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Met het Natuurpark Levende Leie willen de
Natuurpuntafdelingen van Deinze tot Gent
een groot natuurgebied tot stand brengen
door bestaande gebieden te verbinden en
nieuwe toe te voegen. Het is een ambitieus
project waarover we ook al berichtten in
eerdere nummers van Snep! We willen
gronden verwerven, informatie verspreiden,
samenwerken met geïnteresseerde partners,
toegankelijkheid en recreatie verzoenen met
natuurbescherming, natuurgebied beheren
en het natuurbeheer optimaal organiseren...
© FRANK MAES

PROJECT 'Natuurpark Levende Leie'
komt goed op dreef
De Leievallei is een groot gebied. Het project
Levende Leie kent veel invalshoeken, waarvoor we verschillende soorten expertise
nodig hebben. En er is vooral veel enthousiasme. In september boog een twintigtal enthousiaste vrijwilligers zich over de aanpak.
We hebben het werk verdeeld in vier overzichtelijke domeinen die we maar 'werkgroepen' noemen (iemand een beter woord?).
De werkgroep 'aankoop-beheer-beleid'
stuurt de verwerving en het beheer van de
natuurgebieden aan. De groep overlegt met
de overheid van Deinze, Gent en Sint-Martens-Latem, zoekt de mogelijkheden uit en
legt contacten. Tegen 2040 moet het Natuurpark Levende Leie zowat 1200 hectare aaneengesloten natuurgebied beslaan met
corridors naar omliggende natuurgebieden,
zoals de Hospicebossen, Parkbos Gent,
Scheldemeersen, Stadsbos Deinze, Vallei
van de Oude Kale, … Het meeste werk hiervoor gebeurt lokaal.

Het wordt elke keer een fijne, gezellige en
interessante dag – als we de editie van mei
2018 als maatstaf mogen nemen. Houd alvast zondag 16 juni 2019 vrij.
De werkgroep 'communicatie' probeert op
alle fatsoenlijke manieren het Natuurpark
Levende Leie bekend te maken. We geloven
dat goede, eerlijke communicatie het project
vooruit helpt: de website (levendeleie.be)
wordt de referentie voor gegevens en
nieuws, maar we willen ook aanwezig zijn
op andere kanalen en we werken aan interactie en zichtbaarheid met een herkenbare
huisstijl, ook fysiek op het terrein.
Ten slotte is er ook nog de 'stuurgroep', die
strategie, visie en financiën bewaakt en de
vooruitgang van de vier werkgroepen opvolgt en coördineert.
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We merken dat het project Natuurpark Levende Leie
op veel sympathie kan rekenen. Van onze leden,
van de overheid, van plaatselijke verenigingen.
Dat is ook nodig. Laat ons weten wat je denkt of
help ons met je enthousiasme en expertise.
Nog beter: zet je sympathie meteen om in
engagement en meld je aan voor een van onze
werkgroepen. Ons adres is project@levendeleie.be.
Zo help je dit prachtige project echt vooruit.
Natuurpark Levende Leie wordt een keurmerk en
referentie voor deze mooie streek.

De werkgroep 'verbreding' wil een duurzame
samenwerking opzetten met externe partners, en daarbij bijzondere aandacht besteden aan agro-ecologie, landbouw en goede
relaties met de inwoners en eigenaars van
aanpalende percelen. Vanzelfsprekend zoeken we ook volwaardige partners in sectoren
als cultuur, erfgoed, horeca, kunst en toerisme.
De werkgroep 'Levende Leiedag' zal elk jaar
het gelijknamige evenement organiseren in
Deinze, Gent of Sint-Martens-Latem – liefst
met uitzicht op de Leie. Zo promoten we het
project en houden we contact met het brede
publiek en geïnteresseerde organisaties.
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P.S. Doneren voor de aankoop van natuurgebied mag vanzelfsprekend altijd.
Dat kan door overschrijving van een gift op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van
Natuurpunt Beheer, met de mededeling: Gift project 4024 Natuurpark Levende Leie of
via http://levendeleie.be/over-het-project/giften/ Voor elke gift van 40 euro per jaar,
ontvang je een attest voor belastingvermindering.
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