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P RTRET
van een vrijwilliger)

Noah Janssen woont op nog geen vijf stap-
pen van de Bourgoyen-Ossemeersen. Ik
krijg een uur de tijd voor een interview, tus-
sen twee afspraken door met deze young
urban professional. 
Noah groeide op in het verre Noord-Lim-
burg. Het gezin Janssen keek vroeger graag
naar natuurprogramma’s op tv, zoals naar
de inspirerende reeksen van Sir David Atten-
borough. Toen de Vlaamse televisie ‘Leven
en Laten Leven’ uitbracht, maakte Noahs
vader het gezin meteen lid van WWF en 
Natuurreservaten (dat later met de Wiele-
waal fuseerde tot Natuurpunt).

Jongste vrijwilliger
Omdat de net opgerichte Natuurreservaten-
groep in de Vallei van de Zwarte beek in
Hechtel-Eksel op zoek was naar vrijwilligers,
waren Noah en zijn papa in een klap be-
stuurslid en lid van de beheerwerkgroep.
Noah was het jongste lid, amper dertien jaar
oud… Enkele jaren later sloot hij ook aan bij
de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM)
en nog later ging hij in Gent voor bio-ingeni-
eur studeren.
Noah herinnert zich nog goed hoe hij met
zijn vader op verkenning trok in de natuur in
de omgeving. In de vallei van de Zwarte
Beek bewonderden ze een honderden jaren
oude eik. In het grasland bloeiden schitte-
rende planten en de bodem trilde als een
waterbed door het trilveen. Noah boog zich
naar de bloemen en plotseling wees zijn
vader hem erop dat er vlak voor zijn voeten
een reekalfje lag. Hij nam gauw een resem
foto’s. Maar thuis ontdekte hij dat er geen
filmrolletje in het toestel zat….

Brug tussen Gent en Mechelen
Sinds 2006 werkt Noah voor Natuurpunt in
Mechelen. Tegelijk is hij ook vrijwilliger bij
Natuurpunt Gent. Hoe gaan die twee
samen? Noah beschouwt zich als ‘verbin-
dingsman’ tussen het Vlaamse en het lokale
niveau. Bij Natuurpunt in Mechelen is hij
sinds kort Directeur Natuurbeheer. Dat is
één van de vier verticale pijlers naast na-
tuurstudie, natuureducatie en natuurbeleid.
Zijn werk gaat over veel geld en veel men-
sen. Bij Natuurpunt Gent is Noah lid van de

Raad van Bestuur. Hij
denkt mee en helpt van-
uit zijn achtergrond be-
tere beslissingen nemen,
zegt hij.

Aankopen is het
summum
Noah vindt dat Natuur-
punt Gent de laatste
jaren goed bezig is. Er is
veel grond aangekocht,
onder andere in de As-
sels, Rijvissche en de
Gentbrugse Meersen. Het
aankopen van natuurge-
bieden is de beste manier om ze te kunnen
beheren. “Aankopen is het summum. De na-
tuur is het veiligst in handen van een na-
tuurvereniging.” Hij verwijst naar de trend in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duits-
land en Frankrijk waar de overheid sinds
kort overweegt de eigen natuurgebieden en
bossen te verkopen. Dat gebeurt om diverse
redenen: om te besparen, uit geloof in privé-
bezit of omdat natuurbehoud niet langer
een overheidstaak zou zijn. Gelukkig is die
evolutie in verschillende landen en regio’s
tegengehouden door verzet van – vooral –
natuurverenigingen. 
Waar ligt zijn passie bij Natuurpunt Gent?
Hij wil graag een goed beheerteam voor de
Bourgoyen-Ossemeersen van de grond krij-
gen, een sterke groep vrijwilligers die vooral
veel plezier hebben in natuurbeheer. Dat
team moet het beheer opvolgen, conform
het beheerplan, en ervoor zorgen dat het
werk gebeurt door zelf de handen uit de
mouwen te steken of derden in te schake-
len. Concreet wil hij vier keer per jaar een
werkdag organiseren en vrijwilligers mobili-
seren.

Sterke Gentse dossiers
Als bestuurslid van Natuurpunt Gent gaat
Noah soms samen met Bart Vangansbeke
mee onderhandelen over de aankoop van
grond. Omdat Noah in Mechelen deel uit-
maakt van het aankoopcomité, is hij goed
thuis in de technische kwesties. Dat aan-
koopcomité beslist trouwens ook over

Gentse aankoopdossiers. “De Gentse dos-
siers zijn goed uitgewerkt. Precies daarom
keurt Natuurpunt Mechelen ze goed. Niet
omdat er iemand van Gent in het aankoop-
comité zit”, zegt hij lachend. “Het is belang-
rijk dat er natuur is voor de mensen in de
stad.”  Noah springt af en toe ook in als vrij-
williger bij Natuurpunt Gent. Zo bediende hij
bij de werken aan het nieuwe verenigings-
gebouw de Stek de machine die houtvlok-
ken inblies. “Dat is niet meteen iets wat je
verwacht te moeten doen als vrijwilliger”,
vertrouwt hij me toe. Doordat hij zo weinig
tijd heeft, kan hij er naast de raad van be-
stuur – en af en toe een beheerteamverga-
dering – alleen ad hoc nog iets bij nemen.

Lezen, lopen, reizen, eten
Enkele verborgen kanten van onze young
professional? Hij leest graag, heeft een bi-
bliotheek, maar wat dacht je: ook daar heeft
hij maar weinig tijd voor. Zijn favoriete ont-
spanningslectuur bestaat uit strips voor vol-
wassenen. Noah is ook sportief, nodig als
afwisseling voor het drukke werk. Hij loopt
in de Bourgoyen-Ossemeersen – twee vlie-
gen in één klap. Eén à twee keer per jaar
traint hij om een halve marathon te lopen.
En hij reist ook graag, liefst naar plaatsen
met een mix van cultuur en natuur. Ten
slotte houdt Noah wel van culinaire hoog-
standjes. Zijn favoriete restaurants in Gent
zijn Publiek en de Vitrine. “Voor mij zijn die
te duur,” zeg ik. “Wij gaan daar ook enkel
bij verjaardagen,” lacht hij vrolijk. 

Noah verbindt


