Drink op zovele jaren engagement Roel Baets
(Bekkevoort)
Op zaterdag 25 juni 2022 werd door de afdeling Diest & Bekkevoort een drink
uitgebracht op Roel Baets als blijk van waardering en dankbaarheid voor zijn langdurig
engagement. Roel mag fier terugkijken o.m. op de uitbouw van Papenbroek (Bekkevoort)
als topnatuurgebied, maar ook als grondlegger van
de regionale beleidswerking binnen Natuurpunt OostBrabant, regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw.
Als Natuurpunt koesteren we de natuur maar ook de
mensen die samen Natuurpunt vormen.
Blij bij deze gelegenheid ook verschillende trekkers van
andere afdelingen te zien die de inzet van Roel als onze
vorige beleidscoördinator zeer waarderen.
Ook dank aan de trekkers van afdeling Diest & Bekkevoort
voor dit initiatief. Warme vereniging.

Roel, geniet nog vele jaren van je Papenbroek!

Academie Natuur en Landschap
Succesvolle vormingsexcursies natuurbeheer
Natuurpunt Oost-Brabant richtte een vormingscyclus van
5 themaexcursie natuurbeheer in. We bezochten met de beheerteams
de volgende natuurgebieden: De Spicht in Lubbeek, Vorsdonkbroek in
Gelrode, Rosdel in Hoegaarden, Zwarte Bos in Bierbeek en last but not
least het Torfbroek in Berg-Kampenhout.
Vertegenwoordigers van beheerteams uit verschillende OostBrabantse reservaten konden zo kennis maken met het beheer en de
beheerresultaten in deze natuurgebieden. Op deze manier ontstaat er
ook een netwerk van vrijwilligers die betrokken zijn bij het beheer van de
gebieden.
Nu al treffen we voorbereidingen om volgend voorjaar een nieuwe
vormingscyclus te laten doorgaan in een reeks nieuwe gebieden. Daartoe
deden we tijdens de laatste excursie een oproep aan de conservators en
beheerteams.
Wat we zoeken en concreet willen bereiken:
• Conservators of beheerteams die enthousiast zijn over hun project
en hun aanpak en deze ter inspiratie willen tonen aan de andere
conservators en beheerteams in Oost-Brabant
• Teams die een specifiek thema rond natuur- en terreinbeheer willen
belichten, dat we verder samen uitwerken om te presenteren
• En die kennis willen delen in dialoog met de collega‘s
We willen dit najaar het programma voor volgend jaar reeds voorstellen
op de verenigingsraad van Natuurpunt Oost-Brabant.
Voorstellen zijn welkom: npob@natuurpunt.be

-- Zwarte Bos, Bierbeek

-- Vorsdonkbroek, Gelrode

-- De Spicht, Lubbeek. Foto’ Hugo Abts

-- Torfbroek, Berg-Kampenhout
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