mensen werken die 

om uiteenlopende redenen moeilijk werk vinden op de reguliere arbeidsmarkt. 

 

Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid /-zekerheid en promoot duurzame 

landbouw: Iedereen heeft toegang tot betaalbare voeding. Nieuwe 

landbouwtechnieken zullen gezond en kwalitatief voedsel op een duurzame 

manier verbouwen. Zo heeft elk mens voedselzekerheid. 

 

✓ Natuurpunt doet op zijn terreinen aan duurzame, biologische voedselproductie, of 

laat de terreinen door anderen (boeren, imkers) gebruiken: extensieve veeteelt 

(runderen, schapen, geiten), honing. 

✓ Natuurpunt promoot de transitie naar een duurzame, natuur-inclusieve landbouw. 

 

  



 

Zorgdragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden 

bevorderen: Kinder- en moedersterfte moeten dalen. Hetzelfde geldt voor 

drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk 

om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer 

onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden. 

 

✓ Natuurpunt stelt zijn natuurgebieden open voor zachte recreatie. Wandelen in een 

groene omgeving is goed voor de fysieke én mentale gezondheid, zoals uitgebreid 

aangetoond in wetenschappelijk onderzoek in Nederland (Vitamine G). 

✓ Natuurpunt spant zich in om voldoende rustbanken voor senioren te voorzien in 

de natuurgebieden. 

✓ Natuurgebieden vangen fijn stof af. Fijn stof is een van de dodelijkste 

milieuproblemen. 

✓ Natuurpunt spant zich in voor trage wegen zoals de bijvoorbeeld de Langvenstraat 

en het zandwegennetwerk in het Noorden van Turnhout. Trage wegen zijn 

verkeersveilig en hebben een hoge belevingswaarde. 

 

 

Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren 

voor iedereen: Jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare 

school gaan. Ze krijgen ook de kans om verder te studeren. Technisch, 

beroeps-of universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht 

of afkomst. 

 

✓ Natuurpunt richt regelmatig educatieve activiteiten in waar niet enkel aandacht is 

voor planten en dieren, maar ook voor geschiedenis, cultuurhistorie, 

klimaatverandering enz.  

✓ Natuurpunt CVN is erkend als vormingsinstelling in het volwassenonderwijs als 

kans voor levenslang leren. 

 

Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik: 

Iedereen heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De 

waterkwaliteit zal verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te 

stoppen met chemicaliën te dumpen en afvalwater met de helft te reduceren. 

Waterschaarste moet aangepakt worden. 

 

✓ Natuurpunt pakt waterschaarste aan door te zorgen voor infiltratiegebieden 

(landduinen en heidevelden). 

✓ Door de waterstand te verhogen en water te bufferen, pakt Natuurpunt 

waterschaarste aan. Ook bij overheden pleiten we daarvoor (bijvoorbeeld om de 

uitdieping van grachten langs natuurgebied te stoppen). 

✓ Natuurgebieden zorgen voor een natuurlijke waterzuivering. 

✓ Natuurpunt gebruikt geen meststoffen of chemicaliën die de waterkwaliteit 

aantasten. 

 

  



 

Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige 

tewerkstelling en waardig werk voor iedereen: De VN wil slavernij, 

dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien. Economische groei mag in geen geval 

schade toebrengen aan het milieu. 

 

 

✓ Het beheer van natuurgebieden zorgt voor tewerkstelling, zowel reguliere 

tewerkstelling (vooral hooggeschoolden), als sociale tewerkstelling. 

✓ Door de toename van recreatie en toerisme leveren natuurgebieden een bijdrage 

aan een duurzame economie. Toerisme is een van de snelst groeiende 

economische sectoren. 

 

De huisvesting van de toekomst dient rekening te houden met een groeiende 

bevolking: Dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. 

Woongebieden krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt 

een antwoord op verkeersvervuiling. 

 

 

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen ijvert voor meer groen in de stad. 

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen ijvert voor de realisatie van trage wegen en de 

ontmoediging van autoverkeer. 

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen plantte een stadsbos aan in de buurt van de 

Oude Kaai. 

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen bezorgde voor de gemeenteraadsverkiezingen 

2018 een memorandum over natuur en mobiliteit aan alle politieke partijen in 

Turnhout (zie https://natuurpunt-turnhoutsekempen.be/). 

 

Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen 

ervan te bestrijden: De klimaatverandering treft elk land in elk continent. 

Daarom dient het beleid maatregelen te voorzien en moeten burgers zich 

bewust worden van manieren van klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare 

naties weerbaarder maken tegen natuurrampen. 

 

 

➢ Natuurpunt werkt aan klimaatmitigatie (d.w.z. terugdringen van broeikasgassen): 

✓ door CO2-opslag in bossen, veengebieden en extensieve graslanden. 

Wetenschappers hebben berekend dat 30% van de klimaatdoelstellingen 

kan gerealiseerd worden door aanleg en herstel van natuurgebieden. 

✓ door vernatting en extensief bodemgebruik (b.v. niet ploegen) kan de 

bodem veel meer CO2 opslaan. 

✓ Natuurpunt plantte een stadsbos aan in de buurt van de Oude Kaai. 

✓ Natuurpunt promoot duurzame verplaatsingen (ook in de eigen werking) 

➢ Natuurpunt werkt ook aan klimaatadaptatie (d.w.z. aanpassing aan hogere 

temperaturen, fellere regenbuien, langdurige droogtes): 

✓ Water langer vasthouden door herstel van de hydrologie in het Turnhouts 

Vennengebied. Dat helpt overstromingen stroomafwaarts (Schorvoort) te 

voorkomen. 

✓ Waterschaarste voorkomen door infiltratiegebieden aan te leggen (heide en 

landduinen). 

✓ Natuurpunt ijvert voor meer groen in de stad, een van de meest effectieve 

maatregelen tegen stedelijke hitte-eilanden. 

  



 

Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene 

hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling: Zeeën en oceanen lopen gevaar 

en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan 

haaks op een duurzaam beleid. Subsidies voor dergelijke praktijken zullen 

verdwijnen. 

 

 

✓ Natuurpunt Turnhoutse Kempen begeleidt zwerfvuilacties. Zo verwijderen we afval 

uit het milieu, die anders via de rivieren in de zee terecht kan komen. 

✓ Op nationaal vlak werkt Natuurpunt actief aan de bescherming van de Noordzee. 

 

Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen: 

Ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten dienen 

beschermd te worden. Behoud van de biodiversiteit is prioritair. Aangetaste 

natuurgebieden worden hersteld. 

 

 

 

✓ Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur. 

✓ Natuurpunt herstelt aangetaste natuurgebieden. 

 

De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap 

voor duurzame ontwikkeling revitaliseren: De VN verwacht meer 

samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar 

ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, 

financiën en data zijn heel belangrijk. 

 

 

Als middenveldorganisatie werkt Natuurpunt samen met vele partners aan de 

realisatie van meer natuur en een schoner milieu. Meer en meer dringt het besef in 

de maatschappij door dat natuur geen vijand is, en dat samenwerking met de natuur 

in veel gevallen loont. Natuur is vaak niet een probleem, maar een oplossing. 

 

✓ 18 landbouwers helpen Natuurpunt bij het beheer van graslanden in het 

Turnhouts Vennengebied. 

✓ Asielcentrum Arendonk, Centrum voor Basiseducatie: vrijwilligerswerk voor 

nieuwkomers. 

✓ Stad Turnhout, gemeente Ravels, provincie Antwerpen (diverse projecten en 

samenwerkingen). 

✓ Gemeentelijke MINA-raden en GECORO’s (permanente vertegenwoordiging); 

✓ Vlaamse Landmaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos (diverse projecten en 

samenwerkingen). 

✓ Stichting Brabants Landschap (NL) (samenwerking in Life-voorstel). 

✓ Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (lid van de raad van bestuur). 

✓ KNNV afdeling Tilburg (uitwisseling). 

✓ JNM, scouts (natuurwerkdagen). 

✓ Fietsersbond (actie Langvenstraat). 

✓ Hogeschool Thomas More (shopping day, educatief pakket). 

✓ Werkgroep Digitale Fotografie Turnhout (jeugdproject). 

✓ Gidsbeurten voor Dinamo, Pasar, bedrijven, scholen… 

✓ En andere… 

 


