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Hey Reinhardt, vertel eens iets over jezelf? 
Ik ben Reinhardt Strubbe, geboren in het mooie jaar 1990 en in 2013 afgestu-
deerd als bioloog. Momenteel woon, ik ‘op den buiten’ van Sint-Kruis (Brugge). 
Sinds 2016 werk ik bij het Agentschap voor Natuur en Bos (als coördinator van 
het LIFE DUNIAS project (https://www.natuurenbos.be/lifedunias )).

Ken je Natuurpunt al lang?
Uiteraard ken ik Natuurpunt al heel 
lang. Als kleine pagadder belandde ik 
op mijn 8e bij JNM Brugge. Daar groei-
de mijn interesse in de natuur, leerde 
ik enorm veel bij en leerde ik heel wat 
interessante mensen kennen. Ik nam 
er verscheidene rollen op, waaronder 
redacteur, natuurverantwoordelijke en 
ook voorzitter. Als ‘oude sok’ werd ik lo-
gischerwijze lid van Natuurpunt.

Wanneer en hoe ben je bij vrijwilliger 
geworden bij Natuurpunt? 
In 2017 vroeg NP Brugge aan mij of ik 
conservator wou worden van het na-
tuurreservaat ‘Ter Doest’ in Lissewege. 
Dat zag ik zeker en vast zitten! Een leu-
ke kans om bij te leren over zilte habi-
tats en ervaringen over natuurbeheer 
uit te bouwen.

Reinhardt Strubbe is sinds 2017 
conservator bij NP Brugge. 
We leren hem graag beter kennen.



Wat zijn jouw taken als conservator?
De rol van conservator is veelvuldig. Ten 
eerste bekijk ik welk beheer nodig is en 
koppel ik daarover terug met de beheer-
ploeg van Natuurpunt (bv. waar moet een 
raster hersteld worden, waar moet ge-
maaid worden ...). 

Ook onderhoud ik contacten met lokale 
landbouwers en sluit ik beheerovereen-
komsten met hen af. De landbouwers zet-
ten runderen op onze percelen, waardoor 
de zilte vegetaties bevoordeeld worden 
(begrazing en creatie van open plekken 
waar vegetatie tot kiemen kan komen). 

Ik organiseer beheerdagen met lokale jeudgverenigingen, assisteer bij het aan-
vragen van subsidies, controleer de lokale waterhuishouding en grijp in als iets 
schort ...  Wat ik vorig jaar meermaals mocht doen, was cowboy spelen. De loka-
le koeien ontsnapten namelijk meerdere keren uit het reservaat. Het was telkens 
een titanenwerk om de dieren terug in het perceel te krijgen. Gelukkig werd het 
raster daarna snel hersteld.

Wat doe je nog zoal in je vrije tijd?
Mijn interesseveld kent geen grenzen. 
Vele keren per jaar verblijf ik in het buiten-
land en doe ik avontuurlijke natuurstudie-
reizen. Erop uit trekken met een trekrug-
zak met proviand voor een aantal weken 
is een echte verslaving. Hoe uitdagender 
en avontuurlijker, hoe leuker! Ik regel al 
mijn reizen zelf, georganiseerde reizen 
waarbij je met een wagen van locatie tot 
locatie wordt gebracht, dat zou niets voor 
mij zijn! Afgelopen december ging ik op mijn eentje naar de Dovrefjell-bergen 
in Noorwegen. Met sneeuwschoenen trotseerde ik er sneeuwstormen en sliep 
er in een tent bij -25 graden, maar kreeg in ruil prachtige besneeuwde land-
schappen, zag het waanzinnig mooie Noorderlicht en kon muskusossen prach-



tig van nabij bestuderen en fotograferen. 
Dit jaar plan ik onder meer naar Estland, 
Polen, Finland, Slovenië en Kroatië te gaan. 

Natuurfotografie is een grote passie van 
mij, die ik vaak combineer met mijn trek-
tochten (www.instagram.com/reinhardt-
strubbe.photography ). Een groot deel van 
mijn trekrugzak is vaak gevuld met kilo’s 
fotomateriaal. 

Andere hobby’s zijn fietsen, wandelen, tuinieren, tweedehandswebsites uit-
snuisteren, zeisen, knotten, hooien, klussen,..

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
Ik ben eerder een stripfanaat dan een boekenwurm. Stripreeksen als Thorgal, 
Largo Winch en  XIII kennen geen geheimen voor mij. Jean van Hamme en 
Grzegorz Rosinski zijn m’n favoriete stripauteurs/tekenaars!

Wat is je favoriete reisbestemming of manier van reizen?
De natuurpracht van Europa blijft mij eeuwig verbazen. Ik heb dan ook geen 
behoefte om naar verdere regio’s te trekken. Geef mij maar het ongerepte Noor-
den, de moerassen van Oost-Polen, kalkgraslanden van Zuid-Frankijk, de Alpen, 
de Pyreneeën … daar kan je toch eindeloos in rond snuisteren en je iedere keer 
weer laten verrassen? Mijn favoriete manier van reizen is met een trekrugzak de 
wilde natuur ingaan voor enkele weken.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?
Don’t dream your life, live your dreams!

Bedankt Reinhardt, voor je vele werk voor het natuurgebied Ter Doest en Na-
tuurpunt Brugge!


