2018 was het jaar van het
In april van dit jaar vierden we het tienjarig
bestaan van het NMC De Bourgoyen met
een opendeur- en studiedag. Tijdens het
weekend van 22 en 23 september hielden
we een echt verjaardagsfeest. Ondanks de
regen kwam er erg veel volk langs. We hadden een vol programma met Swarovskiwandelingen, rondleidingen over het
gebouw, eigen workshops voor kinderen,
grime, Theater Savooi en Marc De Bel kwam
vertellen. Er werd muziek gespeeld en gedanst en veel gegeten.

Natuur- en Milieucentrum
De Bourgoyen

© FRANK MAES
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In het Natuur- en Milieucentrum De
Bourgoyen, onthaalcentrum voor
bezoekers van het stedelijk
natuurreservaat, werken allerlei soorten
natuurliefhebbers en organisaties samen.
Het gebouw is de vaste stek van de
educatieve diensten van de stad Gent, het
vertrekpunt van onze natuurgidsen en je
vindt er ook het Gentse Natuurpuntcafé.
Dat bijzondere gebouw vierde dit jaar zijn
tiende verjaardag en iedereen die er al
tien jaar lang een fantastisch
bezoekerscentrum van maakt, vierde mee.
We praatten met bezoekers, vrijwilligers,
partners en medewerkers van de stad
Gent over wat het NMC voor hen
betekent, hoe het centrum een verschil
maakt en waarom het door de jaren heen
steeds drukker wordt bezocht.
De eerste steen van het Natuur- en Milieucentrum (NMC) werd gelegd op 18 maart
2006. Op 18 april 2008 werd het gebouw officieel geopend. Toen het NMC gebouwd
werd, was het een van de grootste passiefhuisprojecten in Vlaanderen. Bij de opening
in 2008 was dat concept nog niet zo bekend,
maar nu is het al veel beter ingeburgerd.
Mieke Schauvliege, directeur van de Groendienst van de stad Gent, vertelt: “Het Natuuren Milieucentrum De Bourgoyen is een informatiecentrum over natuur en milieu en biedt
onder meer een educatief aanbod voor scholen. Tot voor enkele jaren werd het gebouw
beheerd door de Milieudienst van de stad
Gent. Maar aangezien het beheer van het natuurgebied grotendeels in handen is van de
Groendienst, was het logischer dat wij ook
verantwoordelijk zouden zijn voor het bezoekerscentrum dat bij het gebied hoort. Ook de

Educatieve Diensten van de stad Gent en Natuurpunt Gent hebben hier hun vaste plek.
Natuurpunt Gent verzorgt mee het onthaal en
baat de cafetaria uit. De verschillende partijen
proberen zo goed mogelijk samen te werken.
We hebben op dat vlak al een lange weg afgelegd en we blijven timmeren aan die weg.”
Dat deed ook Maarten Trybou, ex-voorzitter
van Natuurpunt Gent: “Het bundelen van de
krachten met de stad Gent in dit gebouw zorgt
voor complementariteit, zowel wat betreft publiek als wat betreft de invulling van de ruimte
en van de beide werkingen. Heel ecologisch,
dus.”

Stedelijk centrum voor natuureducatie
De educatieve diensten van de stad Gent
hebben hun vaste plek in Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. Een team van educatief medewerkers ontvangt er school- en
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klasgroepen om op een ervaringsgerichte
manier te leren omgaan met de natuur.
Jan Schiettekatte, directeur van de Educatieve Diensten van de stad Gent: “Wij vinden
natuur- en milieueducatie erg belangrijk
voor kinderen en jongeren. We hebben de
verantwoordelijkheid om hun verwondering
voor de natuur en het milieu mee te geven,
respect voor de kwetsbaarheid en de complexiteit ervan ook. Zij zijn het die morgen
zullen moeten zorgen voor dat milieu. Onze
medewerkers ontwikkelden educatieve pakketten voor scholen en uitleenkoffers om kinderen op een speelse manier te laten
kennismaken met vleermuizen, bijen en het
bos. Soms bouwen ze ook tentoonstellingen
op maat voor het Natuur- en Milieucentrum.
Recentelijk was dat nog een tentoonstelling
over plastic en de zware vervuiling die dit
met zich meebrengt.”

© STAD GENT

Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen

Tien jaar lang
toegangspoort
tot prachtige stadsnatuur

Jaarlijks komen er meer dan 50.000 bezoekers langs in het gebouw. Ze halen een wandelplannetje aan het onthaal, bezoeken de
tentoonstellingen in de hal, nemen deel aan
een educatieve activiteit in een van de zalen
boven, kopen iets in de Natuurpuntwinkel of
genieten van een drankje in het Natuurpuntcafé. Ook scholen komen vaak op uitstap
naar het gebied en het bezoekerscentrum.
Anne Dassonville, medewerkster van de
Groendienst, bemant regelmatig de balie:
“Leerlingen komen me vaak hulp vragen bij
het oplossen van de vragen van een zoektocht. Ik help hen dan met plezier. Het centrum heeft ook een aantal vaste bezoekers
die wekelijks over de vloer komen om een
praatje te maken, info te vragen of om iets te

signaleren dat ze gezien hebben in het gebied. Het is fijn om te zien dat bezoekers zo
begaan zijn met ons stedelijk natuurreservaat.”
Naar aanleiding van de tiende verjaardag
van het NMC werd een herdenkingsplaat
voor professor biologie Jan Hublé (19232009) onthuld in de hal van het gebouw.
De stad Gent droeg ook de natuureducatieve
zone rond het centrum op aan deze
bijzondere man. In die zone vind je een
schepvijver en bijbehorende tafels om de
vangst te determineren, een bijenhotel voor
solitaire bijen, een hangbrug naar het nabijgelegen populierenbos en banken om te verpozen.
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Jan Hublé
Jan Hublé was een pionier van het Belgische en internationale natuurbehoud.
Mede door zijn toedoen werden de
Bourgoyen-Ossemeersen een volwaardig natuurgebied. In 1971 lanceerde hij
een plan dat de basis vormde voor het
gebied zoals we het nu kennen. Jan
Hublé gaf wetenschappelijk advies over
diverse natuurreservaten. Hij was de
eerste die het vak natuurbehoud onderwees in België. Hij zorgde er ook voor
dat er opleidingen kwamen voor natuurgidsen. Op academisch vlak genoot hij
bekendheid door zijn onderzoek naar
(kool)mezen. Dat we nu kunnen genieten van de natuur in de Bourgoyen-Ossemeersen, hebben we onder meer te
danken aan zijn inzet.

© STAD GENT

HUIDIG VOORZITTER AN FIERS KLINKT MET HAAR VOORGANGER MAARTEN TRYBOU OP TIEN JAAR NMC

Een bruisend bezoekerscentrum,
een groeiende vereniging
De overstap van de Grutto, het oude verenigingsgebouwtje van Natuurpunt Gent, naar
Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen en
later ook verenigingshuis De Stek gaf de werking van Natuurpunt Gent een enorme boost.
De activiteiten groeiden snel in omvang en
aantal en grote evenementen zoals de plantenbeurs kregen een nieuw elan. Samen met
de stad Gent ontvangt en informeert Natuurpunt Gent de bezoekers in het NMC en samen
organiseren ze ook regelmatig tentoonstellingen over de pracht van de Gentse natuur en
de mooiste beelden uit de natuurfotografie.
Het kleine cafeetje van weleer maakte plaats
voor een prachtige en moderne cafetaria,
waar bezoekers terechtkunnen voor een hapje
en drankje, maar vaak ook voor opleidingen,
filmvoorstellingen, proeverijen, recepties en
nog veel meer.
Ex-voorzitter Maarten Trybou vertelt: “De verhuis naar het Natuur- en Milieucentrum bood
meteen veel meer kansen aan onze werking en
dat straalt af op de vereniging. We verhuisden
van een aftands klein gebouwtje naar een
open, uitnodigend centrum en een schitterend
nieuw verenigingshuis. De capaciteit om mensen te ontvangen werd op slag een veelvoud
van vroeger. Hierdoor werden veel meer activiteiten mogelijk en dat trekt meteen ook
nieuwe vrijwilligers aan.”
In het Natuurpuntcafé is gezelligheid troef.
Willy Dekeyser en Regina De Rynck kennen
het domein al bijna zestig jaar en zijn vrijwilligers van het eerste uur: “De Grutto openhouden tijdens het weekend was een plezier.
De Kempense Gageleer was toen al het
meest verkochte bier en de zelfgebakken
taarten waren snel uitverkocht.”

WILLY DEKEYSER EN REGINA DE RYNCK ZIJN VRIJWILLIGERS
VAN HET EERSTE UUR © A. JANSSENS

Ook vrijwilliger Luc Teugels was erbij van het
prille begin: “Vroeger werden mensen vrijwilliger omwille van de sfeer in de Grutto.
Het Natuurpuntcafé is veel groter, maar je
vindt er nog altijd de sporen van die sfeer.”
Adelin De Geyter is sinds jaar en dag vaste
bezoeker: “Ik sta versteld van de vriendschap die ik krijg van de vrijwilligers. Zij bedienen de klanten heel vriendelijk en maken
altijd een praatje als er tijd is. Ik heb veel
respect voor hun opoffering en enthousiasme, tenslotte doen ze dat allemaal gratis,
je voelt hun hart voor de natuur. Je hebt ook
een heel mooi uitzicht vanuit het café: de
vele vogels, de mama’s met hun kindjes, de
klassen die op bezoek komen... Ik geniet van
die beweging.”

ADELIN DE GEYTER, VASTE BEZOEKER
© A. JANSSENS

Claudine Vandendriessche,
coördinator van het Natuurpuntcafé:

We zijn niet zomaar een café.
We willen dat iedereen zich thuis voelt bij
ons en vooral dat hij/zij terugkomt!

Ook Emmanuel De Meyer kent de mensen
van de cafetaria intussen al goed, als vaste
klant: “Sommige vrijwilligers hebben echt
een gouden hart voor Natuurpunt, zoals
Claudine, coördinator van het Natuurpuntcafé. Ze introduceert ook altijd de nieuwe
vrijwilligers bij de vaste klanten, heel fijn is
dat.”

CLAUDINE VANDENDRIESSCHE, COÖRDINATOR NATUURPUNTCAFÉ
© A. JANSSENS

Emmanuel De Meyer, bezoeker:

Voor ons, Gentenaars, is het Natuur-en
Milieucentrum een ideale plek om de
stadsdrukte achter ons te laten.
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EMMANUEL DE MEYER, BEZOEKER
© A. JANSSENS

Maarten Trybou, ex-voorzitter:

Oxfam-wereldwinkel Mariakerke
Tony Alleman van Oxfam Wereldwinkel Mariakerke werkt al jaren met Natuurpunt Gent
samen in het Natuur- en Milieucentrum, als partner en leverancier. In de cafetaria
wordt alleen maar fairtradekoffie geschonken! Daarnaast vind je er nog een hele reeks
andere producten van eerlijke handel. “Het gebouw heeft Natuurpunt Gent en de stad
Gent veel meer mogelijkheden gegeven. In de Grutto leverden we maandelijks, nu is
dat wekelijks. Een enorme toename van omzet en bezoekers, dus. Als leverancier en
partner organiseren we met Natuurpunt soms activiteiten zoals filmvertoningen of
proeverijen in het Natuurpuntcafé. Daarbij delen we hetzelfde doel: de mondiale ecologische problematiek bespreekbaar maken. De werking van onze beide verenigingen
functioneert soms als communicerende vaten. Wanneer in het Natuur- en Milieucentrum een nieuwe drank wordt gelanceerd, merken we een stijgende vraag in de winkel.
Binnenkort gaan wij in de wereldwinkel ook het bier ‘Gageleer’ verkopen en een deel
van de opbrengst zal dan naar Natuurpunt gaan. Zo versterken we elkaars werking!”

De Bourgoyen: Gentse natuurparel
Meer dan 230 hectare natuurpracht vlakbij
de stad: dat is de Bourgoyen-Ossemeersen.
Voor veel Gentenaars is dit de Gentse natuurparel bij uitstek en dat moet ook zo blijven.
Architectenbureau EVR hield daar rekening
mee bij het ontwerpen van het Natuur- en Milieucentrum: door de vele glaspartijen straalt
het gebouw openheid uit en prikkelt het de
bezoekers vooral om naar buiten te gaan en
het natuurgebied te ontdekken tijdens een
verfrissende wandeling. Maar ook omgekeerd: bezoekers die buiten op stap zijn,
worden aangetrokken om het gebouw te be-

zoeken. De sober gekleurde buitenkant van
het gebouw sluit goed aan bij de omgeving.
Ronald D’Haeze en Suzanne Buyle komen al
vijf jaar naar de Bourgoyen en het Natuurpuntcafé: “Voor de Gentenaars is de Bourgoyen een aantrekkelijke plaats van rust en
groen. Het aantal bezoekers neemt gestaag
toe, steeds meer mensen kennen het gebied.
We zien ook meer en meer Turkse vrouwen
met hun kinderen. Een topmoment vinden we
de jaarlijkse plantenbeurs, een gezellige dag
vol activiteiten. Ook de geleide wandelingen
met ervaren natuurgidsen zijn heel interessant. Ons lievelingsplekje is het bankje aan
de Leie in de buurt van de oude molen. De
wandelweg loopt er tussen de bomen die in
het water overhangen... Heel mooi! Er mogen
gerust nog banken bijkomen, want de mensen zitten er graag even te rusten of van de
stilte te genieten.”

Jimmy en Tania Thandt, bezoekers:

We komen hier al negen jaar met ons
gezin en zitten hier rustig, met een
prachtig uitzicht op de natuur. De
vrijwilligers kennen ons goed en dat
schept een band.

In de permanente bedrijvigheid die er
heerst in het bezoekerscentrum, herken ik
Natuurpunt als vereniging.
An Fiers, voorzitter:

Volgens mij betekent dit centrum voor veel
bezoekers een beetje ‘thuiskomen’.

rustpunt. Zeker in de week kun je daar rustig
zitten. En als je alleen aan een tafeltje zit,
komt er regelmatig wel iemand bij je zitten.”
Didier Steyaert en Claudine Leenknecht bezoeken het gebied en het centrum al jaren.
Ze volgen met interesse ook het natuurbeheer in het gebied: “Door hier te komen, begrijpen we beter waarom bepaalde
beheermaatregelen genomen worden in het
gebied en waarom er soms niet-inheemse
bomen worden gekapt en vervangen door inheemse soorten. Het gaat om een langetermijnvisie voor het gebied en dat is
belangrijk.” Het beheer van de BourgoyenOssemeersen is grotendeels in handen van
de stad Gent, 15 hectare wordt beheerd door
Natuurpunt. Donaat Vlaemynck werkt voor
de Groendienst in de Bourgoyen-Ossemeersen: “Vorig jaar mochten we een krachtige
machine op rupsbanden in gebruik nemen
waarmee we kunnen maaien, hakselen en
lieren: de Softrak. Die kan ook op erg natte
percelen van het natuurreservaat zijn werk
doen. Een hele verbetering voor onze ploeg
in het gebied.”

JIMMY EN TANIA THANDT, BEZOEKERS
© A. JANSSENS

Carine Desnerck is vrijwilligster in het bezoekerscentrum. Soms gaat ze joggen in de
Bourgoyen: “De stilte en de vogelgeluiden
brengen me tot rust. Het plezantste is er
gaan wandelen als je alleen bent, bijvoorbeeld als het regent: dan lopen de vogels je
voor de voeten. Het bezoekerscentrum is een

Carine Desnerck, vrijwilliger:

Samen met een groepje vrijwilligers en
klanten breien we mutsen, maken we
macramé en nog veel meer. Heel gezellig!
SOFTRAK © STAD GENT

CARINE DESNERCK
© A. JANSSENS
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Van harte welkom vanwege onze
vrijwilligers
Jaarlijks zijn meer dan zestig vrijwilligers in
de weer aan het onthaal, in de cafetaria en
de Natuurpuntwinkel, als gids, als stockbeheerder, met de boekhouding, … Allemaal
ten voordele van de natuur, want de opbrengst van de activiteiten en de verkoop in
en rond het Natuurpuntcafé gaat integraal
naar de werking van Natuurpunt Gent. Naast
dit engagement vinden de vrijwilligers ook
de sociale contacten belangrijk. “We beseffen dat de natuur achteruit gaat en Natuurpunt Gent zet zich in om die te beschermen
voor de toekomstige generaties. Daarom zijn
wij vrijwilliger bij Natuurpunt. Het Natuur- en
Milieucentrum is daar de ideale plaats voor,
we komen elke maandag en hebben een vast
team. Door de jaren heen zijn we een echte
vriendengroep geworden”, vertellen Linda
Dauwe en Marc De Schepper, de coördinators van de Natuurpuntwinkel.

drempel om cafetariamedewerker te worden
is niet hoog. De sfeer onder de vrijwilligers,
de leuke contacten met de klanten en de
mooie ligging zorgen ervoor dat ik me blijf
inzetten voor de vereniging. Van het een
komt het ander en nu doe ik ook de stocktelling, de bestellingen en de boekhouding.”
Claudine Vandendriessche is coördinator
van de cafetaria. Ze wordt door vrijwilligers
omschreven als ‘De moeder van het Natuurpuntcafé’. “Ik startte negen jaar geleden als
vrijwilliger in de cafetaria, maar er komt heel
wat kijken bij de dagelijkse werking. Door
mijn jarenlange ervaring achter de toog
kreeg ik spontaan de rol van coördinator van
een veertigtal vrijwilligers. Wat me motiveert
is het veelzijdige takenpakket, de groene
omgeving en het plezier om wandelaars na

een fikse wandeling te verwennen met een
warme winterdrank of een verfrissende pint
en een gezellige babbel”, vertelt ze ons.
Het Natuurpuntcafé is ook een plaats waar
ondernemerschap en creativiteit samenkomen. Zo sloeg het vrijwilligersteam de handen in elkaar en richtte CreaNest op. Elke
maandagnamiddag komen vrijwilligers, bezoekers en andere creatievelingen samen
om creatieve projecten en activiteiten te bedenken. Claudine Vandendriessche, coördinator van het Natuurpuntcafé, vertelt:
“Er komen veel wandelaars over de vloer:
georganiseerde groepen, schoolklassen,
gezinnen met kinderen, toeristen...
De regelmatige klanten doen mee met onze
creatieve activiteiten en dat schept een
mooie band.”

Aan het onthaal van het NMC vind je het informatiepunt van de Bourgoyen-Ossemeersen. Daar kun je onder meer terecht voor
aankopen uit de Natuurpuntwinkel, het uitlenen van het boeboeksrugzakje voor gezinnen of om een tentoonstelling te bezoeken.
Simon Vereecken is al meer dan negen jaar
vrijwilliger en kent het reilen en zeilen van
het onthaal: “Als vrijwilliger bij Natuurpunt
Gent heb ik doorheen de jaren veel natuurkennis opgedaan en inzicht gekregen in het
belang van natuur in de stad. Ik vind het fascinerend hoe Natuurpunt Gent hierop inspeelt. Mijn blik op de natuur verandert
voortdurend.”
Ook zin om deel uit te maken van dit vrijwilligersteam?

Diane Bauwens startte als cafetariamedewerker en groeide uit tot logistiek medewerker, een sterke kracht achter de schermen.
“Ik wilde Natuurpunt Gent helpen en de

Neem contact op met Annelies Janssens
via annelies@natuurpuntgent.org
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