Midden-Brabant

Natuurpunt verbindt historische
bossen Rotbos & Votvinkenbos
in Kampenhout
Op 26 november 2021 plantte Natuurpunt
Kampenhout 1,5 ha nieuw bos aan. Met
de hulp van de werknemers van het
bedrijf Delaware en steun van de provincie
Vlaams-Brabant werden er zo’n 4.000
bomen geplant. In een latere fase zal nog
eens 1,5 ha bebost worden. De 3 ha bos
komt op de voormalige oefenterreinen
en voetbalvelden in de Votvinkenstraat.
Dankzij deze aanplant zullen twee
boscomplexen met elkaar verbonden
worden.
“Het zijn twee oude, historische
boscomplexen in de valleigebieden van
de Barebeek en Dode Beek. Deze nieuwe
bosaanleg maakt het natuurgebied
een stuk robuuster. Ook de aangetaste
open ruimte wordt terug hersteld en het
leefgebied van Europees beschermde
-- Aan de slag bij de bosaanplanting in de Votvinkenstraat, Kampenhout
soorten zoals zwarte specht, middelste
bonte specht en wespendief zal
verbeteren”, zegt Stefan Vandevenne, conservator Hellebos-Rotbos.
“De aankoop van deze gronden en de inrichting als bosgebied
Natuurpunt levert hier ook een bijdrage aan het herstel van het
dragen bij tot een ontharding en bescherming van de open
valleisysteem door een concrete ontharding en de verbetering
ruimte. We maken bovendien nieuwe ecologische verbindingen
van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Leibeek 1 (vroegere
in belangrijke beekvalleien in Vlaams-Brabant. Door
Brouwerijloop) die uitmondt in de Dode beek.
natuurontwikkeling en bebossing kunnen we hier een uniek
duurzaam biodiversiteitsproject realiseren. Daarom ondersteunen
Natuurpunt Kampenhout kon, dankzij de financiële steun van
we het met 18.736 euro”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor
de provincie Vlaams-Brabant, de 3 ha grond aankopen en zo het
leefmilieu.
‘Rotbos’ en het ‘Votvinkenbos’ met elkaar verbinden.
De aanplant gebeurde met streekeigen, inheemse soorten zoals
zomereik, zwarte els en ratelpopulier en kleinere soorten als
hazelaar, vlier, kardinaalsmuts, boswilg en inlandse vogelkers in de
bosrand. In het kader van 50 jaar Natuurpunt Oost-Brabant werden
ook 4 mooie lindebomen als toekomstige landschapsmarkers
aangeplant.
Project Hellebos-Rotbos
Natuurpunt heeft met het project Hellebos-Rotbos in de voorbije
jaren door aankopen reeds een reservaat van 140 ha gerealiseerd.
Dit boscomplex is Europees habitatrichtlijngebied en maakt deel uit
van het Europees LIFE-project Green Valleys dat door Natuurpunt
wordt uitgevoerd. Dit project beoogt de uitbreiding, ontsnippering
en verbeterd beheer voor meer biodiversiteit in de Natura
2000-gebieden in de Groene Vallei tussen Brussel, Mechelen en
Leuven.
-- Plan: Kampenhout aanplant.jpg

Vergunning ‘slipschool’ in het Hellebos in Kampenhout geweigerd
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft de omgevingsvergunning geweigerd voor de regularisatie van de ‘slipschool’ van de
federale politie in het Hellebos. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van de site was al sinds 2016 vervallen. De zonevreemde,
deels onvergunde activiteiten kunnen daar niet langer doorgaan. De minister bevestigt daarmee de eerdere weigering van de provincie
Vlaams-Brabant. De slipschool ligt te midden van het Hellebos, en kan nu via een RUP terug omgezet worden tot natuurgebied.
Natuurpunt Kampenhout heeft zich onverdroten ingezet om deze kanker in het natuurgebied weg te werken, uiteindelijk met succes.
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Elzendaalbos (Tervuren): een sterk staaltje bosvernieuwing
Een familie met de natuur in het hart schonk Natuurpunt Druivenstreek een naaldhoutbosje (40 a) in Vossem. De sparrenaanplant van een
dikke 40 jaar oud is nu volledig aangetast door de letterzetter, een schorskever die een schimmel verspreidt die de bomen doet afsterven. De
familie wenste het bos om te zetten naar een streekeigen bosje maar besefte daar zelf niet toe in staat te zijn. Daarom schonken ze het aan
Natuurpunt met de vraag er iets moois van te maken. De plannen daarvoor zijn nu klaar voor uitvoering.

Beleggen in de toekomst

-- Het historische ‘Elsdalbosch’ op de Ferrariskaart met aanduiding van de ligging van het huidige bosje
‘Den Elzendaal’
Nadat de (groot-)ouders van de familie stopten met het bewerken
van hun perceeltje aan ‘den elzendaal’ voor de toen in de streek
traditionele witloofteelt, plantten ze er sparren op. Veertig jaar
later zijn de bomen onherroepelijk aangetast en staat het bosje er
doods bij. Daarom vertrouwden ze het Natuurpunt Druivenstreek
toe om het nieuw leven in te blazen.
Daarbij werd de wens uitgesproken het bosje te noemen naar
het toponiem ‘Elzendaal’, de naam van het kleine dalletje waar
dit stukje bos aan grenst. De benaming Elzendaalbos refereert zo
naar het wat lager in het dalletje gelegen historische ‘Elsdalbosch’
dat reeds in 1551 deel uitmaakte van het Vossemse bezit van het
Godshuis der Twaalf Apostelen te Broekzele (nu beter bekend als
Brussel).
Door de aanpalende ligging bij ons natuurgebied ‘Twaalf
Apostelenbos’, genoemd naar datzelfde godshuis, zijn het bosje en
het natuurgebied reeds met elkaar verbonden. Met de keuze voor
‘Elzendaalbos’ zijn beide nu ook in naam gelinkt. Een uitstekende
keuze dus van de voormalige eigenaars!

Maar daar blijft het niet bij. De
locatie en plannen zijn uitstekend
geschikt om hier de zeldzame
fladderiep en wilde appel aan te
planten. Momenteel kweken onze
vrijwilligers plantmateriaal op uit
zaad van autochtone fladderiepen
uit het Zoniënwoud en autochtone
wilde appel uit Meerdaalwoud.
Op deze manier wordt het
Elzendaalbos de plaats waar beide
restanten van het eens zo machtige
Kolenwoud elkaar opnieuw
ontmoeten.

Bovendien vergroot de
geografische spreiding van dit
uniek genetisch materiaal de kans
op behoud daarvan wanneer calamiteiten de kleine en kwetsbare
resterende populatie van deze soorten zou wegvagen of decimeren.
Risicospreiding heet dat in beleggersjargon. Het Elzendaalbos
wordt dus in de toekomst niet alleen een stapsteen tussen beide
wouden, maar zal eveneens dienst doen als genenbank van die
wouden. Een echte schatkist voor de biodiversiteit dus!
Samenwerking
Ook andere partners zien het belang in van deze plannen voor
de toekomst. Samen met het gemeentebestuur van Tervuren
onderzoeken we de mogelijkheid om een voetpad met een bank
langs dit bosje te openen. Zo wordt dit bosje ook een rustplekje
voor de wandelaar aan de voet van het plateau van Duisburg. En
dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid in het kader van de
realisatie van nieuw toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond
‘Broekzele’ kunnen deze plannen ook werkelijkheid worden.
Wij kijken alvast uit naar het resultaat binnen enkele decennia!

Geen elzen
Nochtans zullen in het nieuwe Elzendaalbos geen elzen worden
aangeplant. De huidige locatie ligt wat hoger op de helling en
is te droog voor vochtminnende elzen. Maar na rooien van
de afgestorven sparren zullen andere, geschikte inheemse
boomsoorten aangeplant worden zoals zomereik, linde en zoete
kers. De reeds aanwezige wilgen en vlierstruiken worden behouden
en zullen zichzelf snel uitzaaien. Door te werken met plantgoed
van verschillende leeftijd en het voorzien van een bosmantel met
meidoorn, sleedoorn, wilde lijsterbes en dergelijke zal dit bos snel
opnieuw een structuurrijke oase voor de biodiversiteit vormen en
een rustplaats voor kleine en grotere zoogdieren als haas, ree, vos
en marter.

-- Satellietbeeld van het huidige Elzendaalbos
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Natuurpunt Druivenstreek
zet een vrijwilliger in de kijker
Niet zomaar een vrijwilliger maar onze penningmeester Joris!
Joris Vlaeyen is geboren en getogen in Sint-Joris-Weert om dan
naar Tervuren te verhuizen. Het Dijleland ligt hem nauw aan het
hart en de natuur is zijn ding. Bij de oprichting van de afdeling
van Natuurpunt stond Joris mee aan de wieg en werd onze
penningmeester. Op de werkdagen tekende hij present om met
hark en riek te werken aan bloemenrijke graslanden. Op zich was
dat al een prestatie want je zou verwachten dat hij eerder stond
toe te kijken: hij was toen de zeventig al gepasseerd. Als verwoed
fietser heeft hij menige fietstocht begeleid voor Natuurpunt. Wie
anders dan Joris weet immers waar alle paadjes langs onze mooie
bossen en velden liggen. Wat een beeld: Joris, ondertussen de
tachtig al voorbij, op kop rijdend met een lange sliert volgers in zijn
kielzog en achteraan… iemand die de jonge fietsers hielp die het
tempo niet meer aankonden.
Daarnaast is hij al die tijd onze trouwe penningmeester gebleven
die ervoor zorgde dat onze rekeningen klopten, betalingen
gebeurden en financiële overzichten gemaakt werden. En nu heeft
Joris, die 95 jaar wordt, ons gevraagd om een opvolger te zoeken
want hij zou graag met pensioen gaan als penningmeester.
Wij, vrijwilligers van Natuurpunt Druivenstreek, willen Joris Vlaeyen
bedanken voor zijn jarenlange belangeloze inzet. Joris, een dikke
merci en we gunnen je nog heel wat gezonde jaren, genietend van
de mooie natuur in de Druivenstreek.

-- Joris Vlaeyen
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