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Voorwoord

Met het verleden als basis, kijken we in dit beleidsplan naar de toekomst. 47 jaar
ervaring, met vallen en opstaan, maakte van vzw Durme de professionele
natuurvereniging die ze nu is. Zowel op vlak van natuurbeheer als natuureducatie
groeiden we uit tot een vereniging die er staat. We vertegenwoordigen de stem
van de natuur en de natuurliefhebbers uit de regio.

Al 47 jaar lang zijn onze hoofddoelstellingen onveranderd. Natuurlijk speelt de
invulling in op de veranderingen van de huidige maatschappij. Zwaartepunten
verschoven, en zullen de komende jaren ook blijven veranderen. Maar we willen
met onze vereniging trouw blijven aan onze oprichtingsdoelen en activiteiten:
natuurbeheer, natuureducatie, beleidsbeïnvloeding en natuurstudie.

In dit beleidsplan nemen we onze doelstellingen opnieuw onder de loep. We
herformuleren ze, en splitsen ze op in operationele doelstellingen en acties.
Zodat onze werking de komende 5 jaar nog doelgerichter kan evolueren.

Het schrijven van dit beleidsplan was een huzarenwerk en is het resultaat van
de professionaliteit van de medewerkers en de vlotte samenwerking tussen het
personeel en de bestuurlijke vrijwilligers. Een belangrijke interne oefening, die
niet alleen een duidelijke lijn uittekent voor de komende 5 jaar, maar ook intern
de bevestiging geeft dat we goed bezig zijn. En dat we onze uitgestippelde weg
willen verder zetten. Op naar 2021!

Sarah Geers
Eindredactie Beleidsplanningsteam
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Leeswijzer

Voor u ligt de meerjarenbeleidsnota van vzw Durme. Een dossier waarvoor we
niet over één nacht ijs gingen. In de zomer van 2015 begonnen we een
omgevingsanalyse. Zowel onze interne werking als enkele externe factoren
namen we onder de loep. Wie is vzw Durme en van waar komen we? Waar zijn
we goed in? Wat kan beter? Waar zien we kansen of bedreigingen? Dit leest u in
hoofdstuk 2 en 3.

Daarnaast bekeken we onze missie en visie. Staan we nog steeds voor hetzelfde
als zoveel jaar geleden? Wat zijn onze zwaartepunten? Waar willen we voor gaan?
Wat zijn onze waarden? Heeft de veranderende omgeving een invloed op onze
werking? dit is de basis van het beleidsplan, en vindt u in hoofdstuk 1.

Vanuit onze missie en visie formuleerden we beleidsuitdagingen. Waar zou vzw
Durme op in kunnen zetten om onze missie en visie te realiseren? Dit
resulteerde in een lange lijst met ideeën, die we destilleerden tot de lijst met
strategische en operationele doelstellingen die nu op tafel liggen, opgesomd in
hoofdstuk 4. We tekenden 5 grote beleidslijnen uit waarop we willen inzetten:
natuurbehoud, draagvlak-verbreding, natuurstudie, de stem van de natuur en ver-
sterken van de interne werking. Aan elke doelstelling koppelen we acties die u
terug kan vinden in de jaarplannen van vzw Durme.

We sluiten af met een budgettair plan (hoofdstuk 5). Hoe zetten we het
subsidiëringsbesluit voor natuur- en milieuverenigingen in om onze doelstellingen
te verwezenlijken? En hoe ziet het totale financiële plaatje van vzw Durme eruit? 

Voor meer informatie over onze werking kun u altijd terecht bij Sarah Geers,
coördinator verenigingswerking (sarah.geers@vzwdurme.be of 09 348 30 20)
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Begrippenlijst

Stapstenen: kleine plekjes natuur die grotere stukken natuur met elkaar
kunnen verbinden. Planten en dieren gebruiken ze letterlijk als ‘stapstenen’
midden in een verstedelijkte omgeving en het agrarische buitengebied.
Dit zijn kleine landschapselementen, ruige hoekjes, kleine natuurgebiedjes,
knotbomenrijen…

Monitoring: de studie van een bepaald gebied, volgens de voorwaarden
opgelegd in het natuurdecreet. Zowel fauna als flora wordt onder de loep
genomen.

Beheerplan: plan dat het beheer van een bepaald perceel of reservaat
beschrijft voor de komende 27 jaar (vanaf 2017 worden deze plannen
omgevormd en zijn ze 24 jaar geldig). Officiëel document, opgesteld
volgens een stramien beschreven in het natuurdecreet.

Visiegebied: denkbeeldige lijn waarbinnen wij denken dat een reservaat
‘volledig’ is. Binnen deze lijn streven we naar aankopen en uitbreiding van
onze reservaten. 

Natuurgebied/reservaat: niet elk natuurgebied is een erkend natuur-
reservaat. Een reservaat is erkend volgens het natuurdecreet. Beide
termen worden echter in deze beleidsnota door elkaar gebruikt, omdat
bijna al de natuurgebieden van vzw Durme erkende reservaten zijn.

Bezoekerscentrum (BC): een onthaalpoort waar mensen terecht
kunnen voor meer info. In Lokeren (BC Molsbroek) en Berlare (BC
Donkmeer) heeft vzw Durme twee onthaalpoorten, waar wandelaars of
voorbijgangers meer info kunnen bekomen over vzw Durme, de natuur
en de reservaten.

AV, RvB, DB: vrijwilligersstructuur van het bestuur van vzw Durme:
Algemene Vergadering (AV), Raad van Bestuur (RvB) en Dagelijks Bestuur
(DB)

Strategische en operationele doelstellingen (SD en OD): We
willen onze missie en visie realiseren door bepaalde doelstellingen na te
streven. De hoofddoelstellingen zijn onze strategische doelstellingen, die
elk onderverdeeld zijn in operationele doelstellingen.

Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s): de maatregelen die nodig
zijn om Europees beschermde habitats en soorten in een speciale
beschermingszone (SBZ) duurzaam te beschermen, zoals opgelegd in de
Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. 
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Hoofdstuk 1

Vzw Durme: missie, visie
en waarden



1. Vzw Durme: missie, visie en waarden

In 1969 richten enkele lokale natuurliefhebbers vzw Durme op vanuit een
bezorgdheid over het behoud van de natuur en landschap in de regio. Nu, 47
jaar later, spelen we nog steeds een belangrijke rol in natuurbehoud in de regio. 

We groeiden uit tot een vereniging die actief is in 11 gemeenten, zowat 1.400
leden heeft, jaarlijks zo’n 100 activiteiten voor het brede publiek organiseert,
meer dan 350 schoolgroepen begeleidt en ongeveer 400 hectare natuurgebied
beheert verspreid over 12 reservaten. Om dit alles te realiseren zijn 8
personeelsleden bij vzw Durme tewerkgesteld, ondersteund door zo’n 100
vrijwilligers. 

We richten ons vooral op de inwoners van ons
werkingsgebied, maar uiteraard is iedereen
welkom. Zo komen er vaak wandelaars uit de
buurgemeenten naar onze wandelingen. Heel wat
mensen van buiten ons werkingsgebied vinden
het zelfs belangrijk om onze natuur te steunen
(25% van onze leden woont niet in ons werkings-
gebied). 

Onze educatieve werking richt zich in de eerste plaats op kinderen en jongeren
(vooral via scholen, maar ook door cursussen), en bij uitbreiding op iedereen
met een hart voor de natuur. We organiseren activiteiten in al onze reservaten
en gemeentes, en we willen daarbij verschillende doelgroepen bereiken. Zo
proberen we iedereen warm te krijgen voor de natuur, en hen bewust te maken
van het belang van (lokale) biodiversiteit.

We werken samen met lokale landbouwers, andere natuurverenigingen,
bedrijven, socio-culturele verenigingen en lokale en bovenlokale besturen. Als
één van de drie erkende terreinbeherende verenigingen (naast Natuurpunt vzw
en Limburgs Landschap vzw) zijn we bovendien een belangrijke actor in allerlei
beleidszaken op politiek niveau. 
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11 gemeenten, zowat 1.400 leden,
jaarlijks zo’n 100 activiteiten voor
het brede publiek, meer dan 350
schoolgroepen en ongeveer 400
hectare natuurgebied 

1.1 Vzw Durme in een notendop
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Vzw Durme is actief in 11 gemeenten. We bakenden er visiegebieden af (groen op de kaart)
waarin we onze reservaten ontwikkelen.  



Onze missie

Belangrijke hoofdrolspeler en aanspreekpunt

Vzw Durme zorgt voor biodiverse natuur voor de toekomstige generaties
rond Durme, Moervaart en Schelde. In de huidige verstedelijkte
samenleving beheren we robuuste natuur, waarvan de kwaliteit en de
kwantiteit in ons werkingsgebied voortdurend toeneemt. De mensen in
ons werkingsgebied kennen ons als een belangrijke hoofdrolspeler en
aanspreekpunt op het vlak van natuurbeheer, natuur-, landschaps- en
milieu-educatie. We gaan voor een netwerk van grote en kleine
natuurgebieden, waarin de kleine stapstenen even belangrijk zijn als de
grote gebieden. Dankzij vzw Durme is het publiek in ons werkingsgebied
zich bewust van het belang van natuur en biodiversiteit. Vanuit dit draagvlak
voor onze natuurlijke leefomgeving geven we input voor het lokaal en waar
dat kan het bovenlokaal beleid.

Onze visie
Aankoop, beheer en natuurstudie

Vzw Durme staat voor regionale natuur rond Durme, Moervaart en
Schelde. We beschermen landschappen door natuurgebieden aan te kopen,
te beheren en te bestuderen. Met onze sterke educatieve werking laten
we het brede publiek en vooral kinderen en jongeren kennismaken met
de natuur in hun buurt. Beleving staat hierbij centraal. Onze dagelijkse
werking brengt mensen met een hart voor de natuur samen. Door onze
lokale verankering zijn we waakzaam en komen we snel in actie tegen
huidige en toekomstige bedreigingen van onze leefomgeving. Dat doen we
met een professioneel team, een sterke ploeg vrijwilligers en partners op
het terrein.
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Hoofdstuk 2

Totstandkoming van de
beleidsnota

foto:Vilda-Photo.net



In het najaar van 2015 starten we met het schrijven van onze eerste beleidsnota.
We grijpen het wettelijk kader aan om onze interne werking te evalueren, onze
missie en visie te herbekijken en duidelijke beleidsdoelstellingen uit te zetten
voor de komende 5 jaar. 

We stellen een beleidsplanningsteam samen dat regelmatig terug koppelt,
teksten schrijft én ook weer schrapt. Door zo veel mogelijk mensen te betrekken
in het traject zorgen we ervoor dat onze achterban bij de lancering van het plan
volledig achter deze meerjarennota staat. Onderstaande figuur geeft een
overzicht van het doorlopen traject. Gaandeweg waren er ook veel informele
feedbackmomenten.

In het beleidsplanningsteam zitten personeelsleden, vrijwilligers en bestuurders.
Er worden input- en terugkoppelingsmomenten voorzien op alle niveaus van de
vereniging: een vrijwilligersenquête, inputmomenten met de leden van de
Algemene Vergadering, bijzondere bijeenkomsten van de Raad van Bestuur, enz.

De oefening geeft ons de mogelijkheid om even stil te staan bij onze dagdagelijkse
taken. We kijken opnieuw kritisch naar onszelf. Waar zijn wij eigenlijk mee bezig,
en waarom? Het verplicht ons om duidelijke keuzes te maken, zodat we onze
doelstellingen beter kunnen bereiken. 

Naast deze interne oefening doen we doorheen het proces ook beroep op
externe experten, stakeholders en partners. Zij geven vooral praktische tips,
bevestigen onze missie en visie en doen actievoorstellen om onze doelstellingen
te behalen.

Als u meer info wenst over het totstandkomingsproces, kan u steeds terecht bij Sarah Geers (sarah.geers@
vzwdurme.be of 09 348 30 20).
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Hoofdstuk 3

Vzw Durme 
binnenstebuiten



Vzw Durme ontstond 47 jaar geleden vanuit een bezorgdheid van enkele
vogelringers en ‘groene ridders’. Gaandeweg evolueerden we van een vrijwilligers-
groepering naar een professionele natuurvereniging met een oppervlakte
natuur in beheer dat blijft uitbreiden, een stijgend aantal begeleide groepen en
een steeds groter wordende achterban. 

De kerndoelstellingen van onze vereniging zijn
altijd hetzelfde gebleven: natuurbeheer, natuur-
educatie en natuurstudie, aangevuld met
beleidsacties. Hoewel de invulling natuurlijk
meegaat met zijn tijd, zijn we onszelf al die jaren
trouw gebleven.

De tijdslijn stelt de geschiedenis van onze vereniging voor, met links, naast enkele
bijzondere waarnemingen, de start van onze reservaten. Deze 12 reservaten
worden tot op de dag van vandaag verder uitgebouwd. In de jaren ’80-’90 vonden
de eerste aankopen plaats, aangegeven op de tijdslijn. Die vormden de basis van
onze huidige 12 reservaten. Rechts ziet u een evolutie van onze verenigings-
werking.

3. Vzw Durme binnenstebuiten

3.1 1969 – 2015: meer dan 45 jaar voor natuur in
de regio
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De kerndoelstellingen van onze
vereniging zijn altijd hetzelfe
gebleven
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3.2 Vzw Durme in 2016: een regionale vereniging

3.2.1 Onze werking

Onze werking in 2016 bestaat uit 2 kerntaken: natuurbehoud en natuurbeleving.
Daarnaast zetten we in op beleidswerking en natuurstudie.

Natuurbehoud

We beheren in 2016 zo’n 400 hectare natuur, stuk voorstuk pareltjes die dichtbij
woonkernen of verstedelijkte zones liggen. Het zijn hotspots voor biodiversiteit,
maar ze bieden ook heel wat mogelijkheden voor mensen.

De terreinploeg, coördinator reservatenwerking en talloze vrijwilligers zijn dag
in dag uit bezig met het beheer van onze reservaten. We maaien, hooien,
knotten, graven, planten, … om zo de biodiversiteit zo veel mogelijk te verhogen
en verstevigen. 

Waar mogelijk zijn deze gebieden opengesteld en toegankelijk voor bezoekers.
Dan kan je er altijd terecht voor een ontspannende wandeling of mooie
fietstocht. 

Als de natuur of het landschap in ons werkingsgebied bedreigd wordt, gaan we
hier waar mogelijk tegen in.

Natuurbeleving

Het educatieve team zet kinderen en jongeren in het bijzonder, maar bij
uitbreiding alle inwoners van ons werkingsgebied aan tot bewust nadenken over
het belang van biodiversiteit en hun rol hierin. We proberen hen aan te sporen
om meer waardering voor onze biodiversiteit op te brengen. 

Door onze activiteiten, campagnes en verschillende communicatiekanalen zetten
we actief in op het informeren en sensibiliseren. Beleving is hierbij van het
grootste belang.  Jaarlijks staan meer dan 100 activiteiten op het programma. Dit
zijn natuurwandelingen, maar ook cursussen, fietstochten, lezingen, evenementen,
enz. Zo proberen we mensen, ofwel onrechtstreeks door het laten beleven van
de natuur, ofwel rechtstreeks door vormingen en cursussen, het belang van de
natuur bij te brengen. 

Op onze website staat een overzicht van ons educatief aanbod, waar jaarlijks
meer dan 350 klassen en tientallen andere groepen dankbaar gebruik van maken.
Zo hebben we een aantal vaste pakketten voor het kleuter-, lager, en secundair
onderwijs, een teambuildingsaanbod en begeleide themawandelingen of
fietstochten voor families of vriendengroepen. 
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3.2.2 Interne structuur

Vzw Durme stelt 8 voltijdse personeelsleden te werk, occasioneel aangevuld
met mensen die via het OCMW bij de vereniging te werk gesteld worden.
3 coördinatoren zorgen voor de aansturing van het team, elk op zijn werkings-
gebied. Er is een hoge mate van zelfstandigheid onder de medewerkers. Elk heeft
zijn expertisegebied.

Daarnaast zijn zo’n 100 vrijwilligers actief bij vzw Durme. Daarin kunnen we
ruwweg 2 groepen onderscheiden: de bestuurlijke vrijwilligers en de uitvoerende

vrijwilligers (hoewel sommigen een dubbele rol
vervullen). De bestuurlijke vrijwilligers staan aan het
hoofd van onze vereniging. Zij nemen de belangrijke
beslissingen, stippelen de krachtlijnen uit en sturen
het personeel aan. Zij zijn gestructureerd in een
Algemene Vergadering, een Raad van Bestuur en een
Dagelijks Bestuur.

De uitvoerende vrijwilligers voeren acties uit op het terrein. Zij worden
aangestuurd door het personeel. Hun taken zijn heel divers, van gidsen tot
ondersteunen bij het beheer, natuurstudie, onthaal, enz. Als in dit document
verwezen wordt naar vrijwilligers worden meestal de uitvoerende vrijwilligers
bedoeld, tenzij anders vermeld. 

Alle vrijwilligers zijn in onze vereniging van onschatbare waarde, zowel de
bestuurders als de uitvoerende vrijwilligers. Zonder hen zou vzw Durme nooit
kunnen staan waar ze nu staat.

Alle vrijwilligers zijn in onze
vereniging van onschatbare
waarde, zowel de bestuurders als
de uitvoerende vrijwilligers

Organigram vzw Durme
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3.2.3 Een achterban van leden 

Vzw Durme is actief in 11 aaneengesloten gemeenten. Onze leden komen dan
ook uit alle gemeentes van ons werkingsgebied. Helaas hebben we relatief weinig
leden ten opzichte van het aantal inwoners in ons werkingsgebied. Bijna iedereen
kent onze werking en onze gebieden, maar ze kennen onze naam niet en zijn geen
lid van ons. We werken hier hard aan door gerichte ledenacties en activiteiten.

Bovendien is de spreiding van onze leden
over ons werkingsgebied niet optimaal.
Wellicht is het onevenwicht te verklaren
door de twee bezoekerscentra: Bezoekers-
centrum Molsbroek in Lokeren en
Bezoekerscentrum Donkmeer in Berlare. 

Daar ligt het zwaartepunt van onze activiteiten, en dat vertaalt zich duidelijk naar
een hoger ledenaantal. We zien dit echter niet als een excuus, maar als een
uitdaging. 

Sinds 2015 hebben we 1.400 leden (een aantal dat jaarlijks schommelt, maar in
stijgende lijn zit). De tabel geeft de spreiding van leden over de verschillende
gemeenten weer de voorbije 3 jaar, en de stand van zaken op het moment van
indiening (juni 2016). De voorbije jaren werd er nauwelijks ingezet op leden-
werving. Het zwaartepunt lag op het aanbieden van activiteiten voor jong en oud  

Bijna iedereen kent onze
werking en onze gebieden,
maar ze kennen onze naam
niet.
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(een totaal aantal van meer dan 450 begeleide groepen per jaar bewijst dit).

Gezien de veranderingen in het wetgevend kader besteden we nu meer aandacht
aan het werven van leden, en met succes. Door gerichte acties zoals
kennismakingsbrieven in bepaalde gemeentes, ledenwervingsacties op zomer-
evenementen en ledenwedstrijden onder de bestaande leden, werd het aantal
leden gevoelig verhoogd. 

We hebben verschillende types lidmaatschap. Alle leden dragen bij aan meer en
betere natuur in de regio: sympathiserend lid, (gewoon) lid en steunend lid. Bij de
twee laatste types lidmaatschap kan je inwonende gezinsleden als bijlid registreren.
In onderstaande tabel zijn alle ledentypes samengeteld.
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3.3 Onze doelgroepen

Scholen en leerlingen
Van peuters en kleuters tot studenten hoger onderwijs, we proberen hen via een
uitgebreid educatief programma allemaal te bereiken. 

Natuurliefhebbers
De meeste mensen die we bereiken met onze wandelingen, cursussen of
evenementen, zijn mensen met een hart voor de natuur. Ze zijn al overtuigd van
het belang van de natuur, en weten de natuur naar waarde te schatten. Zij gaan
zelf actief op zoek naar vrijetijdsbesteding in de natuur, en zijn daarom een
gemakkelijk doelpubliek. 

Natuurkenners
Door een kader te bieden van vrijwilligerswerk, spreken we heel wat natuur-
kenners aan. Samen of alleen trekken zij er op uit in onze natuurgebieden en
maken ze gebruik van onze materialen en accommodatie. Er is een wisselwerking
van kennis en activiteiten en we werken samen rond natuurstudie. 

Recreanten
Door de openstelling van onze reservaten willen we elke recreant bereiken. Door
wandellussen, infoborden en rustpunten te voorzien, willen we de natuur – waar
mogelijk – toegankelijk maken, zodat iedereen de waarde van onze natuur met
eigen ogen kan zien. Deze laagdrempelige manier van openstelling spreekt zo een
ruim scala aan publiek aan, dat vaak op een onbewuste, maar heel belangrijke,
manier in aanraking komt met de natuur en er respect voor kan opbrengen.
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3.4 Vzw Durme in een maatschappelijke context

Als natuurvereniging ben je actief in een maatschappelijke context. Als regionale
vereniging is een blik op de lokale situatie zeer belangrijk. 

3.4.1 Kansen en uitdagingen voor vzw Durme 

De Schelde en de Durme zijn belangrijke rivieren in het Sigma-plan. Zowel op
vlak van natuurinrichting en -beheer als op vlak van educatie en sensibilisering
staat in deze regio de komende jaren heel wat te gebeuren. 

De Instandhoudingsdoelstellingen zijn de maatregelen die nodig zijn om
Europees beschermde habitats en soorten in een speciale beschermingszone
(SBZ) duurzaam te beschermen zoals opgelegd in de Europese Habitat- en
Vogelrichtlijn. Als natuurvereniging moeten we deze ook nastreven in onze
reservaten.

De vraag naar een recreatief aanbod stijgt. Steeds meer mensen gaan op zoek
naar een begeleide activiteit, liefst gekoppeld aan een unieke beleving. 

Hoe grijpen we deze uitdaging aan?

Als regionale vereniging willen we hier op de kar springen en ons steentje
bijdragen. We zijn actief in bovenlokale overlegorganen en volgen de
uitvoering van de Sigmaplannen nauw op (Actie 3.3.3 We nemen actief deel
aan het Sigma-overleg). We profileren onszelf als geschikte natuurbeheerder
en -inrichter.

Hoe grijpen we deze uitdaging aan?

We zitten mee rond de tafel tijdens het IHD-overleg, voeren studie uit, en
stemmen onze beheermaatregelen af op de IHD’s. (Actie 1.1.1 we voeren
jaarlijks de beheerplannen uit en Actie 3.3.5 We werken mee aan de
verwezenlijking van de Europese natuurdoelen in Vlaanderen).

Hoe grijpen we deze uitdaging aan?

We maken ons aanbod voor groepen continu bekend, ontvangen jaarlijks
meer dan 350 schoolgroepen en organiseren zo’n 100 activiteiten voor het
brede publiek. Ons aanbod is flexibel en past zich aan aan de vraag
(Strategische doelstelling 2 vzw Durme maakt het brede publiek bewust
van het belang van natuur en biodiversiteit). Daarnaast stellen we onze
reservaten open voor bezoekers.

Beleidsnota  vzw Durme 2017-2021
20



Ondanks onze vele activiteiten en reservaten (die wel bekend zijn bij het brede
publiek) blijkt onze naamsbekendheid beperkt. We zijn in de regio relatief
onbekend en hebben relatief weinig leden in verhouding tot het aantal inwoners.

In de regio zijn veel sociale diensten gevestigd (bijzondere jeugdzorg, jongeren-
en volwassenwerking voor mensen met een beperking,…). Er is een grote vraag
naar dagbesteding voor deze mensen. Door de natuur in te trekken komen deze
mensen vaak terug met hun voeten op de grond.

Jeugdverblijfcentra in de regio (zoals Heidepark in Waasmunster, Verloren Bos
in Lokeren, jeugdpark Hoogland in Lokeren, Scheve villa in Berlare,…) ontvangen
veel schoolgroepen voor natuurklassen, bosklassen of andere themaweken. Zij
zijn op zoek naar educatieve pakketten.

Hoe grijpen we deze uitdaging aan?

We zetten actief in op naamsbekendheid, toegankelijkheid en ledenwerving
(Operationele doelstelling 2.1 Vzw Durme positioneert zich, met behulp
van een meer uitgebreide achterban, als regionaal aanspreekpunt voor
natuur en milieu).

Hoe grijpen we deze uitdaging aan?

We willen iedereen de natuur laten beleven. Bovendien kunnen zij als
vrijwilliger meewerken aan de realisatie van onze doelstellingen.
(Operationele doelstelling 2.2 Vzw Durme laat de mensen continu de
natuur in en rond onze reservaten beleven, waardoor het respect voor de
natuur vergroot)

Hoe grijpen we deze uitdaging aan?

We sluiten samenwerkingsovereenkomsten met de jeugdverblijfcentra en
maken ons educatief aanbod voor scholen continu bekend. (Operationele
doelstelling 2.3 Actie 2.3.7 In 2017 maken we continu ons educatief aanbod
bekend bij het brede publiek)
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3.4.2 Bedreigingen

Als regionale vereniging krijgen we te maken met enkele specifieke bedreigingen.
Hieronder lichten we er enkele uit waar we de komende beleidsperiode actief
op willen inzetten. 

De natuur in de regio is sterk versnipperd. Industriezones, autostrades en
woonkernen zorgen ervoor dat de weinige stukjes natuur vaak klein en
geïsoleerd zijn. 

We hebben, naast subsidies, relatief weinig structurele inkomsten. Bovendien
staan bepaalde subsidies op de helling (nieuwe uitvoeringsbesluiten Natuur-
decreet, nieuw MINA-besluit). Dit zorgt ervoor dat, als er een subsidie wegvalt
(zie hoofdstuk 2.2.3), we weinig reserve hebben om op terug te vallen als we de
huidige werking willen behouden. 

Grondprijzen blijven stijgen in onze regio. Daardoor wordt het steeds
moeilijker om gronden aan te kopen. Toch willen we de oppervlakte beschermde
natuur blijven uitbreiden.

Hoe pakken we dit aan?

We proberen met onze reservatenwerking deze natuurgebieden zo goed
mogelijk met elkaar te verbinden. Waar aaneengesloten stukken natuur niet
mogelijk zijn, richten we kleine ‘stapstenen’ in. Kleine, natuurlijke
landschapselementen die planten en dieren kunnen gebruiken als veilig
toevluchtsoord bij het migreren van het ene naar het andere stuk natuur.
Daarom staat ook in onze missie en visie dat zowel grote als kleine
gebieden belangrijk zijn voor ons. (Strategische doelstelling 1 Vzw Durme
verhoogt de biodiversiteit) 

Hoe pakken we dit aan?

We zetten actief in op het uitbreiden van onze achterban. Daarnaast zetten
we de komende beleidsperiode in op particuliere fondsenwerving, het
zoeken van sponsors en inkomsten door verkoop van goederen en
diensten. (Operationele doelstelling 5.2 Vzw Durme beoogt een gezonde
financiële situatie) Uiteraard  zetten we ook alles op alles om de subsidies
hiervoor te kunnen behouden (Actie 5.2.1 We voldoen jaarlijks aan de
voorwaarden opgelegd door het wettelijk kader).

Hoe pakken we dit aan?

Door in te zetten op extra fondsenwerving kunnen we de restfinanciering
bij elkaar rapen (Operationele doelstelling 5.2 Vzw Durme beoogt een
gezonde financiële situatie). Bovendien zetten we alles op alles om de
subsidies hiervoor te kunnen behouden (Actie 5.2.1 We voldoen jaarlijks
aan de voorwaarden opgelegd door het wettelijk kader).
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3.4.3 Subsidiekader

Als natuurvereniging zijn we gebonden aan verschillende wettelijke kaders en
bijhorende subsidiekanalen. 

Natuurdecreet: Sinds 1997 is vzw Durme één van de drie erkende terrein-
beherende verenigingen. Het natuurdecreet en bijhorende uitvoeringsbesluiten
scheppen een wettelijk kader voor de uitvoering van het beheer in onze
reservaten, de openstelling, de onthaalwerking en de monitoring. In 2014 werd
het natuurdecreet gewijzigd. Dit resulteerde in nieuwe uitvoeringsbesluiten in
2016. Op het moment van dit schrijven zijn de definitieve uitvoeringsbesluiten
nog niet gekend. Het is nog niet duidelijk of deze nieuwe uitvoeringsbesluiten
positief of negatief zullen blijken voor onze subsidiering. In 2015 en 2016 werd
dan ook intensief actie gevoerd om de Vlaamse Administratie te overtuigen de
subsidies zo correct mogelijk toe te wijzen.

Erkennings- en subsidiëringsbesluit voor milieu- en natuurverenigingen:
Als natuurvereniging staan wij voor verschillende doelen en waarden. Deze
wetgeving wil de impact van onze werking meten aan de hand van modules,
indicatoren en activiteiten. Deze beleidsnota is deel van de voorwaarden. 

Natuur- en Milieu Educatie Provincie Oost-Vlaanderen: Tot 2015 kreeg
vzw Durme financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen voor haar
natuureducatieve werking. Half 2015 werd deze helaas stopgezet. We kiezen er
bewust voor om onze educatieve werking verder te blijven ontplooien. We
moeten echter op zoek naar nieuwe middelen om dit te kunnen realiseren. 

Hoe spelen we hierop in?

Het beheer van onze reservaten en onze monitoring is afgestemd op de
voorwaarden, opgelegd in de wetgeving. Jaarlijks dienen we een jaarverslag
in, subsidieaanvragen en erkenningsdossiers.

Hoe spelen we hierop in?

Jaarlijks organiseren we heel wat acties en activiteiten om onze
doelstellingen te behalen. Alles wat we doen staat in het teken van
natuurbehoud en draagvlakverbreding voor de natuur. Vanaf 2017 werken
we volgens een meerjarenbeleidsnota, en meten we elk jaar de vooruitgang
en onze impact.

Hoe spelen we hierop in?

Enerzijds gaan we op zoek naar nieuwe middelen en kijken we hoe we onze
middelen efficiënter kunnen inzetten. Anderzijds blijven we actief inzetten
op educatie.
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Hoofdstuk 4

Strategische en
operationele doelstellingen



3. Strategische en operationele doelstellingen

Strategische doelstelling 1
Vzw Durme verhoogt de biodiversiteit dankzij continu
natuurbeheer en een meer uitgebreid netwerk van
grote en kleine natuurgebieden, met zowel aandacht
voor aaneengesloten gebieden, als voor de kleine
stapstenen.

De hoofddoelstelling van vzw Durme is zorgen voor een hogere biodiversiteit.
Dit doen we op verschillende manieren, zowel door het goed beheren van onze
reservaten, als door het uitbreiden van het areaal beschermde natuur. Door
doelgerichte beheermaatregelen stijgt de biodiversiteit (niet alleen kwantitiatief
door meer soorten te herbergen, maar ook kwalitatief door het uitbreiden of
stabiliseren van soorten) en kunnen we steeds meer soorten beschermen.

Operationele doelstelling 1.1
In 2021 is de biodiversiteit in onze reservaten verhoogd

Elke dag zijn onze coördinator beheer, de terreinploeg en tientallen vrijwilligers
in de weer in onze reservaten. Door het uitvoeren van de beheerplannen
verhogen we de biodiversiteit in onze reservaten. We streven naar het halen van
de Instandshoudingsdoelstellingen (IHD’s). Daarnaast worden gebieden ingericht,
beheerplannen opgesteld of eenmalige inrichtingswerken uitgevoerd. Alles staat
in teken van de fauna en flora van het gebied.

Operationele doelstelling 1.2 
In 2021 is de oppervlakte beschermde natuur in ons
werkingsgebied verhoogd

Door aankoop, erkenning en beheerovereenkomsten proberen we onze
reservaten uit te breiden, kleine stapstenen in het landschap te creëren en een
zo veel mogelijk aaneengesloten netwerk van natuur te bekomen.

De beste manier om natuur veilig te stellen blijft het aankopen van percelen.
Waar dat niet mogelijk is, sluiten we een beheerovereenkomst met de eigenaar,

dat het gebied voor een bepaalde tijd in beheer geeft aan vzw Durme.
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Daarnaast dienen we erkenningsdossiers in zodat onze percelen door de Vlaamse
overheid erkend worden als officieel ‘natuurreservaat’. 

Operationele doelstelling 1.3
Vzw Durme zorgt voor een betere bescherming van
kwetsbare soorten in ons werkingsgebied

Bepaalde planten, dieren of biotooptypes vragen een specifiek beheer. Deze zijn
niet altijd opgenomen in de beheerplannen, of komen voor in stapstenen die
buiten onze erkende reservaten liggen (en waarvoor dus geen beheerplan
bestaat). Hiervoor onderneemt vzw Durme waar mogelijk specifieke
beheermaatregelen. 
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Strategische doelstelling 2 
Vzw Durme maakt het brede publiek meer bewust
van het belang van natuur en biodiversiteit.

Om de natuur beter te kunnen beschermen, is er een breed draagvlak nodig. Als
mensen met hun eigen ogen kunnen genieten van de pracht van de natuur en er
iets over weten, zullen ze er meer respect voor hebben en het beschermen. Door
educatie, sensibilisering en beleving zorgt vzw Durme ervoor dat het brede
publiek het belang van natuur en biodiversiteit naar waarde kan schatten. 

Operationele doelstelling 2.1
Vzw Durme positioneert zich, met behulp van een meer
uitgebreide achterban, als regionaal aanspreekpunt voor
natuur en milieu

Als mensen de weg vinden naar vzw Durme, kunnen we hen informeren en
sensibiliseren. Het is daarom belangrijk dat we in de regio bekend en
aanspreekbaar zijn. Dit willen we doen enerzijds door zichtbaar (via verschillende
kanalen en media) en aanspreekbaar te zijn (door onszelf toegankelijk op te
stellen). En anderzijds door een brede achterban achter ons te scharen, die als
ambassadeurs onze boodschap kunnen doorvertellen.

Operationele doelstelling 2.2
Vzw Durme laat mensen continu de natuur in en rond onze
reservaten beleven, waardoor het respect voor de natuur
vergroot

Door bezoekers deze natuur actief te laten beleven maak je ze ontvankelijk voor
je boodschap over het belang van de natuur. Al wandelend of fietsend zien de
bezoekers met eigen ogen de schoonheid van de natuur. Laat mensen proeven,
ruiken en voelen van de natuur, om de beleving optimaal te maken. Onze werking
is in eerste plaats gericht op beleving, informering en sensibilisering volgt hier
vanzelf op.
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Operationele doelstelling 2.3
Vzw Durme sensibiliseert het brede publiek over de waarde
van de natuur en biodiversiteit

Door onze acties willen we mensen warm maken voor de waarde van de natuur
en biodiversiteit. Enerzijds door mensen actief naar onze reservaten te halen,
maar anderzijds ook door het verspreiden van een tijdschrift, het publiceren van
artikelen in de gemeentelijke infomagazines of nieuwsbrieven, enz. Deze brede
waaier aan activiteiten en acties zorgt ervoor dat we de waarde van de natuur
en de biodiversiteit onbewust en op een niet dwingende manier overmaken bij
het brede publiek. 

We proberen hier iedereen aan te spreken, niet alleen de mensen die al overtuigd
zijn van het belang van de natuur (natuurliefhebbers en –kenners), maar ook de
mensen uit ons werkingsgebied die in eerste instantie minder voeling hebben
met de natuur in hun buurt. We nemen onze sociale functie op, en laten de natuur
zijn verbindende rol ten volle spelen. We werken hiervoor vaak samen met lokale
partners en actoren, zowel binnen als buiten de natuursector.

Operationele doelstelling 2.4 
Vzw Durme brengt kinderen, jongeren en volwassenen kennis
bij over de (Vlaamse) natuur

Naast sensibiliseren op een laagdrempelige manier, willen we ook op een actieve
manier mensen kennis bijbrengen over de natuur. Hoe meer je over je omgeving
weet, hoe meer respect je er voor hebt. Daarom heeft vzw Durme een uitgebreid
educatief aanbod, zowel naar kinderen en jongeren als naar volwassenen. Ook
hier ligt echter de nadruk op leren door beleven, eerder dan op pure
kennisoverdracht.
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Operationele doelstelling 2.5 
We stellen, waar de kwetsbaarheid van het gebied dit toelaat,
onze reservaten op een veilige en informerende manier open
voor bezoekers

Om mensen actief de natuur te laten beleven, helpt het natuurlijk als deze
toegankelijk is. Openstelling van reservaten is echter niet overal mogelijk. Soms
is de bestaande (of gewenste) populatie van planten en dieren te kwetsbaar en
is verstoring uit den boze. In en rond reservaten waar dit wel op een
verantwoorde manier kan, richten we samen met lokale en bovenlokale partners
wandel- en fietspaden in, en zorgen we ervoor dat deze op een veilige en
informerende manier toegankelijk zijn voor het brede publiek.
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Strategische doelstelling 3
Vzw Durme is de stem van de natuur en de
natuurliefhebber en zoekt, ter ondersteuning van lokale
en bovenlokale actoren, naar oplossingen bij
bedreigingen van onze leefomgeving

Als natuurvereniging is het onze taak om de natuur en het landschap in ons
werkingsgebied te beschermen. Bovendien vertegenwoordigen we de stem van
de natuurliefhebber uit ons werkingsgebied. Samen staan we sterk! 

Door proactief samen te werken met lokale en bovenlokale actoren (zowel op
beleidsniveau als op uitvoeringsniveau) proberen we continu het beste voor onze
natuur te bereiken en waar nodig, indien onze natuur bedreigd wordt, de
schadelijke impact zoveel mogelijk te beperken.

Operationele doelstelling 3.1
Vzw Durme biedt ad hoc ondersteuning en oplossingen aan
lokale en bovenlokale beleidsmakers om een hogere
biodiversiteit te bekomen

Door proactief in overleg te gaan met de beleidsmakers, proberen we steeds de
aandacht, evenwel politiekneutraal, op het belang van onze natuur te vestigen.
We maken onszelf bekend als lokaal aanspreekpunt rond natuur-en milieu en
hebben een goede verstandhouding met de lokale en bovenlokale beleidsmakers.
Vrijwilligers vertegenwoordigen vzw Durme in lokale adviesraden.
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Operationele doelstelling 3.2
Als de groene ruimte bedreigd wordt, treedt vzw Durme ad
hoc op als beschermer van de lokale natuur en het landschap
om zo de impact van natuurbedreigende initiatieven te
beperken

Soms is proactief overleg niet voldoende. Bij bepaalde dossiers, vergunnings-
aanvragen, werken op het terrein, projecten, enz. komt onze natuur en het
landschap in het gedrang. Ad hoc proberen we door doelgerichte acties en
overleg de impact zo klein mogelijk te houden. 

Operationele doelstelling 3.3 
Vzw Durme zoekt samen met bovenlokale partners en
actoren structureel naar oplossingen die leiden tot een hogere
biodiversiteit in de regio 

In de regio liggen er verschillende gebied overschrijdende projecten op tafel.
Deze hebben vaak, rechtstreeks of onrechtstreeks, een invloed op onze natuur.
Door mee aan de onderhandelingstafel te zitten, proberen we de natuur in ons
werkingsgebied zo goed mogelijk veilig te stellen en de biodiversiteit te verhogen.
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Strategische doelstelling 4 
Vzw Durme voert natuurstudie uit, ter ondersteuning
van het beheer, om de verhoging van de biodiversiteit
te bestuderen en optimaliseren

Een goede opvolging van het uitgevoerde beheer is zeer belangrijk. We willen als
professionele natuurvereniging nagaan of we onze natuurdoelen bereiken en of
onze beheermaatregelen het gewenste effect hebben. Daarnaast willen we
steekproefsgewijs na gaan hoe het met de biodiversiteit in ons hele werkings-
gebied gesteld is (ook buiten de reservaten). Alleen zo kunnen we nagaan waar
specifieke beheermaatregelen nodig zijn. Daarom is studie een onmisbare
doelstelling binnen onze werking.

Operationele doelstelling 4.1 
Vzw Durme onderzoekt periodiek de fauna en flora van onze
reservaten

Volgens een vaste rotatie nemen de medewerkers en vrijwilligers van vzw
Durme elk reservaat onder de loep. Deze studie, ook monitoring genoemd,
omvat het volledige reservaat, zowel op vlak van fauna, flora als water-
huishouding en meet op een kwantitatieve manier de biodiversiteit van een
gebied.

Operationele doelstelling 4.2 
Vzw Durme werkt samen met verschillende actoren actief in
ons werkingsgebied, om de biodiversiteit op te volgen en het
beheer te optimaliseren

We willen continu nagaan hoe het met de biodiversiteit in ons werkingsgebied
gesteld is. Daarom werken we samen met andere actoren, actief in ons
werkingsgebied. Dit kunnen natuurstudiewerkgroepen zijn, andere
natuurverenigingen of zelf lokale overheden. Zij voeren een continue studie uit
van hun specifieke expertise-gebied. Deze gegevens kunnen het huidige beheer
bijstellen of bekrachtigen. Bovendien kunnen ze zorgen voor een breder draagvlak
voor natuurstudie via gerichte communicatie. 
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Strategische doelstelling 5 
Vzw Durme versterkt tijdens de beleidsperiode zijn
interne organisatie

Strategische doelstellingen 1 tot 4 zijn niet mogelijk zonder een goed draaiende
organisatie. Personeel en vrijwilligers moeten op elkaar ingespeeld zijn, en onder
de beste omstandigheden kunnen werken in een gezonde financiële situatie.
Alleen zo kunnen we optimaal inzetten op het realiseren van onze doelstellingen.
Daarom is als laatste, maar zeker niet minder belangrijke doelstelling, het
optimaliseren van onze interne organisatie opgenomen. 

Operationele doelstelling 5.1
Vzw Durme zet continu in op een stevige vrijwilligersbasis

Vzw Durme kan rekenen op zo’n 100 vrijwilligers. En dat is ook nodig. Alleen
dankzij hun dagelijkse hulp kunnen we al onze doelstellingen bereiken. Vrijwilligers-
appreciatie is daarom ook van groot belang. Zo willen we de groep blijvend
motiveren en steeds nieuwe mensen aantrekken.

Doordat de groep vrijwilligers zeer divers is, en steeds uitbreidt, dringt zich een
duidelijk vrijwilligersbeleid op. 

Operationele doelstelling 5.2
Vzw Durme beoogt een gezonde financiële situatie

Om de doelstellingen te kunnen realiseren zijn er natuurlijk financiële middelen
nodig. Als Vereniging Zonder Winstoogmerk gaan alle inkomsten en eventuele
winsten rechtstreeks naar het uitvoeren van onze doelstellingen. Hoe meer
middelen, hoe beter deze doelstellingen kunnen worden uitgevoerd. We streven
naar naar een continue inkomstenstroom, die de vereniging op lange termijn de
zekerheid geeft om haar doelstellingen te kunnen bereiken. 
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Operationele doelstelling 5.3
Vzw Durme optimaliseert de professionele werking

Het kloppend hart van de vereniging zijn de professionele medewerkers. Zowel
het secretariaat als de terreinploeg vormen de basis van de werking van de
vereniging. Momenteel zijn er 8 mensen tewerkgesteld (8 VTE’s), aangevuld met
vaste krachten via het OCMW. Zij moeten intern goed gestructureerd zijn en
voldoende professioneel materiaal hebben om hun werk goed uit te kunnen
voeren.
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Hoofdstuk 5

Financiering



5. Financiering

5.1 Algemene cijfers

We schetsen de financiën van het beleidsplan voor de komende beleidsperiode
op basis van een doorkijk van het eerste jaar.

We begroten 540.000 euro opbrengsten, die voornamelijk uit subsidies komen
(81%). Deze zijn verspreid over de Vlaamse en lokale overheden, zowel voor
beheer, werkingskosten als voor personeel. Naast subsidies komen de inkomsten
voornamelijk uit de verkoop van goederen via onze bezoekerscentra, lidgelden
en cursusdeelnamegelden.

De komende beleidsperiode schatten we de uitgaven op 526.200 euro. 78%
hiervan gaan naar personeelsuitgaven (brutolonen, werkgeversbijdragen, enz.). 

De te verwachten aankoopsubsidies (ca. 60.000 euro) worden overboekt naar
'belastingsvrije reserves' waardoor dit een nuloperatie is in de opbrengsten bin-
nen de begroting. De kost voor aankoop van grond is daarom ook niet meegerek-
end in de begroting. We voorzien uiteraard wel een aankoop van gronden met
minstens de kost van de ontvangen aankoopsubsidies.

Het algemeen resultaat (winst) in de begroting is nodig om de restfinanciering
van de aankoop gronden te kunnen voorzien.
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5.2 Financiering van de strategische en
operationele doelstellingen

De Mina-subsidie wordt voornamelijk aangewend voor strategische doelstelling
2,3 en 5. De eerste doelstelling (natuurbehoud) wordt vooral gefinancierd door
het Natuurdecreet, aangevuld met lokale subsidies voor aankopen en beheer.
Ook natuurstudie (doelstelling 4) wordt hiermee gesubsidieerd. Een deel van de
personeelskosten gelinkt aan doelstelling 1 wordt betaald met DAC-subsidies.

Het grootste deel van de MINA-subsidies gaan naar doelstelling 2: draagvlak-
verbreding. Naast natuurbehoud is dit onze belangrijkste doelstelling. Vooral het
organiseren van activiteiten, het informeren en sensibiliseren van het brede
publiek neemt hierbij het meest tijd en middelen in beslag (OD2.3). Dit wordt
direct gevolgd door OD 2.4, waarbij we vooral veel scholen ontvangen. OD 2.5
wordt dan weer gefinancierd door het Natuurdecreet.

De uitvoering van SD 3 bestaat vooral uit externe communicatie en het onder-
steunen van de vrijwilligers die hiermee bezig zijn. Dit zijn dus vooral
personeelkosten. 

Tot slot gaat ongeveer 25% van de MINA-subsidies naar de interne werking.
Vooral de vrijwilligersondersteuning is hierin zeer belangrijk.

In totaal gaat ongeveer 60% van de MINA-subsidies naar personeelsuitgaven, de
rest zijn werkingsmiddelen. 
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