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Uitnodiging boomplantactie:  
 start aanplant Dornbos

Geetbets, Dreef van Terlenen  
Zondag 5 december 2021 vanaf 13u30

Op 5 december start Natuurpunt Gete-Velpe met de aanplant van 
één hectare bos van het project ‘Dornbos’. Hierbij nodigen we de 
inwoners van Geetbets persoonlijk uit om “de schup” op te nemen 
en een boom te planten voor het klimaat én de biodiversiteit. 

Nadat Covid veel van onze plannen vertraagd heeft, gaan we een 
volgende stap zetten in de aanplant van het Dornbos. Het is de 
bedoeling om een meer dan 10 ha (~20 voetbalvelden) inheems 
groot bos te realiseren met soorten zoals haagbeuk, zoete kers, 
zomereik en winterlinde. Het Dornbos zal samen met een aantal 
andere aanplanten in Geetbets één van de grootste bosprojecten 
zijn in de regio, iets om fier op te zijn! De rol van het Dornbos is 
cruciaal om de reeds bestaande bossen in de omgeving met elkaar 
te verbinden om zo tot een groot aaneengesloten bos te komen 
op de grens van Limburg en Vlaams- Brabant. Oude kaarten, zoals 
de Villaretkaart (1745-48), leren ons dat op deze plaats twee 
eeuwen geleden nog een uitgestrekt bos aanwezig was. Dit is dan 

ook de hoofdreden waarom we deze locatie uitgekozen hebben 
voor bosherstel. De kans is immers zeer groot dat in de bodem nog 
een deel van de oorspronkelijke zaadbank aanwezig is waardoor 
de bosontwikkeling kan versneld worden. Een bos heeft immers 
meerdere eeuwen nodig om zich tot een volwaardig ecosysteem te 
ontwikkelen.

Het is niet alleen het herstel van een historisch en ecologisch 
waardevol bos dat belangrijk is, maar het levert ook een grote 
bijdrage om onze gemeente koolstofneutraal te maken. In de 
strijd tegen de klimaatverandering zijn dergelijke projecten 
overal ter wereld van levensbelang. Gezien we vaker te maken 

gaan hebben met een afwisseling van zeer droge en zeer natte 
periodes zorgen we er in Aronst Hoek voor dat de vallei steeds 
als een spons fungeert. Natuurpunt Gete-Velpe werkt hiervoor 
nauw samen met verschillende partners zoals onder meer de 
Vlaamse Milieumaatschappij, de Gemeente Geetbets, provincie 
Vlaams-Brabant, onroerend erfgoed, Rotary Hageland, plaatselijke 
landbouwers en niet te vergeten alle natuurminnende burgers!

We hopen dan ook om van de vallei een echt groenblauwe 
dooradering te maken in het landschap. Waar plaats is voor water, 
waarin natte weilanden en natuur garant zullen staan voor een 
herstel van de natuurlijke dynamiek met oog voor biodiversiteit, in 
het belang van de toekomstige generaties.  
Maar ook de mens wil wat en daarom krijgt zachte recreatie 
zonder verharding ook een plaats. Zo wordt bij de aanleg van 
het bos ernaar gestreefd om een verbinding te maken op het 
wandelnetwerk Gete-netwerk (417, 425 en 426).

Wist je dat we hier met respect voor ons erfgoed in 2020 de mooie 
dreef reeds herstelden? Er werden over een lengte van 800 meter 
150 lindebomen aangeplant. 

Waar moet je zondag 5 december om 13u30 zijn? Ter hoogte van 
het kasteel Terlenen! Het einduur is voorzien om 16u30. 
Het zou fijn zijn als we je te voet of met de fiets mogen 
verwelkomen.

Tot schups op zondag 5 december 2021, 
Natuurpunt Gete-Velpe

-- Villaretkaart (1745-1748). Het oude Dornbos zal over enkele jaren weer verschijnen. Het wit 
gearceerde zijn de percelen die zullen worden bebost. De zwarte pijlen geven de zichtassen weer 
waarbij de wandelknooppunten 417-425 en 426 met elkaar verbonden zullen worden.

-- Hoe het gaat worden.

Help het project Dornbos/Aronst Hoek in Geetbets door een 
storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer 
te Mechelen met vermelding: project 9414 Aronst Hoek. Voor de 
restfinanciering van de aankopen hebben we echt je steun en giften 
nodig. Voor giften vanaf € 40 ontvang je een fiscaal attest.


