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De Kesselse Heide: bos- en heidefragmenten wisselen elkaar af (Foto: Kathleen Vanderheyden)



Beste bosliefhebber,

De schoontijd eindelijk voorbij, het zomert 
volop.

De zaden, bessen en vruchten in volle 
ontwikkeling of al klaar voor de oogst! We 
kunnen terug met de boswerkzaamheden 
starten, toch moeten we nog rekening hou-
den met de jonge dieren in het bos!

Het is daarom ook zeer belangrijk dat 
honden in het bos en in de natuur aan de 
leiband blijven. Dit om de fauna niet te 
verstoren. Vele gemeenten voorzien hon-
denweides en speciale hondenlosloopzones, 
maak hier dan alstublieft ook gebruik van 
om de hond los te laten.

Aanspreekpunt Privaat Beheer - Natuur en 
Bos (APB-NB) is van start gegaan en heeft 
als voorzitter Benoit de Maere d'Aertryke. 
Maurits de Groot is één van de medewer-
kers van het APB-NB. Hij is aangesteld 
voor specifieke taken in het kader van de 
privébosbeheer en de Bosgroepen. Een 
verdere uiteenzetting vindt u in deze 
Bosgazet.

In ons vorig nummer van de Bosgazet 
kwam het beheer van de veteraanbomen 
al aan bod, in dit nummer gaan we er 
nog even op verder omdat veteraanbo-
men ecologisch een sleutelrol spelen in de 
biodiversiteit en zij een gespecialiseerd eco-
systeem ondersteunen. Daarom moeten wij 
ook speciale zorg dragen voor deze oudjes!

Tegen het einde van de zomer starten weer 
allerlei activiteiten en wandelingen.

Nu gewoon genieten van de zomer en van 
de vakantie!

Tijd om de Bosgazet te lezen en het reilen 
en zeilen van de Antwerpse bosgroepen te 
bekijken.

Veel leesplezier en een fijne vakantie,

Martine Van Goethem

Waarom bosgroepen?
Vlaanderen telt ongeveer 146.000 hectaren bos en naar schatting is 70 % van dit bosareaal 
in privé-eigendom. De Vlaamse overheid heeft er bewust voor gekozen om ook de privé-
boseigenaars te betrekken in het beleid. De oprichting van de Vlaamse bosgroepen was 
een duidelijk signaal naar de boseigenaars toe om hen te stimuleren het beheer in eigen 
handen te nemen. Een kans om te grijpen…

Het bos in Vlaanderen is bovendien enorm versnipperd. Deze versnippering is niet enkel 
ruimtelijk, ook een enorme eigendomsversnippering typeert de Vlaamse bossen. Zo 
zijn de meeste boseigendommen in Vlaanderen kleiner dan 1 ha! Het beheer van deze 
‘minibosjes’ is voor de boseigenaars financieel onrendabel met als gevolg dat het beheer 
van deze sterk versnipperde bospercelen meestal achterwege is gebleven. Bovendien 
wordt de boseigenaar vaak geconfronteerd met problemen die hij niet altijd alleen kan 
oplossen, zoals bijvoorbeeld recreatieoverlast of sluikstorten. Wanneer verschillende 
eigenaars samen voor het bosbeheer zorgen, kan dit zonder de eigenaars op kosten te 
jagen. De belangrijkste taak van de bosgroepen is het stimuleren en coördineren van zo 
een samenwerking. In een bosgroep komen boseigenaars vrijwillig samen om het beheer 
van hun bossen te verbeteren. Elke boseigenaar is vrij om al dan niet gebruik te maken 
van onze diensten. Iedere eigenaar behoudt de volledige zeggenschap over het beheer van 
zijn eigendom.

 
Digitale Bosgazet! 
De bosgazet is vanaf nu ook digitaal verkrijgbaar. Wilt u deze vanaf de 
volgende editie enkel via e-mail ontvangen, geef dan een seintje via 
antwerpennoord@bosgroep.be 
Op deze manier kunnen we heel wat papier besparen!
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Wat kan de bosgroep voor u doen?
De belangrijkste taken van de bosgroep zijn informeren, sensibiliseren en organiseren.  
U kan de coördinator contacteren voor:  

•	gratis	en	onafhankelijk	advies	over	het	bos	en	het	beheer	ervan	(bosbouwtechnische,	
juridische, financiële en administratieve aspecten);

•	informatie	over	hoe	uw	bos	duurzaam	kan	beheerd	worden,	wat	uw	wettelijke	
rechten en plichten zijn als boseigenaar en wat de mogelijke subsidies zijn waar u als 
boseigenaar aanspraak op kunt maken;

•	organisatie	van	wandelingen,	cursussen	en	excursies;

•	hulp	bij	het	aanduiden	van	dunningen;

•	hulp	bij	de	bestrijding	van	Amerikaanse	vogelkers	en	exoten	door	onze	
arbeidersploeg;

•	hulp	bij	het	invullen	van	kapaanvragen,	subsidiedossiers	en	hulp	bij	het	opstellen	van	
beheerplannen;

•	coördinatie	van	gezamenlijke	boswerkzaamheden	en	houtverkopen	voor	meerdere	
eigenaars zodat goedkoper en efficiënter werk geleverd kan worden.

VooRWooRD
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De 19 Vlaamse Bosgroepen ontvangen vandaag de Bosereprijs 2015 uit 
handen van Prof. Dr. ir. Kris Verheyen, voorzitter van BOS+ en hoogleraar 
Bosecologie en Bosbeheer aan de Universiteit Gent.

De Bosereprijs is niet alleen een bijzonder fraai en kwetsbaar bosplantje dat je in onze 
oudste en meest waardevolle bosgebieden aantreft, het is ook de prijs waarmee BOS+ 
personen of organisaties in de bloemetjes zet die zich verdienstelijk hebben gemaakt 
voor het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van het bos in Vlaanderen 
en wereldwijd. 
 
Professor Kris Verheyen vat de toekenning van de Bosereprijs 2015 aan de Vlaamse 
Bosgroepen als volgt samen: “Wij hebben voor de Vlaamse Bosgroepen gekozen om-
wille van hun jarenlange en cruciale inzet bij het beheer van private bossen. Meer dan 
70% van de Vlaamse bossen is in privéhanden. Als we in Vlaanderen duurzaam en 
betaalbaar bosbeheer en dus ook onze bossen overeind willen houden, zijn de Bos-
groepen daarbij echt levensnoodzakelijk.”

BOS+ kent Bosereprijs 2015 toe aan 
de Vlaamse Bosgroepen voor hun 
cruciale werk voor en in de Vlaamse 
bossen

boseRePRIjs VooR De bosgRoePeN

Al enkele jaren bestaan de Bosgroe-
pen gebiedsdekkend in Vlaanderen. 
Vanuit de verschillende Bosgroepen 
werd in 2009 een Koepel vzw van de 
Vlaamse Bosgroepen opgericht om 
een aantal overkoepelende aspecten 
van de werking te behartigen. Regel-
matig duiken vragen op die niet echt 
in dat takenpakket zitten. Zoals de 
vraag om wantoestanden vanuit een 
niet-afgestemde wetgeving of vanuit 
sommige administraties aan te kaar-
ten of om bij beleidsvoorbereiding 
en beleidsevaluatie een rol te spelen. 

Het Aanspreekpunt 
Privaat Beheer - Natuur en Bos

Wie aanspreken?

Je kunt terecht bij Valérie Vandena-
beele, Alec van Havre en Maurits de 
Groot. Ieder heeft zijn of haar eigen 
expertise.	 Valérie	 volgt	 al	 meer	 dan	
5 jaar de belangen van private eige-
naars in de discussie van de instand-
houdingsdoelstellingen. Maurits staat 
vooral in voor de doorstroming tus-
sen de Bosgroepen en het beleid. Alec 
behartigt de belangen van private ei-
genaars bij grotere projecten, zoals de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Het 
eerste aanspreekpunt voor de private 
boseigenaar blijft natuurlijk altijd de 
Bosgroep en zijn/haar coördinator. 

Op zoek naar meer informatie? Kijk ge-
rust eens op www.privaatbeheer.be.

Strikt genomen zijn dit geen taken 
van de Bosgroepen, maar zijn wij wel 
goed geplaatste organisaties om van-
uit de ervaringen van al onze leden 
een waardevolle feedback te geven.

Het aanspreekpunt
Daarom werd in het najaar van 2014 
vanuit de Koepel van Bosgroepen en de 
vzw Landelijk Vlaanderen een nieuwe or-
ganisatie opgericht. Het  Aanspreekpunt 
Privaat Beheer - Natuur en Bos (APB-
NB) kreeg als belangrijkste taak om een 
betere informatieoverdracht te verzorgen 

tussen de overheid en private terreinbe-
heerders, waaronder de meer dan 15.000 
bosgroepleden. Andere belangrijke taken 
van het APB zijn het opvolgen en com-
municeren van het nieuwe beleid rond 
de instandhoudingsdoelstellingen van de 
Vlaamse overheid en het vertegenwoordi-
gen van de private terreinbeheerders in de 
verschillende overlegplatforms.
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In de vorige Bosgazet (editie 34) kre-
gen we de algemene informatie over 
hoe een veteraanboom te herkennen 
is. Het is een ecosysteem op zich waar 
met liefde en aandacht naar gekeken 
moet worden. Er zijn enkele beheer-
maatregelen die je kan uitvoeren om de 
boom te helpen in zijn voortbestaan, 
maar vaak is ook ‘niets doen’ een juiste 
beheerkeuze. Hier gaan we verder in op 
een concreet voorbeeld in de bossfeer: 
De steeliepen van het Zoerselbos.

Verschillende partijen namen de twee bo-
men onder de loep. Het verleden was een 
belangrijke insteek, maar de huidige situ-
atie moest ook in kaart gebracht worden. 
Door middel van een beheerplan  worden 
al deze gegevens verzameld en werd het 
toekomstig beheer uitgestippeld.
Deze steeliepen, die ooit knotbomen wa-
ren, stonden in een verboste situatie door 
natuurlijke verjonging. In feite waren het 
bomen die vroeger deel uitmaakten van 
houtkanten of bomenrijen langs klein-
schalige weilanden in de vallei van de 
Tappelbeek. Het natuurinrichtingsproject 
“Zoerselbos” heeft deze weilanden of 
hooilanden waarvan er vele verbost waren 

Totaal ingesloten knotiep in de zomer 2011

terug in ere hersteld, rekening houdend 
met	de	historische	context.
Twee steeliepen hebben deze ingrepen 
in de omgeving doorheen vele jaren 
overleefd. Ze kregen de namen de “holle” 
en de “neus”. De “holle” staat vandaag 
nog in een zeer brede houtkant tussen 

twee weilanden en de “neus” staat in een 
bosrand die grenst aan een weiland. 

Tekst: Kathleen Vanderheyden o.b.v. input 
van Frank Buysse

De Neus 2012: Buitengewoon goede bladzetting

Knotbeeld in de zomer 2014 met vooraan iepenzaailingen

Veteraanbomen: De steeliepen 
van Zoerselbos
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Samenvatting van het beheerplan voor de steeliepen te Zoersel
1. Beheerdoelstelling:
	 •	Behoud	van	autochtoon	materiaal,	via	zaadoogst,	opkweken	en	uitplanten
	 •	Behoud	van	historisch	relict	
	 •	Behoud	van	de	iepen	als	biotoop	van	schimmels,	bacteriën,	doodhoutorganismen,	mogelijks	rodelijst	soorten	e.a.
	 •	Verzorging	van	deze	iepen	met	het	doel	deze	generaties	lang	te	behouden	met	een	minimum	aan	onderhoudskosten	
	 •	Herstel	van	een	nieuwe	populatie	jonge	steeliepen	in	de	onmiddellijke	omgeving	om	de	generatie-kloof	te	dichten.

2. Randvoorwaarden:
Beide	iepen	moeten	minstens	in	een	straal	van	15	m	vrij	gehouden	worden	van	concurrerende	houtige	gewassen	door	
die	om	de	vijf	 jaar	af	te	zetten	tot	hakhout	of	ze	te	beperken	in	hun	hoogtegroei.	Er	mogen	géén	houtige	gewassen	
groeien	die	enige	concurrentie	kunnen	vormen	voor	de	ontwikkelende	kronen.

De	Holle:			
		 •	beschermen	van	de	wortelzone	door	takkenrillen,	vooral	om	de	vele	bezoekers	op	afstand	van	deze	bomen	te		 	
	 houden	en		op	3	m.	afstand	van	de	stambasis	
	 •	verleggen	van	de	exploitatieweg	:	minstens	3	m.	van	de	stambasis	om	wortelschade	door	verdichting	of			 	
	 stamschade	door	exploitatie	te	vermijden	–	wortelonderzoek!
	 •	een	hoge	wintergrondwaterstand	kan	(gemiddeld	30	cm.-mv.),	maar	voorkom	dat		het	water	maandenlang		 	
	 stagneert	:	eventueel	de	eindigende	grachten	verbinden	met	het	nabije	bestaande	grachtenstelsel	–	hierbij	
	 opletten	voor	verdroging	in	de	zomer	én	opletten	voor	schade	aan	het	bestaande	wortelstelsel	/	gemiddelde		 	
	 grondwaterstand	in	de	zomer	50	à	60	cm-mv

De	Neus:
	 •	beschermen	van	de	wortelzone	door	takkenrillen,	vooral	om	de	vele	bezoekers	op	afstand	van	deze	bomen	te		 	
	 houden
	 •	een	hoge	wintergrondwaterstand	kan	(gemiddeld	30	cm.-mv.),	maar	voorkom	dat		het	water	maandenlang		 	
	 stagneert	:	eventueel	de	eindigende	grachten	verbinden	met	het	nabije	bestaande	grachtenstelsel	-	hierbij	opletten		
	 voor	verdroging	in	de	zomer

3. Beheerfiche
Per	boom	wordt	per	jaar	en	per	seizoen	(of	zelfs	maand)	uitgeschreven	welke	acties	zullen	uitgevoerd	worden.	Volgende	
beheermaatregelen	werden	opgenomen:
	 •	vrijstellen	(maar	ook	voldoende	beschutting	laten)
	 •	terugzetten	van	nabije	struiken
	 •	verleggen	van	de	exploitatieweg
	 •	reductie	van	de	kroon	op	verschillende	manieren
	 •	toppen	op	zijtakken:	welke	takken,	met	welk	materiaal
	 •	knotten:	tot	de	knot,	volledig	of	deels,	welke	takken,	met	welke	materiaal
	 •	herknotten:	nieuwe	scheuten	behouden	of	snoeien?	Dikke	of	ook	dunne		 	
									gesteltakken	verwijderen
	 •	inkorten	of	knakken	op	knoppen	of	zijscheuten	van	doorgaande	scheuten
	 •	kleine	correctiesnoei	(maximaal	½	uur)	in	de	kroon	“een	soort	bonsaï	snoei”
	 •	zaadoogst

Het	beheer	en	de	reactie	van	de	bomen	op	het	beheer	wordt	van	nabij	opgevolgd	Er	wordt	na	elke	ingreep	
geëvalueerd	op		bladbezetting,	twijgbezetting,	bloei,	helen	van	de	wonden	en	hoe	de	omgeving	reageert.	Met	
fotomateriaal	kan	je	situaties	objectief	vergelijken	in	de	tijd.	Zo	kan	het	beheer	bijgestuurd	worden	waar	nodig	of	kan	
gekozen	worden	tussen	vooropgestelde	scenario’s.	In	de	regel	wacht	je	best	5	à	10	jaar	tussen	elke	ingreep,	MAAR	hier	
werd	op	afgeweken	omdat	de	bomen	uiterst	positief	op	elke	handeling	reageerden.
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hoNDeN aaN De LeIbaND

Veel mensen willen samen met hun hond genieten van de 
natuur en gaan wandelen in bos- en natuurgebieden. Daar 
is niks mis mee. Maar gedreven door zijn/haar instincten 
kan je hond soms de rust in de natuur verstoren. Daarom 
zijn een aantal afspraken nodig. Het is verplicht in bos- en 
natuurgebieden de hond aan de leiband te houden. Een 
regel die niet alle baasjes kennen of er zich onvoldoende van 
bewust zijn. De natuurinspecteur, boswachter of politie kan 
bij overtreding een proces-verbaal opstellen.

Honden aan de lijn 
Het aantal incidenten tussen loslopende honden, wandelaars 
en andere recreanten neemt toe. Eigenaars waarvan de honden 
wel mooi zijn aangelijnd, ondervinden soms last van loslopende 
honden van eigenaars die de regels niet zo nauw nemen. 
Daarnaast is niet iedereen opgezet met  een vreemde hond die 
enthousiast opspringt of luid blaffend achter de fiets aangaat. 
Een deel van de mensen, vooral kinderen en ouderen, zijn nu 

eenmaal bang van honden. Ook zij hebben recht op een rustige 
wandeling in de natuur.
Honden hebben een jachtinstinct. Als een hond een wild 
dier ruikt, wordt dat instinct geprikkeld. Hij gaat er op af, 
uit nieuwsgierigheid, of om te vangen. Komt een hond te 
dicht in de buurt, dan schrikken de dieren op en kunnen zo 
bijvoorbeeld in het verkeer terecht komen.
Vogels die op de grond of laag in de struiken broeden, lopen 
gevaar bij loslopende honden. Zij mogen niet te vaak worden 
verstoord. In het ergste geval laten ze hun kuikens in de steek 
of trekken ze weg uit het gebied. Op die manier kan het 
vogelbestand drastisch teruglopen.
Honden laten op verschillende manieren geursporen achter. Dit 
zorgt er onder andere voor dat reeën lange tijd wegblijven uit 
het gebied. Reeën zijn bovendien herkauwers. Ze rusten elke 
dag vele uren om hun voedsel te verteren. Worden ze te vaak 
verstoord tijdens het herkauwen, dan sterven ze met een volle 
maag.

Heerlijk wandelen met de hond (www.wandelnet.nl)

Honden aan 
de leiband
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Wat kan jij als eigenaar doen?
Als eigenaar streef je naar mooie 
faunapopulaties. Het is dan ook noodzakelijk 
dat loslopende honden geweerd worden in het 
bos. Zorg er dus steeds voor dat je eigen hond 
of honden van bezoekers aangelijnd worden. 
Vraag bezoekers vriendelijk hun hond aan te 
lijnen en leg hen uit waarom loslopende honden 
een gevaar zijn voor mens, hond en dier. Als je 
mensen ziet die de regels volgen, bedank hen 
daar dan ook voor.
Als jouw bos toegankelijk is voor wandelaars, 
stel je best een toegankelijkheidsregeling op. 
Het is een bijlage bij het bosbeheerplan. Dit 
vormt een leidraad voor wie, wanneer en waar 
mensen welkom zijn en welke regels moeten 
gevolgd worden. In de toegankelijkheidsregeling 
wordt aangegeven hoe deze regels op het terrein 
zichtbaar worden gemaakt

Bron: website ANB en brochure van de 
gemeente Nijlen

Het A14-bordje – honden aan de leiband – is het officiële toegankelijkheidsbord 
dat mensen verplicht hun hond aan de leiband te houden. Je kan het 
downloaden vanop de website van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) op 
www.natuurenbos.be/toegankelijkheidsborden. Als je in het bezit bent van een 
bosbeheerplan, kan je de bordjes gratis verkrijgen bij het ANB. Contacteer jouw 
bosgroep. Zij zullen uw bestelling aan de juiste persoon bezorgen.

Reekalf tussen het gras, wachtend op zijn mama (bron: natuurmonumenten)

A 14-Bordje: Honden aan de leiband

Als je deze bolletjes vindt in een veld, bos 
of in de tuin onder struiken mag je deze 
vernietigen. Dit zijn namelijk tekeneitjes. Een 
teek legt minstens 20 eitjes per dag tot wel 
1.500 à 1.700 per legsel. Vijfendertig dagen 
na het leggen, komen de larven uit. Een teek 
doorloopt drie stadia vooraleer hij geslachtsrijp 
is. Elk stadia heeft bloed nodig zodat hij tot 
vervelling kan overgaan.

Indien u vragen heeft over teken of 
tekenbeten, kan u een handige folder 
vinden op:
www.zorg-en-gezondheid.be/teken.aspx

Dit is geen kaviaar!



Populieren worden bijna uitsluitend 
om economische redenen aangeplant 
en dit ging vroeger vaak ten koste van 
waardevolle open natuur. Populieren 
hebben hierdoor een slechte reputatie 
verworven, zodat de kansen die deze 
bomen bieden, onderbelicht bleven. 
Sinds ruim 20 jaar onderzoeken we 
de mogelijkheden om met populieren 
versneld ecologisch waardevol bos-
habitat te realiseren op voormalige 
landbouwgronden. De resultaten van 
dit onderzoek worden beknopt over-
lopen en in relatie gebracht tot actuele 
beleidsintenties.

De slechte reputatie van populieren-
bossen
De eerste Vlaamse bosinventarisatie 
(1997-1999) leerde ons dat 41% van de 
22.000 ha populierenbossen een geringe 
floristische diversiteit vertoont, terwijl 
slechts 22% een hoge diversiteit heeft. 
Dit wordt vaak toegeschreven aan het 
voedselrijke bladstrooisel van populie-
ren. Bij nader toezien blijken echter niet 
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PoPuLIeReN

Door bomen of struiken aan te planten tussen populieren op aangerijkte bodem kan grote brandnetel niet tot dominantie komen. Hierdoor komt 
ruimte vrij voor trager koloniserende soorten, in dit voorbeeld bosanemoon (bosreservaat Muizenbos in Ranst, Luc De Keersmaeker).

Populieren: geschikte pioniers voor de 
ontwikkeling van bijkomend boshabitat

de	boomsoort,	maar	wel	drie	externe	
factoren hiervoor een verklaring te geven: 
1) het recente ontstaan van populieren-
bossen; 2) de geïsoleerde ligging t.o.v. 
bestaande bossen en 3) de aanrijking van 
de bodem met fosfor als gevolg van het 
voormalige gebruik als landbouwgrond.  
Als we gelijkaardige uitgangssituaties 
vergelijken dan blijkt de vegetatie van 
populierenbossen nauwelijks te ver-
schillen van aanplanten met inheemse 
boomsoorten met een lichtdoorlatende 
kroon en goed verterend bladstrooisel, 
zoals bij voorbeeld gewone es. Ook bij 
bebossing van bemeste landbouwgron-
den met gewone es zal grote brandnetel 
domineren. Vice versa is de kruidlaag van 
oude bossen waarin populieren werden 
aangeplant, niet per definitie als gevolg 
daarvan verarmd.

Populieren zijn ‘ecosystem engineers’ 
voor waardevol boshabitat
Naast het veilig stellen van bestaande 
waardevolle natuur wordt steeds va-
ker ingezet op natuurontwikkeling op 
gronden die vrijkomen na ontginning 

of na intensief landbouwgebruik. De 
Vlaamse overheid voorziet duizenden 
hectare bosuitbreiding op open terrein, 

Dankzij het calciumrijke bladstrooisel en de 
halfschaduw heeft bosorchis (Dactylorhiza 
fuchsiï) zich talrijk kunnen vestigen in 
dit proefbestand van balsempopulier 
(Populus trichocarpa), in 1974 aangeplant 
op landbouwgrond (Grimminge, Luc De 
Keersmaeker).
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Meer weten? 
Deze	bijdrage	is	een	samenvatting	van	artikels	die	eerder	verschenen	zijn	

in	Natuur.focus	 (2011	nummer	4	p	166-170)	en	 in	een	 themanummer	

van	de	Bosrevue	(2011	nummer	37).

Oranjerode hertenzwam, een fraaie maar zeldzame houtzwam, gevonden op een dode populier 
in het bosreservaat Coolhembos (Puurs, Peter Van de Kerckhove)

om de Europese instandhoudingsdoelen 
voor waardevolle natuur te realiseren. 
Structuur- en soortenrijke bosecosyste-
men ontwikkelen zich echter slechts zeer 
langzaam, waardoor de realisatie van 
habitatwaardig bos op termijn van enkele 
decennia vrijwel uitgesloten is. Populie-
ren bezitten een aantal eigenschappen 
waardoor het, in de juiste omstandig-
heden en op doordachte wijze ingezet, 
bijzonder geschikte ‘ecosystem engineers’ 
zijn om dit proces te versnellen. Drie 
eigenschappen springen eruit: 1) de snelle 
biomassaopbouw door de groeikracht van 
populieren; 2) de gunstige eigenschappen 
van het bladstrooisel en 3) het lichtkli-
maat van populierenaanplanten.

Populieren zijn uitgesproken pioniers die 
sneller groeien dan andere boomsoorten, 
waardoor ze ook sneller een geschikt 
habitat bieden aan gespecialiseerde biodi-
versiteit, zoals bij voorbeeld wielewaal en 
kleine bonte specht.

Bladval van populieren bevat meer ba-
sische elementen (calcium, magnesium, 
kalium), dan inheemse boomsoorten van 
rijke bodem, zoals gewone es of linde. 
Dit basenrijke strooisel zorgt ervoor 
dat de bodem na bebossing niet sterk 
verzuurt, wat bij de huidige verzurende 
stikstofdeposities een grote troef is. Na 
bebossing van landbouwgronden treedt 

onder boomsoorten met slecht afbreek-
baar strooisel, zoals eiken, namelijk een 
snelle verzuring op die de vestiging van 
gevoelige plantensoorten, bv. slanke 
sleutelbloem, al na enkel decennia ver-
hindert.
Een doorsnee populierenbos is lichtrijk, 
omwille van het lichtdoorlatende karak-
ter van de kronen en het ruime plant-
verband. Dit resulteert op voormalige 
landbouwgronden vaak in een dominan-
tie van grote brandnetel. De aanplant van 
struiken of bomen tussen de populieren 
kan grote brandnetel onderdrukken 
en de vestiging van schaduwtolerante 
bosplanten, zoals bosanemoon, versnel-
len. Het lijkt erop dat een middelhout-
beheer, waarbij de bomen en struiken 
die tussen de populieren zijn geplant, af 
en toe worden gekapt, de ontwikkeling 
van een soortenrijke vegetatie nog meer 
versnellen. Het lichtrijke karakter van 
populierenaanplanten laat echter ook  de 
ontwikkeling van een soortenrijke vege-

tatie met mantel- en zoomsoorten, bij 
voorbeeld orchideeën, mogelijk. 

Besluit: meer populier voor PAS en 
IHD?
Uit het onderzoek komt naar voren dat 
populieren beschikken over geschikte ei-
genschappen om na bebossing van land-
bouwgronden, de instandhoudingsdoelen 
(IHD) of de programmatische aanpak 
stikstof (PAS) mee te realiseren. Met 
populieren kunnen bovendien op termijn 
van enkele decennia, economische en 
ecologische doelen samen sporen. Dit is 
een niet te onderschatten voordeel om 
het maatschappelijk draagvlak voor de 
beoogde ecologisch doelen te vergroten.

Tekst: Luc De Keersmaeker, Arno Thomaes, 
Kris Vandekerkhove (Instituut voor Na-
tuur- en Bosonderzoek)
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Openbare brandhoutverkoop in Lichtaart 
op zaterdag 17 oktober 2015!

Fotoverslag natuurbeheerwerken in 
boscomplex ‘t Heiken

De jaarlijkse brandhoutverkoop vindt dit jaar iets vroeger in het najaar plaats 
dan gewoonlijk. Dit om minder in het vaarwater te geraken van eventuele 
industriële kappingen later in de winterperiode. Circa honderd loten brand-
hout met verschillende soorten en volumes zullen te koop aangeboden wor-
den. De meeste loten bevinden zich in de gemeentes Kasterlee, Retie, Geel en 
Grobbendonk. Dus al wie vooruitziend is en zich wil wapenen tegen komende 
barre winters is welkom op zaterdag 17 oktober in het Ligahof in Lichtaart! 
Om 9u starten de biedingen.

Einde maart werden in boscomplex Heiken op de grens van Herentals met Vorselaar natuurbeheerwerken uitgevoerd. Ze 
kaderen in de beheermaatregelen die voor het gebied vastgelegd zijn in het bosbeheerplan. Dankzij de financiële steun 
van de Provincie Antwerpen en het Agentschap voor Natuur en Bos bieden enkele private boseigenaars hier weer kansen 
voor een interessantere natuur. 

Enerzijds werd een voormalig stuk dicht naaldbos geplagd met het oog op 
verjonging van heide. Hierbij is de strooissellaag verwijderd tot op de minerale 
(zand)bodem. Hierin zitten nog oude zaden van struikheide die nu weer kun-
nen kiemen. Het perceel sluit aan bij een reservaat van Natuurpunt met struik-
heide en ven zodat dit open biotoop wat groter wordt. Tussen bos en hei mag 
spontaan een struikrand ontwikkelen zodat het landschap op termijn geleidelijk 
in elkaar overloopt.
Daarnaast werden ook 2 waterpartijen ecologisch ingericht. Voordien waren ze 
overgroeid met (uitheemse) bomen en struiken, hadden ze steile oeverranden 
en was de waterkwaliteit slecht door rottend bladmateriaal en het gebrek aan 
licht. Eerst werden in een omtrek van circa 10-15 meter alle bomen en struiken 
verwijderd. Daarna heeft een kraan het slib geruimd, de oevers afgeschuind 
en het organisch bodemmateriaal in de nabije omgeving verwijderd. Dit alles 
om de waterkwaliteit te verhogen. Het afschuinen van oevers geeft een meer 
geleidelijke overgang van nat naar droog wat interessant is voor verschillende 
amfibieën en plantjes.
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Vanwaar die dode (dennen)bomen in mijn bos?

Vrijwilliger in de kijker!

“Door de kwaliteitsvolle service die ik als boseigenaar kreeg van de Bosgroep besloot 
ik effectief lid te worden” vertelt Willy. “Later in 2007 kreeg ik zelfs het voorstel om 
als ranger, nu bosconsulent, actief mee te werken aan het verhaal van de Bosgroepen. 
Met plezier ging ik hier op in: mijn voornaamste taken waren het opvolgen van 
exploitaties,	het	 aanduiden	van	dunningen	voor	brand-	 en	 industriehout	 en	het	
verkopen van kroonhout.”
Enkele jaren later kreeg Willy zijn eigen werkingsgebied toegewezen. Door de 
toegenomen hoeveelheid werk waren intussen nog andere vrijwilligers bijgekomen 
die	vooral	in	hun	eigen	regio	actief	zijn.	Voor	Willy	is	dit	het	aangesloten	boscomplex	
op de Kempense Heuvelrug dat zich van Herentals tot in Lichtaart uitstrekt. Hij 
hielp onder andere mee het bosbeheerplan en de toegankelijkheidsregeling te 
realiseren.
“Intussen ben ik ook al verscheidene jaren penningmeester in de Raad van Bestuur 
van de Bosgroep” vult Willy aan. “De laatste jaren blijft het vrijwilligersaantal 
groeien en word ik me meer bewust van de vriendschap onder de vrijwilligers. 
Tijdens plant- of schalmwerkzaamheden in het bos beloon ik de rest van de groep 
regelmatig met een culinaire traktatie. In mijn geel autootje kan ik dan pensen, 
hotdogs of soep klaar maken. Vooral op koude dagen wordt dit enorm gesmaakt: 
op die manier houden we de sfeer erin!”
Bedankt Willy, voor je inzet voor de Bosgroep!

Willy Van De Velde is een pionier: hij was de eerste vrijwilliger bij Bosgroep Kempense Heuvelrug! In 2005 kwam hij via 
een wandeling in contact met de werking van de Bosgroep. Zijn interesse voor bossen en alles wat er in leeft bestaat al van 
kindsbeen af.

Ziektes, insectenplagen, een slechte standplaats? Dat is mogelijk maar in de 
meeste gevallen is een gebrek aan licht de oorzaak!

Destijds, bij de aanplant van de meeste dennenbossen, ging men er vanuit dat deze 
slechts een jaar of 30 mee moesten gaan. Op die leeftijd was het hout dik genoeg 
om te gebruiken als stuthout in de steenkoolmijnen. Dunnen was niet nodig omdat 
men lange, relatief dunne stammen nodig had. Met de sluiting van de steenkool-
mijnen zijn vele dennenbossen in de vergeetput geraakt. En omdat dunnen geen 
gewoonte was, werd er gedurende decennia niet in deze bossen gekapt. Door 
onderlinge concurrentie van de bomen dunde het bos langzaam zichzelf uit: de 
zwakste	exemplaren	kwijnen	weg	en	sterven	door	een	gebrek	aan	zonlicht.	Dat	is	
de reden waarom je in veel dennenbossen van nu zoveel dode bomen ziet staan.

Uiteraard brandt zo’n stukje dood hout als een tierelier in je stoof. Maar voor de 
vitale bomen in je bos is het veel beter dat je de natuurlijke selectie een stapje voor 
bent. Dat betekent dat je moet dunnen: haal rondom je vitale bomen de concur-
renten voor licht weg. In een goed gedund bos zullen de overblijvers dikke stevige 
bomen worden. Door de toename aan licht zullen er ook meer andere struiken 
en bomen kunnen opschieten waardoor het bos er veel groener en gevarieerder 
uit	zal	zien.	Nog	een	extra	pluspunt:	een	dunning	kan	de	boseigenaar	een	flinke	
spaarcent opleveren! Het te dunnen hout is immers een grondstof die een niet te 
onderschatten financiële waarde heeft.

Wens je meer info over het uitdunnen van je bos: neem dan contact op met de 
lokale Bosgroep!

Willy bemant de jeneverstand tijdens  een bosgroepwandeling in 2011

De bomen met rood kruis worden gekapt zodat de 

boom met blauwe stip meer licht krijgt.
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Naar de bakermat van de kloempen
Begin mei trok Bosgroep Zuiderkempen 
vzw tezamen met zijn vrijwilligers naar 
de oorsprong van de “Klumpen”, Deut-
schland.	Op	een	driedaagse	excursie	naar	
Saarland in de grensstreek tussen Duits-
land en Frankrijk hebben we ons met 
QD-grondlegger Georg Wilhelm verdiept 
in de QD-methode en kloempen (zie vo-
rige edities van de bosgazet). Niet alleen 

Uitnodiging: 
inhuldiging nieuw kantoor Bosgroep

hebben we de toekomst gezien van onze 
kloempen maar ook vele ideeën en bos-
wijsheden opgeslorpt.
 
Nutellakloemp
Bij de soortenkeuze voor een kloemp 
wordt vaak gebruik gemaakt van een be-
geleidende soort. Dit is een schaduwsoort 
(haagbeuk, beuk,…) die rond een andere 

boomsoort geplant wordt om deze te be-
geleiden in zijn groei tijdens de kwalifi-
ceringsfase. Bij de Nutellakloemp gaan 
we hazelaar aanplanten om de eiken te 
begeleiden. Deze zullen op termijn de eik 
beschermen tegen waterlotvorming (wild-
groei van takjes aan een boomstam) maar 
zal niet in de kroon van de toekomstboom 
groeien. Een perfecte match! 

Bosgroep Zuiderkempen vzw nodigt alle leden en vrijwilligers van 
harte uit op een welkomstdrink op ons nieuwe kantoor! We blijven 
op de site van Kamp C (Britselaan 20, 2260 Westerlo) maar verhuizen 
naar Casana, een laagenergiehuis volgens bio-ecologische principes. 
De “Housewarming” zal doorgaan op donderdag 10 september:
	 •	van	16.30u	tot	17.00u:	rondleiding	in	Casana	met	deskundige		 	
 uitleg over het gebouw
			 •	van	17.00u	tot	18.00u:	receptie	met	kloempenbier	en	kloempenkaas	
We hopen jullie in groten getale te mogen ontvangen!

Vrijgestelde toekomstboom Kloemp van natuurlijke verjonging van 15 jaar oud
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Op 22 april 2015 had de jaarlijkse algemene vergadering van de Bosgroep Zuiderkempen vzw plaats in de Kruierie in Balen. Onze 
voorzitter Jan Milis verwelkomt de 116 aanwezigen waaronder 71 effectieve leden. Na de uiteenzetting van de agenda door onze 
secretaris Koen Sybens, gaven Jan Seynaeve  en Paul Hermans een overzicht van de activiteiten en financiële resultaten van 2014 en 
de planning en de begroting van 2015. Deze werden door de commissarissen en de algemene vergadering unaniem goedgekeurd. 

Gezien de huidige raad van bestuur reeds drie jaar werkzaam is, diende er conform de statuten nieuwe verkiezingen gehouden te 
worden. Na een korte presentatie van de kandidaten werden de stembrieven uitgedeeld. De volgende bestuurders werden verkozen: 

Openbare bosbeheerders
Gemeente Balen (Reynders Zjeen)
Gemeente Westerlo (Verrezen Filip)
Gemeente Meerhout (Tordoor Jos)
Gemeente Heist-op-den-Berg (Geerts David)

De Provincie Antwerpen, vertegenwoordigd door gedeputeerde Rik Röttger, is statutair verkozen en diende aldus niet verkozen te 
worden. Jan Milis dankte ten slotte de uittredende bestuurders Jos Hermans, Koen Sybens en Piet Verezen voor hun bewezen dien-
sten. 

In de rondvraag  drukte een lid zijn bezorgdheid uit over de kappingen van de Amerikaanse eik. Hij prijst de boom vanwege zijn 
vitaliteit  en standplaatsgeschiktheid. Hij treurt nog steeds voor de mooie en dikke Amerikaanse eiken die in de Most werden gekapt. 
Jan Seynaeve erkent de kwaliteiten van de Amerikaanse eik en de bezorgdheden hieromtrent. Verder beschrijft hij de doelstellingen 
van	de	Natura	2000-gebieden	(zoals	in	de	Most)	waar	de	controle	op	invasieve	exoten	één	van	de	beheermaatregelen	is	om	de	Euro-
pese doelstellingen te kunnen behalen. 

Verder  meldden twee leden hun onbegrip m.b.t. ontbossingen ten gunste van natuurontwikkeling zoals landduinen en heide. 
Gezien de toekomstige uitdagingen aangaande klimaatverandering is het onbegrijpelijk dat men dergelijke ingrepen nog steeds wil 
realiseren. Er is al zo weinig bos in Vlaanderen en bovendien zal heide onder druk komen te staan bij stijgende temperaturen. Ze 
vragen dan ook aan de bosgroep om deze bezorgdheid aan de overheid over te maken en te vragen om hiermee te stoppen (met ap-
plaus vanuit de zaal). Jan Seynaeve licht toe dat deze ontbossingen kaderen in de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen. 
Deze doelstellingen werden goedgekeurd en kunnen enkel nog verschoven worden tussen de verschillende (deel)gebieden. Hierop 
suggereert de vraagsteller om zich te verenigen en desnoods in Europa te vragen om deze doelstellingen aan te passen. 

Tenslotte werd er tijdens de receptie nog heel wat nagepraat. Het kloempenbier en de kloempenkaas werden gesmaakt. 

Verslag Algemene Vergadering

Al enkele jaren vindt op het provinciaal domein “de Averegten” in 
Heist-op-den-Berg het Schapenscheerfeest plaats. Voor de 2e keer 
tekende ook de bosgroep present met een infostandje en net als vorig 
jaar was het een groot succes. De 2.000 passanten kregen uitleg 
bij ons werkgereedschap, aanschouwden een miniatuurkloemp en 
konden hun kennis van bomen testen op onze takkenkwis. Een bijzonder woord van dank richten we aan onze vrijwilliger 
Jos Liekens die samen met zijn familie het infostandje opbouwde. Jos zijn houten paddenstoelen en bijenhotels vlogen 
trouwens de deur uit. Kom ook zeker volgend jaar eens langs op dit gezellige evenement!

Bosgroep op het 
Schapenscheerfeest

Beheerders van privaatbos (>5ha)
Phillips Alan
Milis Jan

Beheerders van privaatbos (<5ha)
Foulon Veerle
Hermans Paul
Hoefkens Leo
Van Cauter Jan
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Voor haar jaarlijkse Algemene Vergadering was de Bos-
groep Noorderkempen dit jaar te gast in de gemeente 
Beerse. De vergadering vond plaats op 24 maart 2015 in 
het gemeenschapscentrum ‘De Ontmoeting’. Dat is veel 
vroeger dan voorgaande jaren, het gevolg van afspraken 
met de Provincie Antwerpen, onze nieuwe bevoegde over-
heid. Omdat het einde maart nog relatief vroeg donker is, 
werd voor onze traditionele wandeling gekozen voor een 
vleermuizenwandeling. Als gids konden we daarbij beroep 
doen op Alex Lefevre, voorzitter van de vleermuizenwerk-
groep van Natuurpunt. De wandeling vond plaats in de 
bossen van de Gemeenteheide in Beerse.

Alex	had	twee	baddetectors	meegenomen.	Dat	zijn	toestellen	
die het geluid dat de vleermuizen produceren, in door de mens 
hoorbare klanken omzetten. Vleermuizen produceren immers 
geluidsgolven van 18 Mhz. Deze geluidsfrequentie is voor een 
volwassen mens niet meer hoorbaar. Tijdens de wandeling in 
de Gemeenteheide hadden we ondanks de technologie geen 
geluk. Door het koude weer en nadien ook de regen moesten 
we tevreden zijn met een waarneming. Dat nam niet weg 
dat	Alex	Lefevre	ons	heel	wat	interessante	weetjes	over	deze	
gevleugelde zoogdieren wist te vertellen. Wist u bijvoorbeeld 
dat vleermuizen in rust een hartslag hebben van 400 slagen/
min. Tijdens het vliegen stijgt die naar 800 slagen. Tijdens de 
winterslaap daalt deze dan weer tot nauwelijks twee slagen per 
minuut. De diertjes verlagen dan hun temperatuur van 37°C 
tot nauwelijks 2°C. 

De vleermuis en de specht
Ook voor ons als bosbeheerders had hij nuttige tips. Zo pleitte 
Alex	Lefevre	er	voor	om	niet	ondoordacht	Amerikaanse	eiken	te	
kappen. Deze bomen zijn immers de favoriete verblijfplaats in 
het bos van vleermuizen. Het is belangrijk om eerst na te gaan 
of er geen vleermuizennesten in zo’n boom zijn. Andere bomen 
waar ze graag in verblijven zijn inlandse eiken en beuken. 
Vaak gaat het daarbij om oude spechtenholen. “In een oud 
spechtenhol is de bovenkant vaak ingerot. Dit is precies de plek 
die de vleermuizen opzoeken, omdat hier de warmte het beste 
vastgehouden	wordt”,	legde	Alex	uit.	Oude	dikke	bomen	in	een	
bos zijn dus ook belangrijk voor vleermuizen. 

Na de wandeling ging het officiële gedeelte van de avond 
van start. Hierbij bespraken voorzitter Stan Verschueren en 
coördinator Wim Boonen de volgende agendapunten:
		• Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering 
2014
		• De voorstelling van het activiteitenverslag van de Bosgroep 
Noorderkempen vzw voor 2014 en de planning van activiteiten 
voor 2015
		• De goedkeuring van de jaarrekening 2014 en de begroting 
2015
	• Vragenronde: een boseigenaar merkte op dat de Bosgroep 
vandaag 30% van het bosareaal in haar werkingsgebied in 

Verslag Algemene Vergadering 24 maart 2015
beheer heeft. Hij vroeg welke stappen de Bosgroep gaat 
nemen om de overige 70% onder beheer te krijgen. De 
coördinator merkte op dat in die 70% ook de bossen van 
ANB en Natuurpunt zitten, die beide geen lid zijn van de 
bosgroep. De manier om dit areaal uit te breiden is enerzijds 
de	boscomplexwerking.	Anderzijds	plant	de	Bosgroep	een	
eigendomsanalyse uit te voeren over haar werkingsgebied om na 
te gaan waar er nog veel privéeigenaars zitten die nog geen lid 
zijn.
Een andere eigenaar vroeg waarvoor het ‘lidgeld’ diende in de 
jaarrekening. Dit gaat om het lidgeld dat onze bosgroep betaalt 
aan de Koepel van Vlaamse Bosgroepen om hun werking te 
ondersteunen.
Tot slot was er veel interesse voor de ‘kloempen’. Dit 
zijn verjongingsgroepen van 40 boompjes rond een 
herkenningspaal. De eerste acht kloempen plantten de 
bosgroep in 2014. Een eigenaar wou weten hoe groot deze zijn 
(8 à 10 meter doormeter), een andere aanwezige vroeg wat 
je moet doen om zo een kloemp te planten. De coördinator 
verduidelijkte dat het volstaat om de Bosgroep te contacteren 
om een overeenkomst voor kloempen af te sluiten. 
  • Kwijting en ontlasting aan de Raad van Bestuur

Goedkeuring
De leden van de Algemene Vergadering keurden zowel het 
verslag van de Algemene Vergadering 2014 goed, als het 
activiteitenverslag, de jaarrekening en de balans van 2014. 
Ook de begroting 2015 kreeg hun goedkeuring. Tot slot gaf de 
vergadering volledige kwijting en ontlasting aan de bestuurders 
van hun taken van 2014. Als afsluiting van de vergadering 
stelde de coördinator nog het nieuwe promotiefilmpje voor van 
de Antwerpse Bosgroepen. Hierna ging de receptie van start.

De dreven van de Gemeenteheide zijn jachtgebied van 
vleermuizen.
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Vrijwilligers planten kloempen

De boompjes krijgen de nodige wildbescherming via dubbelmazige netjes.

Rond de vennen is een strook bos gekapt.

In	het	boscomplex	de	Kempense	Kleiputten,	in	het	zuidoosten	van	de	gemeente	Rijkevorsel,	zijn	de	voorbij	de	maanden	de	
eerste beheerwerken uitgevoerd. In de vorige editie van de Bosgazet publiceerden we enkele foto’s van het betreffende bos vóór 
de werken. Sindsdien zijn de randen van enkele vennen gekapt. Hierdoor valt op deze waterpartijen veel meer licht, wat de 
flora en fauna ten goede komt. De dunningen in het bos zelf zullen waarschijnlijk later dit jaar plaatsvinden. Voordien plannen 
we	eerst	nog	een	bestrijding	van	de	aanwezige	exoten,	zodat	deze	later	geen	probleem	vormen	in	de	bosranden	en	de	open	
plekken.	Onderstaande	foto	dateren	van	juist	na	de	exploitatie.	Ondertussen	is	al	een	deel	van	het	kroonhout	geruimd	en	op	
hopen gelegd. Dit werk zal na de schoontijd verder gezet worden.

Vennen krijgen meer licht

Vorig jaar zijn we gestart met het 
inbrengen van de eerste kleine 
verjongingsgroepen in de bossen binnen 
onze Bosgroep. Deze zogenaamde 
kloempen bestaan uit 40 bomen of 
20 struiken. We planten ze dicht bij 
elkaar op open plekken in het bos, die 
bijvoorbeeld	ontstaan	bij	een	exploitatie.	
Het uiteindelijke doel van deze aanpak 
is om binnen een jaar of vijftig te komen 
tot mooie kwaliteitsbomen. Elke kloemp 
krijgt een herkenningspaal, volgnummer 
en wordt ingelezen op de gps zodat we ze 
makkelijk kunnen terugvinden. 

Ook dit jaar zijn we al aan de slag 
gegaan. Dit voorjaar plantten onze 
bosconsulenten samen met adjunct-
coördinatoren Chris en Kevin dertien 
kloempen bij twee boseigenaars in Malle. 
In deze bospercelen streven we niet enkel 
naar toekomstig kwaliteitshout, maar 
willen we ook de boomsoortendiversiteit 
verhogen. Daarom kozen we onder 

andere voor soorten zoals linde en 
esdoorn, naast zomereik. Op lange 
termijn kunnen kloempen ook helpen 
bij het onder controle houden van de 
aanwezige	exoten.	Door	boomsoorten	
te kiezen die meer schaduw verdragen 

dan	de	exoten	kunnen	deze	laatste	
weggeconcurreerd worden. In totaal 
zullen we komend plantseizoen een 
100 tot 120 kloempen planten in de 
Noorderkempen.



bosgRoeP aNtWeRPeN NooRD

16   |   bosgRoeP aNtWeRPeN NooRD  |   bosgroepnieuws

Kennismaking met een nieuw bosgebied in 
Essen tijdens onze Algemene Vergadering!

Zonder dat we er een gewoonte van gaan 
maken, viel de regen ook dit jaar weer 
gulzig uit de lucht. Een  rondleiding 
door een ervaren dorpsgids doorheen  
het klooster, de kapel en de bibliotheek 
van de Redemptoristen met zijn rijke 
geschiedenis, kwam dan ook op het 
geschikte moment. Nadien gaf Kempens 
Landschap een toelichting in het bos, 
de boomgaard en het park rondom de 
gebouwen. Het goedgekeurd uitgebreid 
bosbeheerplan, dat ook door de Bos-
groep werd opgevolgd, kwam uitgebreid 
aan bod. Aandacht voor het herstel van 
de dreven, de historische elementen 
en de heropwaardering van de huidige 
bestanden vereisen beheerkeuzes, maar 
zullen op termijn de kwaliteit van het 
bos en ook het landschap sterk verhogen. 
Ondanks de regen, werd deze boeiende 
wandeling gesmaakt door de aanwezige 
bosliefhebbers.

Na de wandeling ging de Algemene 
Vergadering van start. De ondervoorzit-
ter heette iedereen welkom, en de agenda 
werd gezamenlijk overlopen. Het verslag 
van de AV van mei 2014 werd gezamen-
lijk goedgekeurd. De talrijke realisaties 
uit 2014 en  een vooruitblik naar 2015 
werd met veel interesse gevolgd en 
toegelicht aan de hand van uitgebreide 
cijfers en foto’s. De statutenaanpassing 

met een wijziging van de maatschap-
pelijke zetel (ingevolge administratieve 
verhuis) en wijzigingen van de statuten 
van de vereniging, kon in deze verga-
dering worden goedgekeurd zonder 
noodzakelijk aanwezigheidsquorum van 
2/3de van de effectieve leden, gezien het 
een tweede Algemene Vergadering betrof 
(na 7 december 2014). Nadien gaf de 
penningmeester een uiteenzetting waarbij 
de cijfers vertaald werden in acties en 
realisaties. Aan de hand van de begroting 
van 2015 werd duidelijk dat het gevoerde 
beleid nog meer realisaties op terrein wil 
voorleggen. Zowel de jaarrekening 2014 
als de begroting 2015 werden met luid 
applaus goedgekeurd. De ondervoorzit-
ter vroeg nadien een kwijting, die gezien 
de transparante toelichting ook werd 
gegeven door de aanwezige stemgerech-
tigden. Uitzonderlijk dit jaar kwam een 
herverkiezing van de Raad van Bestuur 
aan bod. Iedere kandidaat stelde zich 
uitgebreid voor aan het publiek, wat een 
gevarieerd beeld gaf betreft motivatie en 
engagement. Gezien het aantal kandida-
ten overeenkwam met de mogelijkheden 
binnen de vzw, werd gevraagd of een 
verkiezingsprocedure noodzakelijk was. 
Echter alle voorgestelde kandidaten 
werden als voltallige Raad van Bestuur 
aangesteld. Terwijl het publiek de nieuwe 
Bosgroepfilm kon bekijken, werden de 
functies binnen de Raad van Bestuur nog 
verdeeld en nadien gecommuniceerd. 
Een nieuw gemotiveerd bestuur is ver-
trokken voor een geëngageerde beleids-
periode! Alle aanwezigen konden nadien 
gezellig samen bijpraten bij een hapje en 
een drankje.

Zoals ieder jaar kozen we voor onze 
Algemene Vergadering een bosloca-
tie die voor onze leden een ontdek-
king is. Dit jaar waren we te gast in 
het domein van de Redemptoristen 
en het College van Essen. Deze lo-
catie kreeg recent met de gemeente 
Essen en het Kempens Landschap 
vzw nieuwe eigenaars waardoor er 
meteen ook een frisse wind waaide 
met nieuwe plannen en mogelijke 
bestemmingen.
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Goed nieuws! De definitieve versie van het 
uitgebreid bosbeheerplan voor Zoerselbos werd 
deze maand ingediend bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos (ANB) voor finale goedkeuring. 
Nadat elke partij zijn goedkeuring gaf en de no-
dige aanpassingen, uit de voorgaande overlegron-
des en van verschillende adviesinstanties, werden 
aangebracht, kon het beheerplan de post op.

Het kwam tot stand door een samenwerking tussen 
het ANB en verschillende privé-boseigenaars, onder 
begeleiding van de Bosgroep Antwerpen Noord 
en Bosgroep Antwerpen Zuid. Ook verschillende 
partners (belanghebbende verenigingen en 
deelnemende openbare besturen) werden nauw 
betrokken in het proces. Dit gaf als resultaat 
een algemeen gedragen handleiding voor de vele 
beschreven beheerwerken in de openbare en private 
delen van het Zoerselbos de komende 20 jaar. In 
totaal werd 332 ha opgenomen in het beheerplan, 
waarvan 50,7 ha privé-eigendom verdeeld over 29 
eigenaars. 

De beheerwerken bij de privé-boseigenaars varieert 

Hop! Op naar een 
duurzaam Zoerselbos!

Mooiere bossen in de Halse Hoek
Het boscomplex de Halse Hoek (Schilde, Ranst, Zoersel en Zandhoven) heeft 
wat vertraging opgelopen. Door een hervorming bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos was het een tijdlang onduidelijk welke de volgende stappen 
waren en wie deze zou trekken. Inmiddels is dit alles uitgeklaard en kunnen 
we alles terug van onder het stof halen.

Dit najaar is het de bedoeling brandhout te verkopen bij de geïnteresseerde deel-
nemers.	Brandhout	zou	vooral	kaderen	in	de	bestrijding	van	exoten.	Echter	staan	
voor verschillende percelen ook enkele dunningen op de agenda. Dit industrie-
hout zou met harvesters in de loop van 2016 worden geveld. 
Met alle vrijgekomen ruimte is het dan de bedoeling die op te vullen met bosran-
den en andere verjongingsgroepen (of kloempen). Op die manier komen meer 
boomsoorten in het bos en krijgt het bos een mooier uitzicht. Kortom een grote 
vooruitgang voor het bos én de bosliefhebbers! 

Ligt jouw bos ook in de perimeter van dit project? En heb je zin om ook mee te 
helpen aan mooier en gezonder bos? Aarzel niet de bosgroep te contacteren voor 
een vrijblijvend terreinbezoek! (ook als het er niet in ligt bent u steeds welkom!)

De perimeter van het project kan je op vraag bij de bosgroep bekomen. In grote 
lijnen omvat het de Halse Bossen, Drijhoekbos, vallei van de Tappelbeek en die 
van het Schijn in de gemeentes Zoersel, Ranst, Zandhoven, Schilde.

Nieuwe aanwerving voor de Bosgroep Antwerpen Noord vzw
De vraag naar advies en verdere ondersteuning bleef de laatste jaren stijgen in onze Bosgroep, en dus besliste de Raad van Bestuur 
met goedkeuring van de Algemene Vergadering om voor uitbreiding te gaan. Vanaf september zal de inzet op terrein sterk 
verhoogd worden door de aanwerving van een adjunct-coördinator in de zomer. De prioriteit voor onze Bosgroep is boseigenaars 
op	terrein	verder	helpen,	liefst	nog	via	onze	boscomplexwerking.	
In het najaar kan u dus kennismaken met onze nieuwe aanwinst!

van nulbeheer (enkele erg zeldzame veenbossen) tot het omvormen van 
naald- naar loofhout, creëren van bosranden en open plekken in het bos en 
het herstel van enkele dreven. De eerste werken bij de privé-eigenaars starten 
in het jaar 2016. Na het lange proces van de opmaak nog even doorbijten tot 
de finale goedkeuring alvorens te beginnen aan de uitdagende beheerwerken 
die in het beheerplan voorgeschreven staan… In alle geval staan we weer een 
stapje dichter bij enkele prachtige realisaties in het wondere Zoerselbos!



26 april, 11u, een dreigende lucht en 50 bosgroepleden op de brug van het Fort 
van Koningshooikt, klaar voor een wandeling in de Brede Zeyp. Onder begelei-
ding van Maarten Cuvelier (beheerder) en Luc Swaegers van natuurpunt bezoch-
ten we de Brede Zeyp. Het is een onderdeel van het oude ‘Waverwoud’.

Eén van de grootste doelstellingen die voorop worden gesteld is het uitbreiden en 
behoud van het bosareaal. Het oude bosgedeelte wordt op die manier uitgebreid en 
beschut tegen invloeden van buitenaf. Het oude karakter van het bos is terug te vin-
den in de autochtone mispel en appelboom die we tegenkomen en in de kruidsoorten 
die indicator zijn voor oude bossen zoals lelietje-van-dalen en slanke sleutelbloem.
Er wordt veel aandacht besteed aan fauna. Veel vogels zoals bosuil, sperwer, kieken-
dief vinden hun weg naar het bos. De populatie van kleinere vogels zoals meesjes en 
vinken worden opgevolgd via een ring-systeem. De aanleg van een poel zorgt er voor 
dat ook amfibieën hun intrek gemaakt hebben. De beheerders trachten ook grotere 
zoogdieren aan te trekken. Met de aanleg van een dassenheuvel, hopen ze dassen aan 
te trekken. Of dit zal lukken, zullen we moeten afwachten.
Het is een mooi bos met mooie wandellussen. Zeker een aanrader voor een zondags 
uitstapje!

Twee Algemene Vergaderingen
In het fort van Koningshooikt kwamen we rond 12.30 u samen voor 2 Algemene 
Vergaderingen. Tijdens de eerste Algemene Vergadering (AV) kwamen de punten 
die vorige AV verdaagd werden terug op de agenda, namelijk de wijziging van de 
maatschappelijke zetel en de wijziging van de statuten. Beiden werden door de AV 
goedgekeurd.
Tijdens de jaarlijkse AV overlopen we de realisaties van het vorige werkjaar 2014 
met de daaraan gekoppelde jaarrekening en kijken we vooruit naar de planning van 
2015 en de begroting. De AV keurde de jaarrekening en de begroting goed en geeft 
kwijting aan de Raad van Bestuur voor het geleverde werk.
Na afloop klonken we op een geslaagde, gezellige en stralende (tussen de regenbuien 
in) Algemene Vergadering.

bosgRoeP aNtWeRPeN zuID
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Het Fort van Koningshooikt ontvangt de Algemene 
Vergadering van Bosgroep Antwerpen Zuid vzw

Amfibieënpoel met toekomstige dassenheuvel

Bospoel

Demonstratie van ringen van meesjes

Algemene Vergadering Heerlijke hapjes en drankjes! 

Verzamelen aan het Fort van Koningshooikt

Brandhoutverkoop
Donderdagavond 8/10/2015 is het terug zover: de jaarlijkse brandhoutverkoop van Bosgroep Antwerpen Zuid!
Hou begin september de website in de gaten voor de publicatie van de catalogus. Indien je je wenst aan te melden als 
brandhoutkoper bij de bosgroep: neem dan zeker contact op! 03/355.09.40 of antwerpenzuid@bosgroep.be, zo krijg 
je de catalogus persoonlijk naar je toegestuurd!
Je vindt alle info op onze website www.bosgroepen.be
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Zondag 1 maart trok de Bosgroep Antwerpen Zuid vzw naar het Mechels Broek. 
Het gebied tussen het recreatiedomein de Nekker en het dorp Muizen is alom 
bekend in Vlaanderen. Veel mensen passeren het, maar hebben er nog geen kijkje 
gaan nemen.

Onze gids Tony Van den Broeck ontving 16 lustige stappers in het onthaalcentrum 
van Natuurpunt langs de Dijle. Na een korte inleiding over de historiek van de water-
huishouding van het gebied trokken we het prachtige gebied in. Het was een natte pe-
riode geweest en dit was te zien aan de weilanden en bossen die onder water stonden.
Het	gebied	wordt	beheerd	met	aandacht	voor	de	waterhuishouding,	exotenbeheersing,	

Ik heb ervoor gekozen om deels te 
werken met een vlonderpad, gezien de 
meestal zeer natte omstandigheden op het 
perceel. Bij dit pad wordt de focus gelegd 
op natuureducatie voor kinderen. De 
gebruikers van het pad zijn onder andere 
jongeren die in het jeugdverblijfcentrum 
‘den Appeldijk’ verblijven en recreanten 
uit de buurt. 

Het pad zal uitgewerkt worden rond een 
mascotte, met name Rik de ree. Hij zal 
de kinderen meenemen langsheen het 
pad. Hierbij zal hij de kinderen kennis 
laten maken met zijn leefomgeving. Aan 

Opstijgende Canadese ganzen, met de Sint-
Romboutstoren op de achtergrond

Knoteik naast een zéér nat grasland

Vlonderpad rond de vijvers van het jeugdverblijfcentrum den Appeldijk

Ik ben Dylan Smets en ik studeer land-
schapsontwikkeling aan de Hogeschool 
Gent. Bij deze opleiding hoort een 
stage van 8 weken, hetgeen ik nu vol-
breng bij de vzw bosgroep Antwerpen 
Zuid. Tijdens deze stage mag ik werken 
aan een project in Bornem, meer 
bepaald op een perceel van de vzw Kin-
dervreugd. Voor deze opdracht kreeg ik 
de vraag om een natuur-educatief pad 
te ontwikkelen in een heraangeplant 
bosperceel.

De geheimen van het 
Mechels Broek

fauna en recreatie. De grote waterpartijen 
trekken enorme kolonies vogels aan, 
onder andere ook de Canadese gans en 
de	Nijlgans.	Deze	soorten	worden	maxi-
maal teruggedrongen, zodat inheemse 
watervogels meer kansen krijgen. Het 
spektakel van de opstijgende ganzen kan 
je bezichtigen vanuit de vogelkijkhutten. 
We ronden onze wandeling af met een 
lekker Kloempenbiertje.

de hand van infoborden langsheen het 
traject vertelt hij wat er allemaal te eten 
valt in het bos en wie zijn buren zijn. 
Om de kinderen nog meer te prikkelen 
zullen er langsheen het pad ook enkele 
speelelementen toegevoegd worden zoals 
een apenbrug en een doorkijkwand. 

Specifiek tijdens mijn stage zal ik mij 
bezig houden met het uitwerken van het 
recreatief pad en het opstellen van alle 
documenten bij de stedenbouwkundige 
vergunning.

Stageproject: 
Aanleg doe- en leerpad in Weert

bosgRoeP aNtWeRPeN zuID
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ZOEKERTJES
Particulieren die bos, hout of tweedehands bosmateriaal zoeken of willen verkopen, kunnen hier gratis een zoekertje plaatsen. Via deze 
rubriek komen geïnteresseerden met elkaar in contact. De bosgroep beperkt haar inbreng tot het geven van informatie en advies en waakt 
erover dat het zoekertje bosgerelateerd is. Voordat het zoekertje gepubliceerd wordt, ondertekent de eigenaar een toelating. Het zoekertje 
bevat	maximum	200	tekens	(incl.	spaties).	Het	zoekertje	verschijnt	eenmalig	in	de	Bosgazet.	Als	u	het	wil	herhalen,	dient	u	opnieuw	een	
aanvraag in. De publicatie van het zoekertje is geen garantie voor de verkoop. De zoekertjes worden ten laatste op 15 mei, 15 augustus, 
15 november of 15 februari naar antwerpennoord@bosgroep.be gestuurd. Een zoekertje bevat minstens volgende informatie:

•			Bos:	ligging,	oppervlakte,	type	bos	(loof/gemengd/naald/populier),	telefoon	en/of	e-mailadres
•			Hout:	gemeente,	staand/liggend/gekliefd,	soort,	hoeveelheid,	prijs,	telefoon	en/of	e-mailadres
•			Tweedehands	machines/hulpmiddelen/veiligheidskledij:	gemeente,	beschrijving,	merk,	prijs,	telefoon	en/of	e-mailadres

Hebt u interesse? Ga dan zeker naar www.provincieantwerpen.be en druk in het vakje ‘zoeken’ het trefwoord “BOSGAZET” in en laat 
hier uw zoekertje en gegevens achter!

TE KOOp
Loofbossen te Eindhout

3 percelen: 3A 194B, 183, 192H
Soorten: Am. eik, Am. vogelkers, 

berk, den 
1,8000 ha

Omgeving Hezemeer
Prijs overeen te komen

Sophie Debra: 0495/76.89.31 of 
samjdebra@gmail.com 

Dennenbos te koop
0,0971 ha

Lichtaart	E	228x12,	omgeving	Grote	
Heide, op het gewestplan: 

recreatiegebied
1.350 euro

Bruno Franck: 
0486/65.50.62of 

bruno.franck@telenet.be

Weekendgrond te koop
0,1500 ha

Herentals (Bosbergen; Wezelpad 
tegenover nr. 28). 

Erkende weekendzone.
Prijs overeen te komen
Herwig Verschueren:  

herwig.verschueren@skynet.be of 
0477/29.30.32

Dennenbos met huisje
0,15 ha

Kasterlee, grote heide
Prijs overeen te komen

Jos Cras: 
joscras@skynet.be  

Gemengd bos te koop
2,2900 ha

Mol- Mol Heydehoeven
Prijs overeen te komen

Jan Van Haelst: 
0475/24.76.03 of 

janvanhaelst@hotmail.com

ADVERTENTIES
Bedrijven die een advertentie willen plaatsen in de Bosgazet, kunnen het 
reglement en de prijzen opvragen op antwerpennoord@bosgroep.be. De ad-
vertenties moeten een meerwaarde zijn voor de boseigenaars in kader van 
bosbeheer of bosarbeid. Ze worden daarom gescreend of ze al dan niet bos-
gerelateerd zijn.

Bungalow in naaldbos te koop
0,6725 ha

Ginderbuiten te Mol 
“Kalmincksche Hoeve”, 

langsheen Zuiderring via Lentestraat
Prijs overeen te komen

Stijn: 03/677.77.66 
of Gert: 0479/27.90.53
info@verhuurbeheer.be 

Gemengd bos te koop
0,7400 ha

Turnhout, Ravels Kamp 1 A 
173R4 met bosbeheerplan

Prijs overeen te komen
Koen Vervecken: 
014/42.26.81 of 

koen.vervecken@telenet.be 
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Dag VaN De boseIgeNaaR

Het Agentschap voor Natuur en Bos lanceert een projectoproep in kader van het 

boscompensatiefonds waarop vanaf dit jaar ook private personen kunnen inschrijven. Het 

betreft de subsidiëring van de aankoop van gronden om te bebossen.

De	subsidie	bedraagt	60	%	van	de	aankoopprijs	met	een	maximumsubsidie	van	2,5	euro/

m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Voor inrichting 

en bebossing kunnen bestaande subsidieregelingen gebruikt worden.

Met z’n allen bebossen!

Je vindt alle informatie op www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

Dag van de Boseigenaar: 
14 oktober 2015
Elk jaar zetten de Vlaamse Bosgroepen 
de private boseigenaars in de bloemetjes. 
Dit jaar gaat de dag van boseigenaar door 
op woensdag 14 oktober, midden in de 
week van het bos. Er zullen verschillende 
activiteiten plaatsvinden over gans Vlaan-
deren, waarover later meer!
Daarnaast wordt in Vlaanderen één pri-
vate boseigenaar met zijn project verko-
zen als ‘Held in het Bos’. De eigenaar en 
de bosrealisaties, verwezenlijkt met hulp 
van de bosgroep zal in de kijker worden 
gezet in kader van week van het bos dat 

dit jaar in het thema staat van ‘Helden in 
het bos’.
Hou dus zeker volgende Bosgazet en je 
mail in de gaten voor alle leuke activitei-

ten die in kader van week van het bos en 
dag van de boseigenaar zullen plaatsvin-
den. 
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CURSUSSEn 2015

De Bosgroep organiseert in samenwerking met Inverde elk jaar opleidingen om veiliger te werken met de kettingzaag. 
Inverde volgt de Europese Kettingzaagnormen (European Chainsaw Standards of ECS’s).  Er zijn verschillende modules. De 
inhoud van elke module kan je vinden op de website van Inverde: www.inverde.be

Volgende data zijn nog beschikbaar: 
ECS 1 -op 3 en 10 oktober 2015 in het Prinsenpark te Retie, van 09u tot 16u. NOG 1 PLAATS     (= ECS1A)
 -op 8 en 9 oktober 2015 in Kamp C te Westerlo, van 08.30u tot 15.30u.  NOG 4 PLAATSEN  (= ECS1B)
 -op 17 en 24 oktober 2015 in de regio Antwerpen, van 09u tot 16u.   NOG 2 PLAATSEN  (= ECS1C)
ECS 2 -op 12 en 13 november 2015 in Kamp C te Westerlo, van 08.30u tot 15.30u.  NOG 2 PLAATSEN (= ECS2A)

DE PRIJZEN VAN DE CURSUSSEN ZIJN ALS VOLGT : LEDEN-BOSEIGENAARS :   40,00 euro
                                                                                          LEDEN-NIETBOSEIGENAARS :  120,00 euro

Inschrijvingsstrook
Voor	info	neem	contact	op	met	antwerpenzuid@bosgroep.be	of	03/355.09.40
Terug	te	sturen	naar	antwerpenzuid@bosgroep.be	of	via	fax	03/355.09.45	
of	per	post	naar	Bosgroep	Antwerpen	Zuid	vzw,	Schildesteenweg	99,	2520	Ranst	

Naam	:	.....................................................................................................................................................................................................................

Adres	:	......................................................................................................................................................................................................................

Telefoon	:		................................................................................................................................................................................................................

E-mailadres	:	............................................................................................................................................................................................................

CURSUSCOdE(S) :	
❑		ECS1A	 	 	 	 ❑	ECS1B	 	 	 ❑	ECS1C		 ❑		ECS2A

❑		BEHEERPLAN	 	 	 ❑		BOSBODEM

Ik beN …
❑	Boseigenaar				 											❑	Niet-Boseigenaar																					❑	Vrijwilliger	van	de	Antwerpse	Bosgroepen

LId vAn BOSGROEP: 
❑ BGKH	 	 											❑ BGNK	 	 																❑ BGZK	 	 											❑ BGAZ	 																										❑ BGAN

Werken met de kettingzaag

onze bosbeheer in een nieuw kleedje, van 
bosbeheerplan naar geïntegreerd beheerplan

 
Met de beleidsveranderingen op Vlaams niveau, verandert 
ook de aanpak van onze huidige bosbeheerplannen. In deze 
editie (34) van onze Bosgazet kon je kennis maken met 
de achtergrond en de grote lijnen maar wat concreet in de 
praktijk. Hoe begin je eraan en wat zijn de sleutelwoorden 
bij de nieuwe aanpak? Kom kennismaken met de  nieuwe 
regelgeving en de opmaak van beheerplannen, toegepast op 
een concrete locatie. Plaatsen zijn beperkt!

zie je de link tussen bosbeheeR eN 
boDeMoNtWIkkeLINg?

 
Vraag je je ook wel eens af wat er in de onzichtbare bodemlaag 
gebeurt onder je bos? Lig je soms ook wakker van de vraag 
waarom linde de bodem zou verrijken? En hoe zit dat nu met 
schade door betreding van je bosbodem? Op deze cursusdag 
proberen we al deze onzichtbare maar essentiële 
zaken in verband met bodem en bosbeheer bloot te leggen. 
We kijken naar de bosontwikkeling na aanplant, de effecten 
van boomsoorten en beheer. Inzichten rond vernatting 
en	verdroging,	bosexploitatie	en	bodemverdichting,	maar	
ook bodemverzuring betreft  oorzaken, effecten op bos en 
maatregelen. Plaatsen zijn beperkt!

datum: dinsdag 8 en 15 september 2015 van 19 u – 21.30 u 
Locatie: kasteel Vrieselhof, Ranst 
Prijs:  Leden-boseigenaars: 10 euro 
 Leden-niet-boseigenaars: 15 euro 
 Vrijwilligers/bosconsulenten: gratis 

Cursuscode: BEHEERPLAN

datum: woensdag 21 oktober 2015 van 9.30 u – 16.30 u 
Locatie: centraal in Provincie Antwerpen, nog te bepalen 
Prijs:  Leden-boseigenaars: 10 euro 
 Leden-niet-boseigenaars: 15 euro 
 Vrijwilligers/bosconsulenten: gratis 

Cursuscode: BOSBODEM
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Zaterdag 29 augustus 2015

nacht van de vleermuis

Provinciaal Groendomein Vrieselhof is 
een uitstekende plek voor vleermuizen. 
In de zomer jagen ze er boven de vij-
vers en tussen de bomen. In de winter 
slapen ze er in bomen, bunkers en in het 
nabijgelegen Fort van Oelegem. Provin-
cie Antwerpen organiseert om 19u een 
diavoorstelling over vleermuizen, om 20u 
starten wandelingen door het Vrieselhof. 
Er is een aparte activiteit voorzien voor 
kinderen tussen 7 en 11 jaar.

Organisatie: Bosgroepen Antwerpen 
Noord en Zuid, Regionaal Landschap de 
Voorkempen, Natuurpunt Schijnvallei en 
de provincie Antwerpen 
Afspraak: om 19u een diavoorstelling 
over vleermuizen, om 20u starten wande-
lingen door het Vrieselhof, Schildesteen-
weg 99, Ranst 
Inschrijven 
Interesse? Mail naar  
antwerpenzuid@bosgroep.be 

Zondag 20 september 2015

Wandeling Halse hoek

Deze prachtige bossen herbergen heel wat 
speciale dier- en plantensoorten. Op deze 
wandeling krijgen we te zien hoe men 
hun leefgebieden tracht te behouden, 
uit te breiden en te koppelen aan ander 
bosgebruik, denk maar bijvoorbeeld aan 
recreatie. Verder leren we ook meer over 
het Europese en Vlaamse beleid rond 
deze stukjes natuur, en hoe deze worden 
omgezet in een visie en ultiem: in de 
praktijk. (duur van de wandeling 1.30u 
à 2u)

Organisatie: Bosgroep Antwerpen 
Noord en Antwerpen Zuid vzw 
Afspraak: om 10.30u op de parking 
tegenover restaurant “Domein Martinus” 
(Sniederspad 133, Zoersel ter hoogte van 
de kruising Liefkenshoek en Watermolen, 
Zoersel). 
Inschrijven: Inschrijving is verplicht! 
(maximum	aantal	deelnemers	is	beperkt	
tot 20). U kan zich inschrijven via mail 
naar antwerpennoord@bosgroep.be of 
telefonisch via 03/355.09.40.

Zaterdag 26 september

Uitstap naar bossen van Franc-Waret in namen

De adellijke familie Moretus is zeer bekend rondom Antwerpen. Maar ook over de taalgrens heen. Zo krijgt de Bosgroep het 
uitzonderlijk voorrecht om het domein van het kasteel Franc-Waret nabij Namen te gaan bezoeken. De bossen van ongeveer 400 
hectare zijn voornamelijk machtige loofbossen en worden zeer goed beheerd onder toezicht van de familie. De Heer Jaqumart en 
de Heer Moretus zullen onze groep verwelkomen en begeleiden. 

Kostprijs: 25 euro (incl. busvervoer, mid-
dagmaal en drank) 
Gids: de Heer Jaqumart en de Heer Moretus 
Organisatie: 5 Antwerpse Bosgroepen 
Inschrijven: voor 5 september op  
antwerpenzuid@bosgroep.be  
of 03/355.09.40 
afspraak: de ganse dag (richturen: 8u tot 
19u), wordt later meegedeeld. We vertrek-
ken samen met de bus vanuit de provincie 
Antwerpen

Woensdag 14 oktober 2015  
Kloempenwandeling

Wat is een kloemp? Hoe zullen deze 
uitgroeien tot prachtige bomen? Welke 
soorten groeien er in de bossen? Dit en 
nog veel meer zullen jullie vernemen op 
een leuke boswandeling in het bosgebied 
van de Engstraten. Einde van de wande-
ling is rond 17u00. Kloempenbier en 
kloempensap wordt voorzien.

Iedereen is van harte welkom!

 Organisatie: Bosgroep Zuiderkempen 
vzw 
Afspraak: om 15.00 u aan parking van 
de Sportlaan in Meerhout



bosgroep antwerpen zuid vzw
 
Vrieselhof,	Schildesteenweg	99,	2520	Ranst
Tel.:		 03/355.09.40
Fax.:		 03/355.09.45
Mail:		 antwerpenzuid@bosgroep.be
Coördinator:		 Kathleen	Vanderheyden	•	0476/76.18.25
Adviseur:		 Gijs	Bracke	•	0470/21.38.94
Medewerkster:		 Marleen	Brosens

Bosgroep Zuiderkempen vzw
 
Kamp	C,	Britselaan	20,		2260	Westerlo
Tel.:		 014/27.96.57
Fax.:		 014/27.96.69
Mail:		 zuiderkempen@bosgroep.be	
Coördinator:		 Jan	Seynaeve	•	0474/99.99.35
Adj.-coördin.:		 Pieter-Jan	Swinnen	•	0478/78.20.22 
	 Jeroen	Truyen	•	0475/80.73.36
	 Hans	Van	Lommel	•	0474/85.91.11
Medewerkster:		 Rebecca	Himschoot

Medewerker terreinwerkzaamheden 

Chris	Meeuws	:		 0478/45.51.38
Mail:		 chris.meeuws@provincieantwerpen.be

bosgroep antwerpen Noord vzw
 
Vrieselhof,	Schildesteenweg	99,	2520	Ranst
Tel.:		 03/355.09.40
Fax.:		 03/355.09.45
Mail:		 antwerpennoord@bosgroep.be
Coördinator:		 Karolien	Devriendt	•	0475/75.77.98
Adviseur:		 Gijs	Bracke	•	0470/21.38.94
Medewerkster:		 Britt	Van	Cotthem

Bosgroep noorderkempen vzw
 
Hoge	Mouw,	Lichtaartsebaan	45,		2460	Kasterlee
Tel.:		 014/85.90.19
Fax.:		 014/85.90.21
Mail:		 noorderkempen@bosgroep.be 
Coördinator	:		 Wim	Boonen	•	0474/74.17.31
Adj.-coördin.:	 Greeven	Kevin	•	0477/63.12.47 
Medewerkster	:		 Elly	Maes

De	Bosgazet	verschijnt	viermaal	per	 jaar,	het	 is	een	uitgave	van	de	Antwerpse	Bosgroepen	en	wordt	zowel	digitaal	als	per	post	
verstuurd	naar	onze	leden	en	geïnteresseerden.	Verantwoordelijke	uitgever	en	eindredactie:	Kathleen	Vanderheyden,	Secretariaat	
en	 vormgeving:	 Britt	 Van	 Cotthem,	 Bosgazet:	 Schildesteenweg	 99,	 2520	 Ranst	 ,	 tel:	 03/355.09.40,	 fax:	 03/355.09.45,	 e-mail:	
antwerpennoord@bosgroep.be

website:	www.bosgroepen.be   

In samenwerking met: 

Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw
 
Hoge	Mouw,	Lichtaartsebaan	45,		2460	Kasterlee
Tel.:			 014/85.90.17
Fax.:		 014/85.90.21													
Mail:		 kempenseheuvelrug@bosgroep.be	
Coördinator	:		 	Noor	de	Laat	•	014/85.90.17
Adj.-coördin.:		 Jan	Valckx	•	0472/50.05.11	 	 	
	 Joost	Malliet	•	0477/93.25.51	
Medewerkster:		 Annick	Vangenechten	en	Elly	Maes


