Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever (WAL) wordt
Natuurpunt Waasland in 2017
Beste natuurliefhebbers in het Waasland
We hebben het reeds kort aangekondigd in de vorige Groenlink maar kondigen het grote nieuws toch
nog graag groots aan:
Versnippering is een thema dat in onze natuurmiddens vaak aangehaald wordt omdat onze natuur
door infrastructuurwerken, door gebouwen, door industrie,… meer en meer versnipperd geraakt.
Tot voor kort was dat ook zo met onze Natuurpuntwerkingen in het Waasland en Antwerpen
Linkeroever. Versnippering alom. Elke gemeente had zijn eigen Natuurpuntafdeling met eigen
werking, eigen accenten,… verbonden aan een afdeling van Natuurpunt. Meestal is dat geen
probleem, integendeel. Een werking die ingebed is in de plaatselijke realiteit zorgt voor activiteiten en
acties die de mensen en de natuur dichtbij best kunnen waarderen. Maar af en toe is er nood aan meer
samenhang, aan zicht op het grotere plaatje.
Daarom hebben we met alle natuurpuntafdelingen van het Waasland besloten om samen in het
natuurbootje te stappen en samen één vzw te vormen. Vanaf 2017 is deze samensmelting een feit.
Natuurpunt WAL (met o.a. NP Scousele en Kruin Kruibeke), Natuurpunt Waasland Noord en
Natuurpunt Zuid-Waasland (dat vanaf nu Waasland Zuid zal heten) werken vanaf nu op vele vlakken
samen.
De natuur en de natuurbeleving in onze streek zal daar wel bij varen. Immers : we staan veel sterker
wanneer (juridische of politieke) dossiers moeten verdedigd worden. We geven natuurliefhebbers
van het ganse Waasland een beter zicht op de acties en activiteiten die in onze streek plaatsvinden.
Mensen uit Lokeren krijgen ook natuurnieuws te horen uit Zwijndrecht om maar iets te noemen.
Echter : de plaatselijke autonomie blijft tegelijk ook bestaan. We willen immers stevig in onze eigen
stad of gemeente ingeplant blijven en voeling blijven houden met wat er rondom ons leeft. Bovendien
willen we nog steeds kleinschalige activiteiten organiseren voor de mensen van dichtbij.
Onze structuur ziet er dan ook als volgt uit :
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Wij zijn ook blij dat wij onze collega’s van Linkeroever mogen verwelkomen in onze vzw. Theoretisch
gezien behoren zij niet tot het Waasland, maar onze belangen zijn zo met elkaar verstrengeld omdat
we aan dezelfde oever van de Schelde liggen, dat we niet zonder elkaar kunnen en dus graag met
elkaar samenwerken.
Onze werking zal zich afspelen op de gekende domeinen van natuurstudie, natuureducatie, beleid,
natuurbeleving en uiteraard : het beheer van onze natuurgebieden. Op al deze vlakken zullen we dus
zowel overkoepelende als plaatselijke activiteiten ontwikkelen.
Ook op andere vlakken zal de samenwerking stilaan meer en meer vorm krijgen. De voorpagina van
onze tijdschriften is daar een voorbeeld van. Elke afdeling behoudt voorlopig nog zijn eigen
tijdschrift, maar ze zullen er voortaan allemaal bijna hetzelfde uitzien. De inhoud is nog wel
grotendeels afgestemd op de eigen, lokale werking. Het is wel de bedoeling om op termijn te streven
naar één tijdschrift (waarin plaats is voorzien voor lokaal nieuws uit de eigen afdeling).
We zijn echt fier op deze samenwerking. Het opent zo veel perspectieven en geeft plots heel andere
mogelijkheden. De natuur in ons dierbare Waasland kan er alleen maar wel bij varen. Idem met de
natuurliefhebber.
Om deze samenwerking feestelijk in te zetten, nodigen wij alle bestuursleden van onze afdeling én
alle actieve leden van harte uit op onze nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op 20 januari 2017 vanaf
19.30u in zaal … te … ! Ook partners welkom. Inschrijven hiervoor is wel noodzakelijk. U kan
daartoe een mailtje sturen naar ……… met vermelding van naam, afdeling en aantal personen.
Wij hopen in ieder geval van u te mogen ontmoeten op één van onze komende activiteiten !
Van harte.
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