Bomen planten

een omslag in het landschap
Pieter Abts

Met de Vlaamse ambitie van 4000 ha nieuw
bos staan we voor een grote uitdaging.
Voor het eerst is er een plan om dit ook effectief
op het terrein uit te voeren. Natuurpunt heeft
er zijn schouders mee ondergezet en gaat
voor 700 ha nieuw bos.
Liefst sluiten deze nieuwe bossen aan bij oude
bossen, bufferen ze natuurgebieden en worden ze
landschappelijk ingepast. Zo kunnen ze een omslag
brengen in het landschap.
Het is een werk van lange adem. We planten de bomen maar
daarom is het nog geen bos. Daarvoor is er veel tijd nodig en
meer dan bomen alleen, want een bos is een heel ecosysteem
met naast bomen andere planten, met dieren, schimmels en
micro-organismen. De ontwikkeling van dat alles is afhankelijk
van abiotische factoren: bodem, water en klimaat. Daarom is
een goede standplaats zo belangrijk. Evenals het gebruik van
inheems, autochtoon plantgoed en met een breed gamma aan
boom- en struiksoorten aangepast aan de lokale abiotische
omstandigheden.
Voor elk van de nieuwe bosprojecten maken we een plan:
waar willen we naar toe, welke bossen verbinden we, hoe
gaan we ze ontsluiten stap voor stap. Soms betekent dat een
laagstamboomgaard ontdoen van alle ijzerdraad en palen, een
oude voetbalkantine ontmantelen om ruimte te maken. Voor
twee van deze projecten krijgen we de steun van
de provincie Vlaams-Brabant via de duurzame
biodiversiteitsprojecten: de inrichting van de oude
voetbalsite van Kampelaar als bosverbinding en het ontmantelen
van een oude laagstamboomgaard van 11 ha in het bos van Hoen
te Rummen.
Deze winter gaan we aan de slag in 6 gebieden in Oost-Brabant
en we hopen vele leden, vrijwilligers en sympathisanten te
verwelkomen op de talrijke plantacties die openstaan voor het
publiek. Hou de agenda in het oog.
Voorziene bosaanplantingen winter 2022-2023: 16,75 ha
Boekhoutbos-Tafelbos

Lubbeek

3,25 ha

Dornbos

Geetbets

5,00 ha

Bos van Hoen

Rummen

5,00 ha

Hellebos-Snijsselsbos

Kampenhout

2,00 ha

Zandgroeve

Kerkom

1,00 ha

Kampelaar

Kampenhout

0,50 ha

Waarom niet zaaien?
EIKELS GENOEG, nu nog ruimte voor een (eiken)bos
Wie dit najaar de kans had om onder een eikenboom te vertoeven,
wist het wel: het is een mastjaar. Het regende eikels uit de lucht. Dit
gebeurt in normale omstandigheden om de 4 jaar, maar de frequentie
neemt toe. Dat lijkt misschien goed voor wilde zwijnen, eekhoorn
of gaaien, in werkelijkheid is dat niet zo’n positieve evolutie. De
klimaatverandering vormt niet alleen voor ons een uitdaging, ook
voor de bomen en de bossen. De bomen boeten sterk in op vitaliteit,
robuustheid en weerbaarheid... Het draait uit op een uitputtingsslag
en het antwoord daarop is massale
productie van vruchten of zaden om
toch nog te zorgen voor nageslacht.
Dit najaar gaan we opnieuw
massaal bomen planten, maar zou
bosuitbreiding ook spontaan of met
zaaien kunnen?
Het voordeel van spontane en/
of zaaibossen is dat er een sterke
genetische schifting gebeurt. Elke
boom zal moeten knokken om te
kunnen uitgroeien en om zijn plaats
te veroveren aangepast aan de
standplaats. En net deze geselecteerde
genetische basis zal een sterkte vormen
om de grote uitdagingen van de
toekomst aan te gaan.
Daarom zijn we gestart met het
verzamelen van grote hoeveelheden
eikels van enkele geselecteerde oude
bestanden, om zoals de gaaien en
eekhoorns, deze in de grond te stoppen
op een groot perceel bestemd voor
bosuitbreiding ter hoogte van de
Zeyp (Lubbeek-Glabbeek). De eikels
krijgen nu de ruimte en de tijd om te
ontkiemen.

-- Een mastjaar: een massa eikels voor
een nieuw bos? Een geselecteerde
oude monumentale boom langs het
Wolvenpad te Tienen. Foto Pieter Abts

Niet te missen!
Kom een handje toesteken bij het planten van bijkomend bos
Vrijdag 9 december 2022, Hellebos - Snijsselsbos, Kampenhout

Zondag 19 februari 2023, Bos van Hoen, Rummen (Geetbets)

We nodigen onze leden uit om samen met Vlaams minister van
Leefmilieu Zuhal Demir 1000 nieuwe bomen aan te planten voor
de versterking van het boscomplex Hellebos-Snijsselsbos.

We gaan planten op de percelen aansluitend bij het natuurgebied
Aronst Hoek. Historisch kwam hier het Bos Van Hoen voor.

Inschrijving verplicht: stefan.vandevenne1@telenet.be of
0496 47 64 05
Parking & Ontvangstlocatie: vanaf 14u00, Hof van Volmersele,
Sint-Servaesstraat 97 te Kampenhout.

Afspraak: 10u00, Kasteellaan ter hoogte van nr. 21 Fruithandel
Wouters, Geetbets.
Info: Marc Op de Weerdt,
0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com
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WE PLANTEN
EEN BOS
Vrijdag 9 december 2022
Hellebos - Snijsselsbos, Kampenhout
zie p. 27

Zondag 19 februari 2023
Bos van Hoen, Rummen (Geetbets)
zie p. 25
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