Academie Natuur en Landschap 2022 Natuurpunt Oost-Brabant
Volgende initiatie-excursies zijn gepland:
• Donderdag 28 april 2022: Vorsdonkbos te Gelrode
Thema: Bosomvorming en gevarieerd bos(randen)beheer in functie van
ongewervelden, fungi en hogere planten (machinaal-, manueel- en
begrazingsbeheer).
Afspraak: 19u30, voormalig stationsplein Gelrode (hoek Vorsenzang en
Wipstraat)
Om tot een gestructureerde kennisoverdracht en vorming
van de beheerteams en vrijwillige medewerkers te komen
richt Natuurpunt Oost-Brabant een ‘Academie Natuur en
Landschap 2022’ in. De organisatie in 2020 is uitgesteld
omwille van corona, daarom hernemen we nu het initiatief
in 2022. Deze Academie kadert in de campagne rond het
jubileumjaar 50 jaar Natuur en Landschap, Natuurpunt OostBrabant.
Doel: door middel van gerichte initiatie-excursies onder
deskundige begeleiding van veldbiologen en terreinkenners
dieper inzicht verwerven in beheerkeuzes en -resultaten in
verschillende biotopen/reservaatsprojecten.
Inschrijven noodzakelijk via overschrijving
Deelnameprijs per excursie: conservators en kernleden
reservatenteams: gratis, leden Natuurpunt € 10,
niet-leden/organisaties € 20.
Te storten op: BE43 9731 1967 5301 van Natuurpunt
met vermelding ‘Naam deelnemer - Academie
natuur&landschap - naam excursie’.

• Donderdag 19 mei 2022: De Spicht (Molenbroek) te Lubbeek
Thema: Succesvol herstel via Life Hageland van blauwgrasland en trilveen
uit populierenaanplant in kwelgebied. Korte duiding bij ‘urgentieplan’
voor Wingepopulatie van kleine valeriaan, karwijselie en blauwe
knoop.
Afspraak: 19u30, achter Gemeentehuis, Gellenberg 16, Lubbeek
• Donderdag 2 juni 2022: Rosdel te Hoegaarden
Thema: Resultaten van ontwikkeling droog orchideeënrijk
graslandencomplex uit voormalige akkers op de kalkrijke
valleihellingen van de Schoorbroekbeek.
Afspraak: 19u30, einde Nerm (ter hoogte van Nerm 167), Hoegaarden
• Donderdag 16 juni 2022: Zwarte Bos te Bierbeek
Thema: Blauwgraslandherstel, Europese topnatuur en gericht gefaseerd
maaibeheer
Afspraak: 19u30, Zwartehoekstraat tegen over huisnummer 18, Bierbeek
• Donderdag 23 juni 2022: Torfbroek te Berg (Kampenhout)
Thema: Ontwikkeling en beheer van een kalkmoeras en orchideeënrijk
blauwgrasland met internationale allure.
Afspraak: 19u30, Visserijlaan 1 op de parking van het vroegere café Fauna
Flora, Berg-Kampenhout

Vacature Werken in de natuur
Natuurpunt heeft ook een sociaal
project waarbij arbeiders met een
afstand tot de arbeidersmarkt
mee onze natuurgebieden
beheren. Voor onze projectplaatsen in Vissenaken, Molenstede
en Kampenhout zijn we opzoek naar nieuwe werkkrachten. Heb
je pech gehad, een moeilijke situatie doorgemaakt of heb je om
de een of andere reden het moeilijker om werk te kunnen vinden,
misschien is een tewerkstelling binnen de sociale economie
iets voor jou? Samen met je collega’s sta je in voor het beheer
van natuurgebieden en de uitvoering van de beheerplannen.
Ondersteun je de vrijwilligers in het bosbeheer, aanleggen van
rasters en maaien van de hooilanden. Het is werken in weer en
wind, maar dan wel op de mooiste plaatsen in Vlaams-Brabant.

Ken je mensen of ben je zelf kandidaat, neem contact
op met ons en dan bekijken we samen of je in aanmerking komt
(maatwerk of LDE contract) om te werken in ons sociaal project.
Contact en info: pieter.abts@natuurpunt.be of
https://sites.google.com/natuurpunt.be/nlz/home
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