
DE BOSWACHTER
In het kleurrijke decor van het Helle-
ketelbos in Watou treffen we trotse
boswachter Pierre Hubau (60). 

Hoe ben je hier terechtgekomen?  
“De interesse voor natuur heb ik mee-
gekregen van een leerkracht wiskunde
uit het middelbaar. Die man kon tijdens
zijn lessen maar niet zwijgen over hoe
schoon hij de natuur wel niet vond.
(lacht) Zijn enthousiasme werkte aan-
stekelijk, dus sloot ik me op 15-jarige leeftijd aan bij
de Wielewaal, een soort natuurminnende jeugdbe-
weging. Na het middelbaar heeft mijn passie ervoor
gezorgd dat ik topografie ging studeren. Een eerste
job als topograaf strikte ik bij het toenmalige Waters

en Bossen, waarvoor
ik alle bossen in Oost-
en West-Vlaanderen
moest optekenen. Zo
kwam ik veel in con-
tact met boswachters,
waardoor ik steeds
meer ging beseffen
dat dát eigenlijk mijn
droomjob was.”  

Wat doet een boswachter zoal? 
“Van alles en nog wat. Ik ben vooral conservator: ik
stel beheersplannen op en houd ook het budget en
de uitvoering van die plannen bij. Met die info gaat
dan een team van natuurarbeiders aan de slag om
het bos in orde te houden. Ik ben ook zowat de plaat-
selijke politieagent. ” 

Het romantische beeld dat jullie al fluitend rond-
jes lopen in het bos klopt dus niet? 
“Niet echt. De helft van de week zorgen administra-
tie en vergaderingen ervoor dat ik aan mijn bureau
zit. Het takenpakket  is ook gegroeid. Vroeger had ik
tijd om groepen rond te leiden, nu moeten we gid-
sen inschakelen. Ik moet ook een grotere opper-
vlakte beheren. Eerst zorgde ik voor 55 hectare,
nu voor het tienvoud.”

Zou je een beroep als het jouwe aanraden? 
“Zéker. Het blijft een prachtige bezigheid. Elk sei-
zoen heeft iets wonderlijks in petto. Zelfs de winter,
dan hoor je letterlijk de bomen kraken. Daar geniet
ik zo van, dat geeft me de motivatie om de lange
werkdagen en het matige loon door de vingers te
zien. Zelf ga ik liefst nog zo lang mogelijk door. Ook
al ken ik mijn weg hier blindelings, ik blijf nog steeds
op verrassingen stoten.” 
Ook op ontdekking? Check www.natuurenbos.be.
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