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Uitnodiging
boomplantactie 9 december 2022
Versterking boscomplex Hellebos-Snijsselsbos,
Kampenhout
Op 9 december 2022 gaat Natuurpunt Kampenhout verder
met de aanplant van 2 ha bos met als doel de corridor
tussen het Hellebos en de Vallei van Barebeek en Dode Beek
te versterken. Met de aanplant op de recent verworven
percelen wil Natuurpunt ook bijdragen aan de Europese
instandhoudingsdoelen voor de Speciale Beschermingszone
‘Kampenhout’.
Door de uitbreiding van het bos willen we ook de in de Bijlage 1
van de Vogelrichtlijn opgenomen soorten zoals wespendief,
zwarte specht en middelste bonte specht bijkomende kansen
geven. Deze drie
vogelsoorten
broeden momenteel
al in het gebied.

-- Groene Vallei: soortenrijk grasland met orchideeën. Foto Ewoud L’Amiral
in Vlaanderen en geniet de hoogste Europese bescherming. We
zijn dan ook erg blij dat we er enkele populaties van hebben in
de Groene Vallei. De zeggekorfslak is, naast de kamsalamander,
ambassadeursoort van het LIFE-project. Ook op enkele andere
plaatsen in de Molenbeekvallei werden vorig jaar en dit jaar
populierenaanplanten verwijderd, zij het niet om grasland te
ontwikkelen. Daar was het doel enerzijds het vermijden dat de
inmiddels oude populieren op aanpalende wegen of huizen zouden
vallen en anderzijds het herstel van de bossen door verjonging van
de bosrand met inheemse soorten.
In de nabije toekomst plannen we ook in het Kastanjebos (Herent)
en het Hellebos (Kampenhout) grootschalige bosherstelprojecten,
voornamelijk door het verwijderen van uitheemse boomsoorten.
-- Natuurherstel Torfbroek: nu een kale vlakte na de
herstelwerken, binnen afzienbare tijd een prachtig bloemenrijk
grasland. Foto Saskia Ribbens

Het Hellebos-Rotbos
evolueert door de
recente aankoop van
aparte percelen naar
een aaneengesloten
natuurgebied van
145 ha. De nieuw
verworven percelen
grenzen aan de
Barebeek, een
beek die begin van
de jaren 60 van
-- Monding van de Dode Beek in de
Barebeek aan de Broekstraat te Berg,
vorige eeuw werd
Kampenhout. Foto Stefan Vandevenne rechtgetrokken
met het oog op de
versnelde afvoer van het water. De inzichten zijn ondertussen
gelukkig veranderd. Natuurpunt wil met verschillende partners
samenwerken aan het project ‘Bruisende Barebeek’. We zijn
vragende partij om de Barebeek opnieuw te laten meanderen.
Natuurpunt Kampenhout en Natuurpunt Oost-Brabant nodigen
hun leden uit om samen met Vlaams minister van Leefmilieu
Zuhal Demir 1000 nieuwe bomen aan te planten. Samen zorgen
we zo voor het klimaat én de biodiversiteit.
Na het planten praten we na bij een gratis hapje en drankje.
Afspraak: vrijdag 9 december 2022 vanaf 14u00,
Parking en ontvangstlocatie: Hof van Volmersele, SintServaesstraat 97, Kampenhout. https://hofvanvolmersele.be
Inschrijven: om organisatorische redenen verplicht via
stefan.vandevenne1@telenet.be of 0496 47 64 05

-- Bosaanplanting in Kampenhout. Foto FB NP Kampenhout
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