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Kom�mee�werken�aan�het�vrijwillig�natuurbeheer�
tijdens�de�zomerwerkdagen

Het Natuurpunt-model is gekenmerkt door de inzet van 
vrijwilligers die overal de kansen grijpen om natuurge-
bieden uit te bouwen en zelf de handen uit de mouwen 
steken bij het beheer. Ook voor de groei van het aantal 
natuurgebieden en de oppervlakte ervan blijft deze 
vrijwilligersinzet zeer cruciaal. Rond elk gebied is een 
vrijwilligersteam actief, verbonden met de lokale en regi-
onale Natuurpunt-werking. De zomerperiode is de peri-
ode van de werkdagen vrijwillig natuurbeheer. Elk jaar 
wordt op deze manier een enorme bijdrage aan biodiver-
siteit en natuurbeheer geleverd. De bloeiende orchi-
deeënpracht zou er niet zijn zonder deze inzet. Daarom 
doen we een oproep om massaal deel te nemen aan de 
verschillende werkdagen die verder in dit tijdschrift zijn 
opgenomen. Het is een gelegenheid om een dagje nuttig 
werken te combineren met genieten en samen zijn met 
een groep van mensen met een hart voor de natuur. 

Ploeg�natuurarbeiders�en�sociale�economie
De vrijwilligers worden ondersteund door professione-
len natuurbeheer en een ploeg natuurarbeiders die de 
laatste jaren uitgegroeid is tot een echt toegewijd team. 
De ploeg natuurarbeiders van Natuurpunt en van de 
Sociale Werkplaats Natuur en Landschapszorg zorgen 
voor de voorbereiding van de beheerdagen voor vrijwilli-
gers, en van het educatief natuurbeheer door scholen. Ze 
voeren heel wat beheerswerk uit. Ze zijn intussen goed 
uitgeruste specialisten in natuurbeheer en het onder-
houd van de gebieden geworden, die week in week uit 
het hele natuurbeheer mee dragen en ondersteunen. Ze 
verdienen dan ook een bloempje.

Wat ooit begon met enkele arbeiders in het Bijzon-
der Tijdelijk (tewerkings)Kader, die een groot deel van 
Vlaams-Brabant met de fiets! doorkruisten om aan na-
tuurbeheer te doen, is nu in Vlaams-Brabant uitgegroeid 
tot twee sociale werkplaatsen en twee invoegbedrijven. 
Een heus project waar sociale economie en natuurbe-
heer aan elkaar gekoppeld worden en dit met prachtige 
resultaten waarop we fier mogen zijn, zowel op vlak van 
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Ploegen Averbode en Hageland: meer dan 20 jaar ervaring in natuurbeheer.
Ploeg Hoegaarden: hard werken in de natuur noodzakelijk.
Sociale werkplaats Kampenhout: mensen kansen geven met een hart voor 
mens en natuur.
De ploeg Noord-Hageland en Koen Baert (vooraan links en bovenaan pag. 5).
Foto’s © Natuurpunt
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natuur als op sociaal vlak omdat we in de ploegen overal 
gemotiveerde mensen vinden die op deze wijze zinvol 
terug in het arbeidsproces stappen. Voor de uitbouw van 
de sociale werkplaatsen kunnen we rekenen op de steun 
van de provincie Vlaams-Brabant. De standplaatsen van 
de ploegen zijn gelegen in Kampenhout, Hoegaarden en 
Molenstede (ploeg Averbode en ploeg Noord-Hageland). 
Van hieruit werken deze ploegen dag in dag uit in de 
natuurgebieden.

Wat hier gebeurt, is toch uniek. Enerzijds is er de betrok-
kenheid van zoveel gewone mensen als vrijwilligers bij 
de uitbouw en het beheer van een gebied. Anderzijds 
zijn er de met de sociale economie gecombineerde 
werkploegen waardoor mensen kansen krijgen om op 
een goed begeleide manier terug aan het werk te gaan. 
Het is hartverwarmend om te zien hoe je mensen kan 
motiveren om zich in te zetten voor goede resultaten 
van natuurbeheer. In de ploegen ontmoeten we telkens 
opnieuw mensen die hun werk doen met inzicht en hart 
voor natuur en hieraan zichtbaar ook arbeidsvreugde 
beleven. Binnen deze ploegen slaagt Natuurpunt erin 
om van de tewerkgestelden via de praktijkervaring echte 
specialisten te maken die weten hoe je met gespeci-
aliseerde machines – zoals een ijzeren paard of een 
moerastractor - kunt werken om moerassen, rietlanden, 
bloemrijke hooilanden, kwetsbare bossen te beheren of 
hier een bijdrage aan te leveren. 

We willen deze professionele teams met deze bijdrage 
eens in het zonnetje zetten. Want wees gerust, ook deze 
zomer kan je rekenen op hun enthousiasme om de werk-
dagen voor te bereiden en om een belangrijk deel van 
het beheer, zeker wat mechanisch kan gebeuren, voor 
hun rekening te nemen. En wees gerust, ook dan blijft 
er nog genoeg werk over dat niet mechanisch of enkel 
tijdens een beperkte periode in de zomer kan gebeuren.

Sociaal�project�autonome�werkstraffen,�een�team�
apart:�de�ploeg�van�Koen

In samenwerking met de stad Leuven en het Justitiehuis 
Leuven is Natuurpunt gestart met een project om men-
sen met een alternatieve werkstraf in te zetten in na-
tuurgebieden. Dat gebeurde al op vrijwillige basis maar 
door de toenemende vraag is een speciale begeleider in 
dienst gekomen om dit alles op te volgen. Koen Baert 
maakt hier met overtuiging zijn missie van. Koen werkt 
met een sterk variërend team als mobiele ploeg mee 
aan het klein onderhoud in de natuurgebieden en ook 
als hulp bij de ploegen. Deze ploeg werkt ook dikwijls op 
zaterdagen omdat dit voor betrokkenen die een job heb-
ben dan combineerbaar is.
Zo wordt niet alleen een werkstraf uitgevoerd maar het 
maakt ook dat deze mensen in contact komen met de 

zorg en inzet voor natuur, met mens en samenleving, 
zodat ze ervaren wat engagement, in dit geval voor 
natuurbehoud, betekent.

Hoog�bezoek�in�de�regio:�natuurontwikkeling�
Paddepoel/Velpevallei�en�Aronsthoek/Vinne�
voorwerp�van�studiebezoek

Op woensdag 28 april waren al de professionele mede-
werkers van Natuurpunt Beheer op werkbezoek in de 
Gete- en Velpevallei. Ze kwamen kennis maken met drie 
recente natuurontwikkelingsprojecten, die als voorbeeld 
dienen voor de rest van Vlaanderen.
In de voormiddag bezochten de medewerkers het 
project Paddepoel/Velpevallei om naar de inrichting en 
herstelmaatregelen met de vernatting in de Velpevallei 
te kijken. Deze vernatting werd aan het grote publiek 
getoond tijdens de Walk for Nature 2009. Het blijft een 
unieke realisatie waardoor de biodiversiteit in de streek 
met grote passen versterkt wordt. In de namiddag was 
Aronst Hoek aan de beurt: een jong natuurgebied met 
enorme potenties voor natuurherstel op grote schaal. 
Met 250 ha één van de snelst groeiende gebieden van 
Vlaanderen. Hier zijn daarenboven ook nog enorme 
groei- en ontwikkelingsmogelijkheden. Reden om Aronst 
Hoek als kernproject in de campagne GeefomNatuur 
(www.geefomnatuur.be) op te nemen.
Afsluiten deden we - hoe kon het ook anders - op de 
oevers van het Vinne in Zoutleeuw, ook een schoolvoor-
beeld van natuurontwikkeling.
We mogen fier zijn op deze projecten en uit deze werk-
bezoeken en uit de waardering energie halen om ons 
verder in te zetten voor de uitbouw van een natuurlijke 
ruggegraat in de Gete- en Velpevallei zoals opgevat in 
GeefomNatuur.

Hoog bezoek in de streek, aan de recent herstelde poel in de Velpevallei.  
Foto © Natuurpunt Velpe-mene
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