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Dag Van de Natuur
Schoonmaak Vinderhoutse Bossen 

Tijdens de jaarlijkse Dag van de Natuur op zaterdag 25 november organiseerde
Natuurpunt Gent in samenwerking met JNM Gent een werkdag in de groenpool
Vinderhoutse Bossen. Ruim vijftig vrijwilligers dienden zich in de loop van de dag
aan, zodat we het vele geplande werk mooi konden verdelen. 

In de voormiddag struinden we met een vijftiental vrijwilligers door
alle percelen van het bos om de vele plastic boombeschermers en
ander afval op te ruimen en te verzamelen op één grote afvalhoop.
Tegelijk gingen anderen aan de slag om paplaurier te kappen, die
daarna vakkundig werd verwijderd met de hulp van Hector en zijn
trotse begeleider Nico. Het Brabants trekpaard was de blikvanger
van de dag. Daarnaast werden ook nog enkele dreven opgeschoond,
zodat er meer licht kan invallen om de voorjaarsbosflora een boost
te geven.
In de namiddag bleef een deel van de vrijwilligers verder werken in
het bos. Een andere groep verhuisde naar het Leeuwenhof om daar
een deel van het vrijwilligersbos opnieuw aan te planten. Veel

bomen en struiken hebben de droge zomer en nazomer jammer ge-
noeg niet overleefd. Ruim 300 extra bomen en struiken gingen de
grond in. Het zware aanplantwerk werd in de loop van de namiddag
verlicht doordat steeds meer vrijwilligers een handje kwamen toe-
steken. Op die manier konden we de klus nog sneller klaren dan
voorzien. Moe maar tevreden eindigden we de dag met een lekker
sapje of pintje.
De werkdag was voortreffelijk voorbereid en georganiseerd door
conservator Maarten Vangansbeke en medewerker natuurbeheer
Marino Ravier. Er was voldoende en heel afwisselend werk, we kre-
gen een zalige picknick met lekkere soep en er was genoeg werkma-
teriaal, zodat iedereen zich ten volle kon uitleven.
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