voor jong en oud

Natuurtuin Molsbroek
feestelijk geopend
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Op zaterdag 11 juni was het eindelijk zover: onze
vernieuwde natuurtuin Molsbroek mocht aan het
publiek getoond worden! Onze terreinploeg, verschillende stagiaires en duiveltje-doet-het-al
Wouter hebben de voorbije maanden het beste
van zichzelf gegeven om de natuurtuin een heel
nieuwe invulling te geven. Meer dan 200 bezoekers kwamen mee genieten van de opening.

Pluisjesbos

Het Groene Waasland oktober 2022 nr 227

Het Pluisjesbos is het eerste plekje dat je tegenkomt als je vanuit de Molsbergenstraat richting
Molsbroek wandelt. Een mini-bosje met maximale
natuurwaarde. Het is niet ongewoon dat je hier in
het voorjaar familie eekhoorn (familie ‘Pluisje’) spot.
Nu is het een heerlijke picknickplaats geworden
met een hindernissenparcours voor de allerkleinsten. Wie zoekt, die vindt ook onze kleurrijke specht
en eekhoorn Pluisje. De buitenkant van het bosje
krioelt van het leven door de goedgevulde takkenril.

Spelen en leren
Aan de andere kant van het bezoekerscentrum
kom je terecht in een wondere wereld waar spe-
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len en leren hand in hand gaan. Naast gezellige
picknickplekjes vind je er zelfs een buitenklasje,
waar je gezellig kan vertoeven tussen het groen,
maar ook kan klimmen en klauteren van stam tot
stam. De twee bijen-/insectenhotelletjes maken
het geheel af.
In het midden van de tuin vind je de ‘speelberg’
waar naar hartenlust geravot kan worden. Daarrond en daarop zorgen houten speelelementen
voor uren spelplezier. De gemengde haag is nog
heel jong nu, maar zal in de nabije toekomst zorgen voor een weelderige, groene omranding boordevol leven.
En ook ‘water’ is een natuurelement dat niet kan
ontbreken in de natuurtuin. Aan de aangename oeverrand aan de natuurlijke poel kan je zelfs met de
voeten in het water bengelen of gewoon genieten
van het waterleven. Zag jij de otter al?
Kortom: het is een fijne ontmoetingsplaats geworden voor buurtbewoners, natuurliefhebbers en toevallige passanten.

Crowdfunding

Dit alles kon tot stand komen door onze crowdfundingscampagne die in het najaar liep. Het platform van Streekfonds Oost-Vlaanderen gaf ons een
stevig duwtje in de rug. Maar liefst € 10.150 werd
ingezameld, en Streekfonds Oost-Vlaanderen deed
daar nog een schepje bovenop met de € 5.000 die
zij toevoegden.

Op 11 juni openden we de vernieuwde natuurtuin
van het bezoekerscentrum Molsbroek. We creëerden enkele reliëfelementen in de natuurtuin,
maakten het geheel meer open en pakten de beplanting aan. We plaatsten natuurlijke spelelementen, insectenhotels en we ontwikkelden een
informatief en educatief aanbod. Ook namen we de
picknickplekken onder handen en maakten we een
steiger waarbij je tot aan de waterrand kan. Inspiratie op doen voor je eigen natuurtuin? Dat kan
hier. We richtten de natuurtuin zodanig in dat
mensen hier inspiratie kunnen halen om thuis ook
een natuurtuin te ontwikkelen, gericht op biodiversiteit.
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