D

de
n
a
ar
W
ur
e
atu

e n uurt
uw
b
e
i
n
uw
o
j
in

Natuurpunt is één van de grootste vrijwilligersorganisaties van Vlaanderen die o.a. de verwerving, aanleg en beheer van
natuurgebieden als doel heeft. Ook voor dit nieuwe gebied hebben we vrijwilligers nodig. Wens je mee te werken bij
de opvolging en het beheer van de Warande? Heb je zin om een handje te helpen bij het onderhoud? Of heb je interesse
in wat er groeit en bloeit op het nieuwe terrein. Neem dan contact op met warande@panneweel.be. En dan kijken we
samen hoe je kan bijdragen aan een heerlijk stukje natuur in jouw buurt.

V.U. Gert Laureys, Blokstraat 69, 9170 Sint-Gillis-Waas • www.panneweel.be

Wil jij je ook inzetten voor de Warande?

Natuurpunt Waasland
Kern Noord

Beste buurtbewoner,

Natuurpunt wordt je nieuwe buur!
Je kent ongetwijfeld het braakliggend terrein aan de Warandewegel, een
12,6 ha groot gebied met veel natuurpotentieel. Wel, sinds 31 maart is
Natuurpunt trotse eigenaar en we delen graag met jullie wat we ermee van
plan zijn.
Momenteel is de natuurwaarde op deze percelen beperkt. Enkele voormalige
en braakliggende akkers waren overwoekerd met o.a. hoog opschietende
Canadese fijnstraal. Dit tweejarig onkruid van verstoorde bodems hebben
we laten maaien en versnipperen en zal nu nog slechts sporadisch kiemen.
Maar tussen de dode stengels schoten al allerlei planten op die uitzicht
geven op een meer gevarieerde begroeiing. Van deze ontwikkeling willen we
gebruik maken om de voormalige akkers en graslanden om te vormen tot
een vrij toegankelijk natuurgebied waarbij spontane processen de voorkeur
krijgen.
En ja, er zullen ook minder aantrekkelijke planten kiemen en opgroeien.
Toch zullen we die niet aktief bestrijden, behalve exoten zoals Amerikaanse
vogelkers. Om een en ander onder controle te houden willen we zo snel
mogelijk starten met de begrazing. Hiervoor moeten we natuurlijk een
omheining zetten, dat gebeurt vermoedelijk in de loop van de maand mei. Er
komen onmiddellijk toegangspoortjes, zodat jullie er ongehinderd kunnen
blijven wandelen.
namens Natuurpunt Waasland Noord

Natuurpunt Waasland kern Noord - Krekeldijk 2 - 9170 Sint-Gillis-Waas
info@panneweel.be - www.panneweel.be - https://www.facebook.com/NatuurpuntWaaslandNoord

•

We kiezen voor een natuurlijke ontwikkeling in plaats
van dure en hinderlijke omvormingswerken. Dit is een
trager proces, maar met een veel mooier resultaat

•

Van de lente tot het einde van de herfst laten we een
beperkt aantal runderen het gebied begrazen.
Met
deze extensieve manier van beheer kunnen bomen en
struiken spontaan kiemen zonder menselijke tussenkomst.
Daardoor ontstaat een mooi en natuurlijk landschap, een
“wastine”, zoals die vroeger op de droge zandgronden
veel
voorkwamen
(cfr.
Woestijnestraat
in
Clinge).
Natuurpunt past deze techniek al toe o.a. bij het Sint-Jacobsgat
in Meerdonk.
De grazende runderen komen van een
landbouwer uit de buurt waarmee ook het landbouwkarakter
van dit gebied behouden blijft.

•

Het gebied zal toegankelijk blijven voor wandelaars, ook buiten
de wandelpaden. Honden blijven uiteraard aan de leiband,
ook daar verandert er niets.

Help onze natuurgebieden met een gift.
Stort op rekeningnummer
BE56 2930 2120 7588 met vermelding
project xxxx voor de Warande.
Liever digitaal, scan de QR code.

