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Steun de aankoop voor bosversterking in Kampenhout:
aankoop Vogelzang 6 ha en Weisetterbos-Nico de Boevé en Hellebos 40 ha. Project 3999 NPOB Bossen
Hellebos, Steentjesbos, Weisetterbos in
Kampenhout: oude, waardevolle bossen
bewaren, bufferen en met elkaar verbinden
De gemeente Kampenhout, alhoewel gelegen in de centrale
verstedelijkte Vlaamse Ruit en op 12 km van Brussel, heeft nog een
uitgestrekt areaal aan oude bossen met een rijke structuurvariatie
en hoge biodiversiteit. Natuurpunt Kampenhout heeft met
zijn vrijwilligers de schouders gezet onder de uitbouw van een
uniek natuurreservaat binnen dit nog grotelijks aaneengesloten
boscomplex. Bewaren, beheren, bufferen, verbinden zijn de
sleutelwoorden. Hellebos, Steentjesbos, Weisetterbos: een hele
uitdaging!
Het verhaal begon in 1974 toen de Wielewaal (één van de
voorlopers van Natuurpunt) een eerste perceeltje oud bos
geschonken kreeg als reactie op de grote verkaveling ‘de
Vogelzang’ in de omgeving van Kampenhout-Sas. Dit was de start
voor een reservaat waaraan recent ook het landgoed ‘Vogelzang’
kon toegevoegd worden. De aankoop in 2018 van 6 ha van het
domein Vogelzang betekent dan ook een belangrijke extra stap in
het herstel en de ontwikkeling van een grote en aaneengesloten
bosstructuur in dit gedeelte van de gemeente. Eerder werden als
grote inspanningen gedaan voor het Hellebos en de omgeving van
Herstel van bosdynamiek door niet in te grijpen
zou als muziek in de oren moeten klinken van
elke beheerder. Foto Ernst Gülcher

het Steentjesbos. De unieke overgangen van droog (en zuur) naar
nat (en kalkrijk) maken deze bossen zeer divers, soortenrijk en
boeiend.
Een oud bos kan je niet altijd alleen herkennen aan de dikte
van de bomen. Het gaat om het hele bossysteem, en vooral
een ongestoorde bosbodem en de veelheid aan bosorganismen is
bepalend. Continuïteit en ongestoorde bodem vormen de basis
voor de ontwikkelingsprocessen en een garantie op hoge
biodiversiteit. Die kan maar standhouden en een toekomst
hebben mits voldoende robuustheid en omvang in oppervlakte.
Woudreuzen, omtuimelende bomen die ter plekke mogen blijven,
behoud dood hout in het bos, bomen in alle ontwikkelingsstadia
van opgroeiende over aftakelende bomen tot staande dode
bomen en niets doen: het klinkt als muziek in de oren van
de natuurbeheerder. Het is een eldorado voor spechten,
paddenstoelen, kevers en tal van andere bosorganismen. Maar
daar heb je nu net ruimte, grotere samenhangende bossen en een
lange ontwikkelingstijd voor nodig. Reden te meer om onze oude
bossen te koesteren.

Tijd versnellen
In sommige bossen bestaat het beheer uit zo goed als niets doen,
een nulbeheer dus. Daar mag de natuur haar gang gaan. Maar op
andere plekken is ingrijpen noodzakelijk. In Vlaanderen heb
je geen oerbossen meer. Overal zijn bossen ooit gebruikt voor
houtproductie en voor aanplantingen van
bomen van grotendeels dezelfde leeftijd.
Met gericht bosbeheer versnel je de tijd. En kan
je ook sturen. De diversiteit komt veel sneller.
Anders kan dat zelfs honderden jaren in beslag
nemen. Bijvoorbeeld: een op houtproductie
gerichte aanplant van grove den blijft lang een
donker, ondoordringbaar en relatief levensarme
plantage. Door daar structuur in aan te
brengen, versnel je de verjonging. Dat geldt ook
voor boomplantacties: je wint enkele tientallen
jaren tijd door bomen te planten die normaal
pas na lang tijd opduiken in een spontaan
gegroeid bos.

Het team van Natuurpunt Kampenhout heeft de laatste jaren grote inspanningen geleverd zowel bij de
uitbouw van Hellebos, Steentjesbos als Weisetterbos-Nico De Bouvé-Vogelzang. Hiervoor is een aanzienlijke
restfinanciering vereist. Met deze fondsenwervingsactie willen we dit aankoopproject ondersteunen.
We nodigen je uit om een storting te doen
op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding
‘Project 3999 NPOB Bossen’
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Steun het bosuitbreidingsproject het Dornbos tussen Zoutleeuw en Rummen (Geetbets): aanleg van 17 ha
nieuw bos. Project 3999 NPOB Bossen
Op de rand van de provincie Vlaams-Brabant werkt
Natuurpunt en de Natuurpunt Afdeling Gete-Velpe
aan een uniek bosproject: het Dornbos
De kans dat je van dit bos al ooit gehoord hebt, is vrij gering.
Zelfs bij de voorstelling aan het gemeentebestuur van Geetbets,
kende niemand de naam. Dat komt omdat het oude Dornbos
zijn genadeslag gekregen heeft in 1844 bij het begin van de
industrialisering van het platteland. De ontginningshonger naar de
‘woeste gronden’ in het Hageland werd aangewakkerd door de
opkomst van nieuwe ontginningstechnieken, door de sterke
bevolkingsgroei en de mondialisering. Dat laatste liet zich toen
al voelen op het landschap o.m. door de invoering kunstmest. Zo
startte een ‘laatste’ ontginningsgolf en smolt het Dornbos ergens
tussen Zoutleeuw en de provinciegrens weg zoals nu de gletsjers
als sneeuw voor de zon.
Dit uitgestrekte bos maakte deel uit van een veel grotere
bosgordel waarvan nu enkel Nieuwenhoven en Duras (Limburg)
nog restanten zijn, evenals het kleinere, zeer waardevolle
Warandebos in Geetbets.

naar het College van Burgemeester en Schepenen en kregen de
volle steun. Het wil graag mee de schouders zetten onder dit
unieke project.
Dit project kiest voor een integrale benadering: naast
natuurwaarden ook aandacht voor erfgoedwaarde (herstel van
historische dreef) en ontsluiting.
Marc Op de Weerdt en Ronald Jacobs: “Hier werken we aan een
nieuw hoofdstuk voor een nieuw landschap met vista’s (zichtassen)
rond de Grondbeek, herstel van overstromingsgraslanden,
nieuwe bossen als koolstofbank en aanleg van een ontbrekende
wandelverbinding tussen de herstelde dreef aan Ter Lenen en
de watermolen van Grazen. We gaan niet over één nacht ijs.
Eerst herstellen we de bodem en proberen we zoveel mogelijk
meststoffen te onttrekken, en vervolgens leggen we opnieuw bos
aan.”
Natuurpunt Gete-Velpe werkt aan de concrete realisatie van
20 ha nieuw bos tegen 2022 in hun gemeente om zo terzelfdertijd
biodiversiteits- en klimaatdoelen te halen.

In 2019 startten we het ambitieuze project om het Dornbos
opnieuw op de kaart te zetten. Met de aankoop van 16 ha
weilanden en maïsakkers zetten we de eerste stap. We stapten

Boomplantact e Dornbos. Foto’s Marc Op de Weerdt

Het team van Natuurpunt Gete-Velpe heeft de laatste jaren enorme inspanningen geleverd voor de verwerving
van natuurgebieden en rekent voor de restfinanciering van de bosuitbreiding dan ook op de ondersteuning via
deze regionale fondsenwervingscampagne.
We nodigen je uit om een storting te doen
op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding
‘Project 3999 NPOB Bossen’
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