Zuidoost-Brabant

Waardevol Warandebos in Geetbets
bedreigd?

Illegale ophoging stilgelegd
De historische site van de Warande is beschermd als archeologisch
erfgoed en heeft een zeer hoge natuurwaarde. Het is één van
de weinige bossen met een datum: 1366. Na een belegering
van 9 weken werd hier de imposante waterburcht van Arnold
van Rummen herleid tot een ruïne. De ruïne maakte plaats voor
natuur en er ontstond een prachtig bos met een bijzondere
voorjaarsflora. Het bos, dat als een deken de restanten van de
burcht en het microreliëf bedekt, is een zegen voor het behoud van
natuur en erfgoed.
Met uitzondering van één weide met een zeer uitgesproken
microreliëf werd gans de omgeving ondertussen zwaar
beschadigd. Maar net dat laatste microreliëf moest er nu ook aan
geloven, putten zijn er om gevuld te worden toch?
18 september 7u45 ‘s morgens in de vroegte ontdekten we dat
er werkzaamheden aan de gang waren aan het Warandebos
van Geetbets. We sloegen alarm. Vrachtwagens reden op en
af vanuit Nieuwerkerken met nieuwe ladingen aanvulgrond,
terwijl een kraan de oude historische omwallingen van de burcht
opvulde. Rondbellen zo vroeg in de ochtend was niet evident,
uiteindelijk waren het de politie en de burgemeester die hun
verantwoordelijkheid namen en die de werken hebben stilgelegd.
Erger werd voorkomen. Hopelijk zorgt dit voorval voor meer
respect voor natuur en geschiedenis. We hopen evenzeer op een
zorgvuldig herstel.

Donkere wolken boven het Warandebos?
Deze site verdient beter dan te worden vernietigd of als een
doordeweeks pretbos te worden behandeld. Want er pakken
zich donkere wolken samen boven het Warandebos. Natuur
dreigt op een zijspoor terecht te komen in een toerisme- en
ontsluitingsproject. Natuurpunt Geetbets heeft steeds deze
site naar waarde geschat en al 30 jaar iedereen bewust gemaakt
van de aanwezige natuur. De waarde van die natuur in dit oude
bos is dan ook zeer uniek. Nu men spreekt over ontwikkeling
en ontsluiting, fronsen wij dan ook onze wenkbrauwen. Men
beloofde Natuurpunt in kennis te stellen en te betrekken bij de
plannen, maar we zien dat er al ideeën op tafel liggen zonder ons
te raadplegen…! Ontsluiting en inrichting mogen de draagkracht
van het gebied niet overschrijden en op geen enkele manier de
natuur aantasten, en dat in het belang van de aanwezige zeer
waardevolle natuur én met behoud van de archeologische waarde.
Niets minder of meer. Toegankelijkheid en ingrepen die schade
kunnen toebrengen aan de natuur dienen dan ook ten allen prijze
vermeden te worden. Behoud van de bijzondere planten en vogels
die er broeden, verdient omwille van hun zeldzaam voorkomen
in onze streek dan ook de hoogste prioriteit te krijgen (eenbes,
sleutelbloemen, wijngaardslakken enz…).

-- Microreliëf in weiland grenzend aan Warandebos, getuige van
de slotgrachten die eertijds de burcht omringden.
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Het is om die reden dat 30 jaar geleden Natuurpunt mee de
gemeente wist te overtuigen om het bos aan te kopen. We
poogden daarna om het bos in beheer te krijgen maar om
allerhande politieke redenen lukte dit niet. We organiseerden zelfs
een handtekenactie, maar het mocht niet baten… Het is dan ook
begrijpelijk dat we in hoogste staat van ongerustheid zijn, nu men
spreekt van ontsluiting en ontwikkeling zonder ons te raadplegen.
In 2016 was Natuurpunt samen met de Heemkundige Kring en
Onroerend Erfgoed overigens ook nog de drijvende kracht achter
de definitieve bescherming van het Warandebos op basis van zijn
cultuurhistorische en zijn natuurhistorische waarde.
Natuur en erfgoed zijn zelden zo belangrijk en verweven als hier!
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