NATUURPUNT ZOEKT NATUURAMBASSADEUR VOOR …

… NATUURBEHEER (DAGEN)
Omschrijving
De Wolvenberg aan Berchem station wordt door onze afdeling beheerd. Wekelijks
trekken enkele geëngageerde vrijwilligers het gebied in om het gebied te
onderhouden: hooilanden maaien, paden vrijhouden, overhangende takken
wegnemen, invasieve planten terugdringen, … . Daarnaast worden ook de bermen van
de spoorweg ecologisch beheerd. Dat maakt dat het niet om weinig werk gaat.
Andere vrijwilligers hebben al vaker de vraag gekregen om mee te werken in het
gebied, maar de wekelijkse frequentie blijkt iets te hoog gegrepen. Om dit te
ondersteunen willen we enkele natuurbeheerdagen per jaar organiseren. Tijdens die
hooidagen zorgen we voor extra omkadering: een drankje, wat uitleg over het gebied,
ledenwerving, … . We willen ook samenwerken met de stadsdiensten die inburgeraars
begeleiden.
Taken voor Natuurbeheerdagen
-

-

Afspraken maken met het beheerteam
o Extra materiaal nodig
o Waar worden werken uitgevoerd
o …
Afspraken maken met partner
o Wat en hoe afstemmen
o Reclame maken bij inburgeraars
Organiseren van de hooidag
o Materiaal
o Vrijwilligers  deelname aan de bewegingsvergadering (= coördinatie
van alle activiteiten binnen de afdeling) is nodig tijdens de
voorbereidingsfase van het project
o Folders
o …

Profiel
- Initiatief nemen
- Organisatietalent
- Vlot en diplomatisch kunnen communiceren met partners en vrijwilligers
- Talenkennis: Nederlands gevorderd, andere talenkennis is een pluspunt!
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Werktijden
Eén hooidag: reken op +/-3 dagen
Meerdere hooidagen: slechts weinig extra tijd omdat het concept ongeveer hetzelfde
blijft, de hooidag zelf komt er natuurlijk wel bij
Aanwezigheid op de bewegingsvergadering op het moment dat het project loopt.
Plaats van activiteit
Thuiswerk
Wolvenberg, Berchem station, Het Prieel, Domein Hertoghe
Bewegingsvergadering
De wekelijkse natuurbeermomenten op de Wolvenberg zijn:
Gedurende de zomer: iedere woensdagavond van 19 uur tot 22 uur
Gedurende de winter: iedere zondagmorgen van 9.30 uur tot 12 uur
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