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“De groep” betekent in dit verslag: de deelnemers aan deze meeting. 

Nvdr: noot van de redacteur, c.q. Jens. 

 

1 Meeting NPCVN in Kalmthout 

1.1 Werkgroep "middelen educatief natuurbeheer ook elders 
in Vlaanderen inzetten / ervaringen uitwisselen?" 

1.2 Deelnemers 

Rudi Sempels (De Vroente / ANB / vrijwilliger) (RUS) 

Jens Verwaerde (notities / NP CVN) (JEV) 

Sandra Bamps (NP CVN) (SAB) 

Steven Verdonck (NPBeheer Educatief Natuurbeheer Vlaams Brabant) (STV) 

Gerd Van Thienen (NPBeheer Educatief Natuurbeheer Vlaams Brabant) (GEV) 

Iedereen stelt zichzelf voor 

 

1.3 Getuigenissen en discussie 

(RUS) Wij (=De Vroente en haar (soms uit het onderwijs gedetacheerde) medewerkers) 

hebben sterke beperkingen ondervonden vanuit de overheid. Ik mag niet langer als 

lesgever zelf rechtstreekse les geven aan leerlingen. Wat ik wél (en uitsluitend) mag: les 

geven aan leerkrachten die (vrijwillig) de opleiding bij mij komen volgen, opdat ze op 



hun beurt hun leerlingen kunnen opleiden. Een halve dag is daartoe totaal ontoereikend 

en langzaam merken we een terugval van dit educatieve verhaal. 

Wat we wél konden behouden -- en dat is uitzonderlijk -- de groep "Libelhamel". 

Grootte van de groepen: 40 per leeftijdsgroep tot 25 jaar. Groepen snel volzet. "We 

dwingen onszelf om telkens iets nieuw te doen met de groepen". Lidkaart kost. 25 euro 

voor 10 halve dagen. 

 

STV. Het principe van educatief natuurbeheer (ENB) is als volgt: 

 1: presentatie van "natuur", "natuurbeheer" en het nattuurbeheerspel (dat door 

Natuurpunt Beheer is uitgewerkt (nvdr)) 

 2: halve dag werken in een natuurgebied nabij de school. Meestal is dat maaien 

en afvoeren van maaisel of afvoeren van hout) 

 3: we eindigen met een natuur-ontdekkingstocht die wordt gegidst door een 

plaatselijke vrijwilliger, die wél op voorhand wordt geselecteerd op zijn bereidheid 

om met kinderen te werken. 

Het ENB wordt binnen Natuurpunt gecoördineerd door Liesbeth Cleynhens. De groep 

stelt vast dat er enige onduidelijkheid bestaat over de band tussen ENB en de CVN-poot 

van Natuurpunt, maar stelt ook vast dat er wederzijdse interesse bestaat voor verdere 

samenwerking. 

(GEV) Natuurbeheer is de kern van ENB. Het is ontstaan vanuit de ploegen (nvdr. dit 

klopt niet). We werken met VW's die ons helpen op het terrein. Sommige VW’s geven 

zelf ook les. 

Minpunt: de VW's beschikken niet over voldoende werkmateriaal. 

De groep merkt op dat dit inderdaad een belangrijk minpunt is van het ENB-verhaal. 

Zonder voldoende materiaal is het teveel een behelpen met het weinige beschikbare 

materiaal; dit leidt tot “werkloze” kinderen en deelnemers, die hun beurt afwachten om 

een beheerinstrument of –toestel te kunnen gebruiken. 

In de winter is het uitvoeren van werken makkelijker, omdat het dan gaat over afvoeren 

van hout, waar je, behalve handschoenen, weinig voor nodig hebt. 

"Ik rij heel wat rond". 



 

De Situatie in De Vroente / Kalmthout. Er is werkmateriaal beschikbaar, geleverd door 

ANB, maar het aantal zagen is zeer beperkt. ANB is erg terughoudend als het gaat over 

de inzet van kinderen in het natuurbeheer. 

 

1.4 Conclusies van de notulist 

 Er zijn weinig conclusies getrokken uit deze meeting. Een uur was daarvoor te 

kort, maar vooral: het ontbrak aan een invulschema en lijst van te beantwoorden 

vragen of na te streven conclusies. Er is ook niets over de eventuele uitbreiding 

v.h. project naar andere provincies of regio’s in Vlaanderen gezegd. 

 Het tekort aan beheermateriaal is een groot probleem dat de kwaliteit en 

efficiëntie van het ENB vermindert.  er moet ingezet worden op het in depot 

beschikbaar hebben van realistisch grote hoeveelheden klassiek 

beheermateriaal zoals zeisen, draagberries, bijlen, aangepaste veiligheidskledij, 

harken etc. 

 Het ENB vergt veel organisatie, hetgeen wordt onderschat. 

 ENB als thema trekt niettemin duidelijk veel volk en heeft nog een grote potentie 

om nog meer leerlingen/klassen/scholen aan te trekken, nu én in de toekomst. 

 

Jens Verwaerde, 29 maart 2017 


