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Beheer

Gelukkig kunnen we voor het beheer rekenen
op veel verschillende partners. Natuurpunt
Beheer biedt ondersteuning op het gebied van
planning en administratie en waar nodig kun-
nen we voor de praktische uitvoering een be-
roep doen op de Oost-Vlaamse terreinploeg
van Natuurpunt. Op zoveel mogelijk plaatsen
werken we samen met plaatselijke landbou-
wers. Marino Ravier coördineert de dagelijkse
werking als professioneel medewerker van
Natuurpunt Gent. Dankzij Marino kunnen we
ook tijdens de kantooruren mensen aan het
werk zetten in de Bourgoyen-Ossemeersen en
in natuurgebieden in de ruime omgeving.
Maar de grote drijvende kracht achter deze
steeds omvangrijker werking zijn – zoals het
een vrijwilligersvereniging betaamt – toch wel
de vele vrijwilligers. 

Vrijwilligers van allerlei pluimage
Kern Deurle-Latem en Kern Damvallei zijn
goed geoliede machines die draaien op een
jarenlang opgebouwde kennis en ervaring in
het natuurbeheer. Op het grondgebied van
Gent zijn er de plaatselijke werkgroepen en

meer losse groepen buurtbewoners die
regelmatig de handen uit de mouwen steken:
de werkgroep Gentbrugse Meersen,
werkgroep Assels, werkgroep Sint-Pieters-
Buiten in de Overmeersen, de Gooiboeren in
de Bourgoyen-Ossemeersen, buurtbewoners
in de Keuzemeersen en op het Wij-land in de
Assels, … Maar daarmee raken nog niet alle
gebieden beheerd! 

Hier komt de “vliegende brigade”
Om onze vrijwilligerswerking verder te
versterken, zullen we vanaf 2018 een nieuwe
ploeg vrijwilligers opstarten die losstaat van
de lopende lokale initiatieven en er natuurlijk
ook soms mee zal samenwerken. Elke tweede
zaterdag van de maand organiseren we een
werknamiddag, telkens in een van onze
natuurgebieden. Zo krijgt iedereen meteen
ook de gelegenheid om al onze gebieden te
ontdekken. Want de beste manier om een
natuurgebied echt te leren kennen, is er in
gaan werken! En dit is heus (niet alleen) een
verkooppraatje. We geven tijdens het werk
uitleg over het hoe en waarom van het

gevoerde natuurbeheer. Iedereen is welkom,
je hoeft echt geen krachtpatser te zijn.
Geïnteresseerd of nog vragen? Stuur een mail-
tje naar marino@natuurpuntgent.org en je
ontvangt op tijd en stond een uitnodiging met
alle praktische informatie. 

We zetten hier meteen ook de eerste drie
werknamiddagen op een rijtje, telkens 
van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur:

13 januari 2018: verwijderen van wilgenopslag
in de centrale meersen in de Assels, af-
spraak in de Pontstraat net voorbij de Pie-
reput.

10 februari 2018: riet maaien en hout oprui-
men in de Malemmeersen, afspraak op de
parking van de hockeyclub aan de Noor-
derlaan (Watersportbaan).

10 maart 2018: plantactie in Rijvissche, af-
spraak in de Rijvisschestraat, naast nr. 46
in Zwijnaarde. (Zie ook p. 12 en 13)

Check kort voordien ook nog de activiteitenka-
lender op de website of Digisnep! voor meer
details.

Dat Natuurpunt Gent de laatste jaren niet heeft stilgezeten op het vlak van 
het aankopen van natuurgebied, is genoegzaam bekend. Als het werk van de
aankopers achter de rug is, komt het beheerteam in actie om in al deze gebieden
een gepast natuurbeheer te voorzien.

An Fiers, werkveldverantwoordelijke beheer
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