Walk for Nature in het Hagelands Bos

Zondag 24 april 2022

Op zondag 24 april 2022, twee jaar na onze eerst vastgelegde datum, doen we een nieuwe poging om de Walk for Nature in het
Hagelands Bos te organiseren.
We schrijven begin maart 2020. De promocampagne voor de Walk for Nature staat in de startblokken, het eerste nummer van Natuur en
Landschap van 2020 is grotendeels gewijd aan deze activiteit (*) en de organisatie staat zo goed als op poten. Dan duikt het coronavirus
op en komt het sociale leven tot stilstand. In eerste instantie geloven we dat we 26 april van dat jaar nog halen, later schuiven we op naar
september en uiteindelijk zijn we 2 jaar verder. Maar nu zijn we ervan overtuigd dat 24 april 2022 een realistische datum is om alsnog de
Walk te laten doorgaan.
Ondanks de corona-epidemie is het beheerteam Hagelands Bos
niet blijven stilzitten. In dit bondige artikel willen we graag even
focussen op de realisaties en evoluties van de laatste 2 jaar.
Zoals reeds aangekondigd is de 5 ha die aangekocht werden in
2018 helemaal bebost. Op zaterdag 18 december 2021 werden er
in het kader van de actie ‘Bos voor Iedereen’ ruim 1000 boompjes
aangeplant op de 2 ha die nog niet bebost was.

Hiermee zijn de kiemen gelegd voor de aansluiting van het
Tienbunderbos/Houwaartse Berg met het Mostingbos en komt
het streven naar een groot Hagelands Bos een stapje dichterbij.
Een Hagelands Bos waar een grote variatie in reliëf en bodem
(diepe waterloopjes, uitgesleten holle wegen, ijzerzandsteen op
de afgeplatte heuveltoppen) resulteert in een grote diversiteit
(*) Wie het artikel er nog eens op wil nalezen, kan dat hier (p.6-11):
www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/N&L2020-1.pdf

-- Plantactie ‘Bos voor Iedereen’ 18 december 2021. Foto Sabine Uligh
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-- Phegeavlinder. Foto Staf De Roover

aan habitats, zoals opgaand bos met soortenrijke bosranden,
fragmenten van de oude heideterreinen, graslandjes als open
plekken in het bos,… Deze diversiteit aan habitats levert dan
weer leefgebied voor tal van bijzondere planten- en diersoorten:
blauwe knoop, dubbelloof, bosanemoon, mannetjesereprijs,
duizendguldenkruid, phegeavlinder, zwarte specht, bosuil en zoveel
meer.
Er wordt verder gewerkt om de bestanden met vnl. exoten uit te
dunnen zodat er meer licht op de bodem valt. Meer licht geeft
meer ruimte voor inheemse loofhoutsoorten, liefst spontaan
kiemend, maar bij gebrek aan zaadbomen kan dit ook door
aanplanten. Deze loofhoutsoorten worden vooral de eerste jaren
‘verpleegd’. Dit wil zeggen dat er jaarlijks gekeken wordt of de
inheemse gewenste soorten niet dreigen overgroeid te worden
door snelgroeiende exoten. Indien dit wel zo is, worden deze
concurrenten weggenomen.

Symposium
Het Hagelands Bos in de Hagelandse Vallei: een
ambitieus toekomstproject
Zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11, Tielt-Winge

Nog nieuw is dat het Agentschap Natuur en Bos er het voorbije
jaar in geslaagd is het Mostingbos aan te kopen. Dit opent
perspectieven tot samenwerking en momenteel wordt er met
ANB overlegd om, als alles goed loopt, op de Walk for Nature een
samenwerkingscharter te ondertekenen. Een samenwerking die
zich zal richten op de gemeenschappelijke ambitie om te gaan voor
een aanzienlijke bosuitbreiding de komende jaren, om te werken
aan een gemeenschappelijke toegankelijkheidsregeling, om te
werken aan een gemeenschappelijke visie op het beheer en om op
regelmatige basis met elkaar te overleggen.
Samen met de verschillende partners hopen we over enkele
tientallen (?) of honderden (?) jaren een prachtig, natuurlijk en
uitgestrekt Hagelands Bos te hebben.
-- Met deze omheiningen worden de nieuw geplante inheemse
boompjes beschermd tegen onze reeën

• 10u30-10u35: Welkom door dagvoorzitter Vera Reussens.
• 10u35-10u55: Tom Defillet , Erfgoed & natuur: schollenkoten,
gebruik ijzerzandsteen, hakhoutbeheer voor leerlooierijen en
lattenklievers, gebruik van gemene gronden,…
• 10u55-11u15: Eric Van Beek, Hagelands Bos, een ambitieus
en toekomstgericht project: ambities, omvorming,
bosuitbreiding, waterhuishouding van de omgeving.
• 11u15-11u35: Kevin Feytons, Ecologisch herstel en
heropleving van bedreigde soorten in de Winge- en
Mottevallei.
• 11u35-11u55: Hugo Abts, Samen maken we het verschil.
Samen bouwen aan een robuust landschap als drager van
biodiversiteit en als klimaatbuffer.
• 12u00: Ondertekening samenwerkingscharter tussen
Natuurpunt en Agentschap Natuur en Bos (beheerder
Mostingbos) en lancering naam ‘Hagelands Bos’.
• Gevolgd door een receptie tot 12u30
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