
Stad Gent en Natuurpunt vieren tien jaar Natuur-
en Milieucentrum De Bourgoyen

De eerste steen van Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen werd gelegd op 18
maart 2006. Op 18 april 2008 werd het gebouw, een passief huis, officieel geopend.
De Stad Gent en Natuurpunt vieren het tienjarig bestaan met een opendeur- en
studiedag.

Bezoekerscentrum voor stedelijk natuurreservaat Bourgoyen-
Ossemeersen



Het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen is een informatiecentrum over natuur en
milieu, met onder meer een educatief aanbod voor scholen. Het fungeert ook als
bezoekerscentrum van het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen en
ontvangt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers. Die komen een wandelplan halen aan het
onthaal, de tentoonstellingen in de hal bezoeken, een educatieve activiteit volgen in een
van de leslokalen (De Ratelaar en De Watervlo) of iets drinken in de cafetaria. Ook
klassen starten hun bezoek aan het gebied steeds in het Natuur- en Milieucentrum.

Het gebouw is eigendom van de Stad Gent en in beheer van de Groendienst, maar ook
de Educatieve Diensten van Stad Gent en Natuurpunt hebben hier hun vaste plek.
Natuurpunt baat de cafetaria uit.

Programma opendeur- en studiedag

10 uur tot 14 uur: opendeurdag in het Natuur- en Milieucentrum
14 uur: verwelkoming door Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Rudy Coddens,
schepen van Openbaar Groen en Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt
14.30 uur: lezing ‘Het Gentse soortenplan: voor welke dieren en soorten speelt Gent een
belangrijke rol?’ door Geert Heyneman, stadsecoloog Stad Gent
15.45 uur: lezing ‘Tendensen van de vogelpopulaties in het Gentse (kansen en
bedreigingen)’ door Geert Spanoghe, van Natuurpunt Gent en onderzoeker aan het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Doorlopend vanaf 14.30 uur: workshop ‘Beleef de natuur!’, kennismaking met de natuur-
educatieve werking van de Educatieve Diensten van de Stad Gent
Vanaf 17.15 uur: feestelijke receptie

De opendeur- en studiedag vinden plaats in Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen,
Driepikkelstraat 32, 9030 Mariakerke.

Voorstelling soortenplan

Tijdens de studie- en opendeurdag stelt Geert Heyneman, stadsecoloog van Stad Gent,
het Gentse soortenplan voor. Stad Gent had al een groenstructuurplan, een belangrijk
middel om de komende jaren een samenhangend netwerk van parken, bos en
natuurgebieden verspreid over Gent uit te bouwen. In het groenstructuurplan staat
duidelijk beschreven waar de Stad Gent werk van wil maken. Het soortenplan is bedoeld
om te onderzoeken welke aanvullende acties voor specifieke soorten -planten en dieren-
nodig zijn om verder invulling te geven aan het groenstructuurplan. Op 18 april 2018 stelt
Geert Heyneman het soortenplan voor de eerste keer voor aan het publiek.

Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Elke Aerts, Groendienst Stad Gent, tel. 09 225 68 59, e-mail elke.aerts@stad.gent
Joke Gezels, Educatieve Diensten Stad Gent, tel. 09 242 48 32, e-mail
joke.gezels@stad.gent
Bart Vangansbeke, Natuurpunt Gent, gsm 0477 60 48 44, e-mail
bartvangansbeke@telenet.be

 
Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van
Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en
Openbaar Groen, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail:
schepen.coddens@stad.gent
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