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Een hart voor de natuur

Jacqui 5tragier zet zich ap meérdere vlakken in voor de natuur.

IZEGEM . Jacqui Stragier
houdt niet op een passieve
manier van fauna en flora,
hij zet er zich actief voor in.
Als bestuurslid van vzw De
Buizerd helpt hij bij het beheer
van natuurreservaten, hij is
voorzitter van de milieuraad
en thuis in zijn eigen tuin kun·
nen vogels altijd terecht voor
een hapje.
"Ik was vroeger directeur in de
Gemeenschapsbasisschool in
Ingelmunster, maar nu ben ik in
prépensioen. Ik ga graag les,"
weet Jacqul Stragier. Ondertussen zet hij zich graag in voor Natuurwerkgroep vzw De Buizerd.
Hiernaast zetelt hij als voorzitter
in de milieuraad en zet hij zich
in als conservator van natuurreservaat de Mandelhoek.
"Volgen.d jaar ben ik 18 jaar
voorzitter van de milieuraad. Ik
werd al drie legislaturen verko-

zen", rekent hij uit. "Ik kom uit
Oekene waar ik opgroeide bij
mijn grootouders. Mijn grootvader had een grote moestuin
en een paar lapjes grond. Ik heb
veel met hem geholpen en buiten gespeeld in de natuur. Later
ben ik een aantal keer gaan
wandelen in natuurreservaat de
Mandelhoek in Ingelmunster.
Zo ben ik in contact gekomen
met De Buizerd. Eerst was ik gewoon lid, maar ondertussen ben
ik bestuurslid. Toen de conservator van' de Mandelhoek stopte,
nam ik zijn taak over. Samen
met de bestuursgroep waar nog
twaalf mensen zitten, bepaal
ik een visie rond de toekomst
van Mandelhoek. We voeren
bepaalde beheerswerken uit.
In januari en februari plannen
we iedere zondagvoormiddag
werkdagen, maar we kunnen
niet alles doen. In bepaalde ge-

bieden laten we de natuur zijn
gang ~aan. De Buizerd beheert
drie gebieden : het Spoorwegdomein, de Kikkerpaaiplaats
en de Mandelhoek. Het eerste
domein is eerder een droog biotoop, de Kikkerpaaiplaats heeft
vochtige gronden en MandeIhoek is een mengeling van de
twee. Mandelhoek is van maart
tot september tot oktober toegankelijk met een gids. Iedere
tweede zondag van de maand
gaat een wandeling door in de
Mandelhoek. " Jacqui zet zich
op meerdere vlakken in voor
de natuur. Hij is ook betrokken
bij de poelendag op het Rhodesgoed die De Buizerd samen
met Stadslandschap inricht.
Hij werkt ook mee aan de Milieuflash zodat zoveel mogelijk
mensen op de hoogte zijn van
de activiteiten. Meer info vind je
op www.debuizerd.be
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