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Natuurpunt bouwt
verder aan topnatuur
in de Rosdambeekvallei
Na een eerste aankoop van bijna drie hectare bos in de Rosdambeekvallei kon Natuurpunt dit
najaar nog een koop sluiten van ruim anderhalve hectare in hetzelfde gebied. Op één jaar tijd
hebben we zo al vier hectare waardevolle natuur veilig gesteld in de heel kwetsbare
Rodsambeekvallei.

In de vorige Snep! deelden we al mee dat Natuurpunt begin dit jaar een
eerste perceel had aangekocht in de Rosdambeekvallei, een van de
weinige zeer waardevolle bosgebieden in het Gentse. Op 17 oktober
werd bij de notaris de akte verleden voor een tweede perceel van 1 ha
81 a 82 ca bos. In totaal hebben we nu al 4 ha 07 a 62 ca bos aangekocht in de Rosdambeekvallei (zie kaart).

Vereniging

Grote natuurwaarde
Dankzij de belangrijke en sterk gewaardeerde steun ter waarde van
ruim 7000 euro van onze donateurs bij onze eerste aankoop konden
we meteen nieuwe aankooponderhandelingen opstarten voor het
tweede dossier. En die hebben we dus ook met succes kunnen afronden. Hierdoor staat ons aankoopproject – je kunt het al raden – natuurlijk alweer in het rood en zullen we dus nog voort geld moeten
blijven inzamelen. Maar de natuur in de Rosdambeekvallei is dat
meer dan waard. Grond aankopen is hier meer dan verantwoord en
de beide terrein die we hebben aangekocht zijn van groot belang
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Aankopen Rosdambeekvallei. Groen: voorjaar 2016, rood: najaar 2016. De twee rode percelen in de Assels zijn eveneens aangekocht in 2016.

omwille van hun natuurwaarde. Zo vind je er bijvoorbeeld nog goudveil en elzenzegge. Op de biologische waarderingskaart staat het
bosgebied aangeduid als biologisch zeer waardevol. En er zijn niet
zoveel plaatsen in Gent waar dit nog het geval is.

Groenafval
Die grote natuurwaarde staat echter onder druk doordat buurtbewoners hier massaal hun groenafval storten, vooral aan de rand en
soms zelfs dieper in het bos. Dit is een diepgewortelde gewoonte en
het storten lijkt zelfs te worden georganiseerd. Als nieuwe eigenaar
zal Natuurpunt alvast deze groenstorten opruimen, maar we willen
ook het storten van groenafval zo snel mogelijk stoppen. Het zal wellicht moeilijk zijn om deze verandering door te voeren, maar ze is
echt nodig om de natuurwaarden in de Rosdambeekvallei te vrijwaren. Bovendien is het hoe dan ook ongepast om groenafval te deponeren op andermans eigendom. Het dumpen van groenafval is een

pijnlijk fenomeen waarmee we ook op andere plaatsen in nieuwe eigendommen worden geconfronteerd, zoals in het bosgebiedje dat
we dit voorjaar aankochten in de Hoge Lake.
Om het probleem op een constructieve manier aan te pakken, willen
we eerst een dialoog aangaan met de buurtbewoners. In de winter
van 2016-2017 beginnen we informatie te verspreiden. De buurtbewoners worden uitgenodigd voor een infoavond op zaterdag 18 februari, waarop we meer uitleg geven over deze voor de natuur erg
belangrijke aankopen en over onze plannen met het gebied. Uiteraard zullen we ook de problematiek van het storten van groenafval
aankaarten. We hopen dat voldoende buurtbewoners ons zullen
steunen, zodat een plaatselijk draagvlak ontstaat om snel een eind
te maken aan het sluikstorten. De stad Gent is intussen al op de
hoogte van de problematiek. Schepen Balthazar deelde ons mee dat
de bewoners die dat willen, een gratis compostvat kunnen krijgen.

Door deze tweede aankoop staat het aankoopproject
‘Rosdambeekvallei’ weer flink in het rood.
Alle giften zijn dus welkom op rekeningnummer
BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer met
vermelding ‘Gift project 6691 Rosdambeekvallei’.
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