
Natuur op wandelafstand
WORD PARTNER VAN NATUURPUNT 

EN GENIET MEE VAN DIT UNIEKE VOORDEEL





Wat kan Natuurpunt voor uw bedrijf betekenen?

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun 
natuurlijke omgeving. Dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.

Natuurpunt in cijfers:

In Zuid-West-Vlaanderen werken 10 lokale afdelingen van Natuurpunt samen onder de naam Natuur.koepel vzw. 
We tellen meer dan 5.000 leden en zo’n 250 vrijwilligers. Samen zorgen we er voor dat onze natuurgebieden kunnen 
groeien.

Natuur maakt blij én gezond. Werknemers werken en wonen graag in een groene omgeving. Een aantrekkelijke werk-
omgeving heeft een duidelijk positief effect op de gezondheid van werknemers en buurtbewoners en de mogelijkheid 
om tijdens de middagpauze even te gaan onthaasten in een groene oase werkt bijzonder motiverend voor de rendabili-
teit. Wat is nu heerlijker dan een onverwachte ontmoeting met een ijsvogel? Dat geeft toch een echte energieboost.

Bedrijven zetten zich meer en meer in om duurzaam te ondernemen. Dat ze hierdoor ook aantrekkelijk worden voor 
de consument en de geëngageerde werknemer is mooi meegenomen. Duurzaamheid en milieubewustzijn gaan steeds 
zwaarder doorwegen in de beslissing van waar iemand wenst te gaan werken. 

Maar ook onze vrijwilligers zijn ondernemers. Zij kopen natuurgebied aan, zoeken de centen, richten het gebied in en 
zorgen voor een goed beheer. Dankzij hen heeft Zuid-West-Vlaanderen toch wat te bieden op vlak van natuur. Heel wat 
natuurgebieden liggen klaar om verkend te worden. Van het Spoorwegdomein in Ingelmunster tot de Leiekant in Marke 
en van de Scheldemeersen in Avelgem tot het Bassegembos in Anzegem.

Ook uw bedrijf kan meewerken aan dit natuurverhaal!

25.000 hectare natuur in beheer•	
110.000 leden•	
450 personeelsleden, waarvan meer dan 200 in een maatwerkbedrijf•	







Klimop is het regionale tijdschrift van Natuur.koepel vzw en loodst de lezer binnen in de wereld van natuurbescher-
ming, biodiversiteit, beleidsdossiers… Naast een aantal vaste rubrieken biedt Klimop plaats aan boeiende artikelen van 
de lokale afdelingen en werkgroepen. De frisse lay-out en de schitterende foto’s gieten dit alles in een zeer leesbaar 
tijdschrift van maar liefst 60 bladzijden, in kleur gedrukt op volledig gerecycleerd papier.

Natuur.koepel communiceert in Klimop op een doorgedreven en kwalitatieve manier over de eigen acties en werking 
en die van lidverenigingen en thematische werkgroepen. We zetten sterk in op sensibilisatie en vorming om naast de 
inhoudelijke vorming van onze vrijwilligers ook een mentaliteitswijziging bij de brede bevolking te veroorzaken. 
Bovendien is Klimop het geschikte platform voor de promotie van activiteiten georganiseerd door lidverenigingen en 
thematische werkgroepen. Op die manier bouwen we een breed draagvlak uit dat kan wegen op het beleid. 

Klimop wordt 4 keer per jaar uitgegeven op zo’n 6.000 exemplaren in Zuid-West-Vlaanderen en wordt verstuurd naar 
onze leden, alle burgemeesters en schepenen van milieu en ruimtelijke ordening uit ons werkingsgebied en heel wat 
andere verenigingen en organisaties.

Klimop is online te bekijken op www.issuu.com/natuurkoepel

Wat kan uw bedrijf voor ons betekenen?

Adverteren in Klimop

Adverteren in Klimop geeft uw bedrijf zichtbaarheid bij heel wat gezinnen in Zuid-West-Vlaanderen. Want met uw 
advertentie bereikt u 4 keer per jaar bijna 6000 ecologisch bewuste gezinnen uit Zuid-West-Vlaanderen. Bovendien 
ondersteunt u zo Natuur.koepel bij haar werking.

Concreet?
Bekijk de mogelijkheden op www.natuurkoepel.be/adverteren
Of neem contact op met het secretariaat van Natuur.koepel voor meer informatie. We bespreken graag met u de 
verschillende mogelijkheden.
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Wanneer een lokale afdeling van Natuurpunt grond koopt in Zuid-West-Vlaanderen kan er vaak beroep gedaan 
worden op subsidies van de overheid (Vlaams of lokaal niveau) maar een groot deel van de totale kostprijs moet toch 
nog betaald worden door de lokale afdeling zelf. Natuur.koepel helpt de lokale afdeling hierbij door het opzetten van 
een fondsenwerfcampagne. Er worden brieven gestuurd naar donateurs, de aankoop komt uitgebreid in de pers, er is 
een	wandeling	voor	buurtbewoners…	Al	deze	acties	leveren	extra	middelen	op	die	gebruikt	worden	om	de	restfinancie-
ring van de aankoop te betalen. Toch is dit niet voldoende. Daarom kijkt Natuur.koepel ook naar bedrijven uit de regio.

Er	zijn	heel	wat	natuurgebieden	in	Zuid-West-Vlaanderen	die	financiële	ondersteuning	kunnen	gebruiken,	in	het	kader	
van beheer of uitbreiding. Ongetwijfeld is er ook een natuurgebied in de buurt van uw bedrijf. Dat zorgt voor zuivere 
lucht, CO²-opslag, wateropvang en ontspanningsmogelijkheden. Zorg als bedrijf mee voor de natuur in uw buurt en 
schenk een bedrag ten voordele van het behoud.

Koken kost geld - adopteer een natuurgebied

Concreet?
Adopteer een natuurgebied met een gift aan Natuurpunt. Hieronder vindt u de verschillende projectnummers 
binnen Zuid-West-Vlaanderen. 

Storten	kan	op	het	rekeningnummer	BE56	2930	2120	7588	van	Natuurpunt	vzw	met	vermelding	van	het	specifieke	
projectnummer	hieronder.	Zo	steunt	uw	bedrijf	het	natuurgebied	naar	keuze.		Vanaf	40	euro	krijgt	u	een	fiscaal	
attest toegestuurd.  Neem contact op met het secretariaat van Natuur.koepel voor meer informatie. We bespreken 
graag met u de verschillende mogelijkheden.

Project 3515 Natuurgebieden Zwevegem
Project 5014 Kruiskouter / Rotersmeers in Kortrijk
Project 5015 De Ghellinck in Bissegem
Project 5083 Mandelhoek in Ingelmunster
Project 5205 Avelgemse Scheldemeersen
Project 5548 Leiekant in Marke
Project 5567 Bankbeekvallei in Gullegem
Project 5582 De Bonte Os in Deerlijk
Project 5585 Leiekant Lauwe
Project 5590 Le	Vivier	in	Escanaffles
Project 6128 De Gaverbeekse meersen in Waregem
Project 6697 Oude Leiearm in Oeselgem
Project 4015 Algemeen nummer voor regionaal fonds Zuid-West-Vlaanderen



U kan bij Natuurpunt terecht voor ecologisch advies rond de inrichting van uw bedrijfsterrein. Waarom een bijenhotel 
plaatsen, hoe een groendak aanleggen en onderhouden, welke planten gebruiken? Vergroening van de werkplaats zorgt 
voor een groen imago, goedkoper onderhoud en een aantrekkelijke werkomgeving.

Met de campagne Maak het Groener in Zuid-West-Vlaanderen kan uw bedrijf inheemse bomen, struiken, 
fruitbomen en kleinfruit aankopen. Op die manier kan u uw bedrijfssite eenvoudig vergroenen. De opbrengst van deze 
campagne gaat naar de aankoop van natuurgebieden in de regio. Dubbele winst voor de natuur dus!

Verhoog de biodiversiteit op uw bedrijfsterrein

Concreet?
Bekijk het aanbod plantgoed op www.maakhetgroener.be
Neem contact op met het secretariaat van Natuur.koepel voor meer informatie. We bespreken graag met u de 
verschillende mogelijkheden.



Concreet?

Kies voor een samenwerking à la carte
Wij bieden u verschillende kant-en-klare samenwerkingsniveaus aan.

Voor een bijdrage vanaf 3.000 euro organiseren we een geleid bezoek voor uw personeel en 
klanten	in	een	natuurgebied	in	de	buurt	of	naar	keuze.	Na	afloop	bieden	we	graag	een	drankje	
aan. U kan communiceren over deze samenwerking.

Voor een bijdrage vanaf 5.000 euro voorzien we een geleid bezoek en zichtbare aanwezigheid 
op een infobord in een natuurgebied in Zuid-West-Vlaanderen. Bovendien vermelden we de 
samenwerking in het regionaal tijdschrift Klimop, de website en op de Facebookpagina van Na-
tuur.koepel vzw. U kan communiceren over deze samenwerking.

Voor een bijdrage vanaf 10.000 euro voorzien we een geleid bezoek en zichtbare aanwezigheid 
op een infobord in Zuid-West-Vlaanderen. Bovendien vermelden we de samenwerking in het 
regionaal tijdschrift Klimop, de website en op de Facebookpagina van Natuur.koepel vzw. We 
organiseren	tevens	een	officieel	moment	waarbij	de	samenwerking	wordt	voorgesteld.	Inclusief	
een receptie met pers, andere partners en vooraanstaanden. U kan communiceren over deze 
samenwerking.
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Natuurlijk	staat	Natuur.koepel	vzw	altijd	open	voor	specifieke	samenwerkingen.	Een	samenwerking	op	maat	tussen	uw	
bedrijf en Natuur.koepel creëert een meerwaarde voor beiden en zorgt voor meer en betere natuur in de regio! 

Enkele voorbeelden:
Organiseer een teambuilding of werkdag voor uw personeel. De lokale Natuurpunt afdeling kan u helpen een   •	
event te organiseren. Uw bijdrage gebruiken ze om de natuur verder te beschermen.
Maak uw personeel lid van Natuurpunt. Lidmaatschap van Natuurpunt heeft veel voordelen. Stimuleer  •	
werknemers door een deel van het lidmaatschap bij te dragen en ondersteun zo de werking van Natuurpunt.
Geef de natuur cadeau: Een bedrijfsverjaardag te vieren? Een eindejaarsgeschenk voor het personeel? Een  •	
verrassend relatiegeschenk? Voor elke gelegenheid heeft Natuurpunt een feestelijk cadeau. Neem een kijkje in 
de Natuurpunt Winkel op winkel.natuurpunt.be
Doe een schenking: naar aanleiding van een bedrijfsviering, verjaardag of personeelsactie schenkt u de op-•	
brengst aan Natuurpunt. Steun een project naar keuze in uw buurt.
Verkoop een commercieel product ten voordele van natuurbehoud. Misschien produceert uw bedrijf wel een •	
product waarvan u een deel van de marge wil schenken aan Natuurpunt.
Investeer een deel van uw omzet in natuurbehoud. Bijvoorbeeld 1% van de jaaromzet.•	

Ga voor een specifieke samenwerking

Concreet?
Neem contact op met het secretariaat van Natuur.koepel voor meer informatie. We bespreken graag met u de 
verschillende mogelijkheden.



Natuur.koepel heeft al een jarenlange samenwerking met Alpro. 
Alpro ondersteunt ons bij diverse projecten en aankoopdossiers. 
Daarnaast motiveert Apro haar personeel om lid te worden van 
Natuurpunt.

Alpro doet grote inspanningen om haar productie zo milieuvrien-
delijk te laten gebeuren. Daarnaast zijn er heel wat inspaningen 
geleverd om de biodiversiteit een plaats te geven op hun bedrijfs-
site.

Ook met BOSS paints heeft Natuur.koepel al lang een structurele 
samenwerking. BOSS paints ondersteunt ons bij het uitvoeren 
van diverse projecten en activiteiten. Daarnaast ondersteunt 
BOSS paints ons bij het aankopen van natuurgebieden.

BOSS paints doet grote inspanningen om de milieuimpact van het 
bedrijf en de producten te beperken. Ook werd de bedrijfssite zo 
ecologisch mogelijk ingericht. Daarnaast voert het bedrijf een erg 
mensgericht personeelsbeleid.

Misschien hebben wij u met deze brochure kunnen overtuigen 
om een gezamenlijke samenwerking op te zetten? Neem in dat 
geval zeker contact op met ons secretariaat en dan staat hier 
binnenkort uw bedrijfslogo!

Binnenkort hier
UW BEDRIJFSLOGO?

Klimop   1 7/12/11   13:20

Drukta is al vele jaren de vaste drukker van Natuur.koepel. Deze 
drukkerij zorgt ervoor dat Klimop op een duurzame manier 
gedrukt kan worden en biedt plaats aan de vrijwilligers voor de 
verzending van het tijdschrift.

Drukta draagt duurzaamheid hoog in het vaandel en is houder 
van	diverse	milieucerificaten	en	winnaar	van	verschillende	
milieuprijzen. Het drukken verloopt 100% isopropylalcoholvrij, 
met biologische inkten en chemievrije drukvormvervaardiging. 

Enkele referenties



Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van heel wat vrijwilligers.

Fotografen: Pol Deleersnijder, Peter Depodt, Jan Desmet, Siegfried Desmet, Nik Dooms, 
Kristina Naeyaert, Jan Vanaverbeke, Geert Taelman
Data kaart: Openstreetmap.org

CONTACTEER ONS

Natuur.koepel vzw
Koepelvereniging van Natuurpunt in Zuid-West-Vlaanderen
Warande 9
8501 Heule
info@natuurkoepel.be
www.natuurkoepel.be

Kristina Naeyaert - voorzitter
kristina@natuurkoepel.be - 0479/51 43 17

Hans Vermeersch - coördinator 
hans@natuurkoepel.be - 0487/64 45 85


