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Orchideeënwandeling Papenbroek

Als het weer een beetje meewerkt, staan in mei en juni de 
orchideeën weer in bloei. In Papenbroek in Bekkevoort liggen 
enkele percelen grasland die al jaren beheerd worden in functie 
van deze prachtige bloemen. Het maaibeheer (met het Zeisteam 
dat je op zaterdag 4 juni in de voormiddag kunt komen bekijken) is 
speciaal afgestemd op de orchideeën. Het resultaat is er naar: deze 
tijd van het jaar zien de percelen paars van de vele orchideeën en 
we tonen ze jullie graag.

Op 12 juni spreken we om 14 uur af in de Zandstraat, Bekkevoort

-- Orchidee Papenbroek. Foto Ernst Gülcher

Roel Baets in de bloemetjes gezet

We hebben een moment genomen om Roel Baets te bedanken 
voor zijn werk als vrijwilliger voor Natuurpunt. Dankzij hem is 
natuurgebied Papenbroek er gekomen en hij is er vele jaren 
conservator geweest. Zeker na zijn pensioen was hij bijna dagelijks 
in Papenbroek te vinden: beheerwerken doen, groepen gidsen, 
de Soyschapen controleren die helpen bij de begrazing of gewoon 
genieten van de natuur in Papenbroek.

-- Roel Baets. Foto André Derboven

Wandelen en leren in Diest en Bekkevoort

Iedereen met interesse voor de natuur kan deze zomer een activiteit naar zijn gading vinden op de kalender van Diest en Bekkevoort.

Roel was ook jarenlang lid van de Raad van Bestuur van Natuurpunt 
Oost-Brabant en daar het aanspreekpunt voor beleid en indienen 
van bezwaren e.d. Ook was hij lid van de Provinciale Commissie 
van Ruimtelijke Ordening waar hij vaak als enige inging tegen 
ruimtelijke inrichtingsplannen wanneer de natuur in het gedrang 
dreigde te komen.

Nu zijn gezondheid zijn gedreven inzet niet meer mogelijk maakt, 
is het tijd om eens even stil te staan bij zijn betekenis voor 
Papenbroek en de natuur in Oost-Brabant. Een bloemetje is zeker 
op zijn plaats. En om zijn inzet en belang voor Papenbroek blijvend 
onder de aandacht te brengen, is hij benoemd tot ere-conservator 
van Papenbroek. We hopen Roel nog regelmatig in Papenbroek 
tegen te komen.


