PLANTACTIE in de Vinderhoutse Bossen
Op zondag 4 maart 2018
organiseert Natuurpunt Gent in
het landinrichtingsproject
Vinderhoutse Bossen een
bosplantactie in de buurt van het
Leeuwenhof. Deze aanplanting
kadert in de uitbouw van de
groenpool, meer specifiek in
uitvoering van het landinrichtingsplan Vinderhoutse Bossen
dat op 9 mei 2012 werd goedgekeurd door Vlaams minister
van Omgeving, Natuur en
Landbouw Joke Schauvliege.
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Het landinrichtingsplan heeft de bedoeling
om de oude boskern in de Vinderhoutse
Bossen uit te breiden tot een volwaardige
groenpool. Het plan voorziet 155 hectare
bosuitbreiding – met de inmiddels al ingerichte Groene Velden meegerekend zelfs
179 hectare. In de Vlaamse context is dat
een bijzonder ambitieus plan en Natuurpunt Gent ondersteunt dan ook van harte
dit betekenisvolle initiatief. Doordat de
Gentse regio zo arm is aan bos, vindt Natuurpunt Gent (evenals de stad Gent) dit
echter nog te weinig en daarom vragen wij
extra bosuitbreiding in de groenpool Vinderhoutse Bossen, of eventueel in de onmiddellijke omgeving ervan.

Intussen is een deel van de voorziene bosuitbreiding al gerealiseerd of gepland. De
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft namelijk de voorbije jaren veel werk gemaakt
van het aankopen van gronden in de groenpool Vinderhoutse Bossen en een deel van
die percelen ook al bebost.
In het voorjaar van 2018 wordt opnieuw een
deel van de groenpool aangeplant. Natuurpunt Gent organiseert samen met de
Vlaamse overheid (VLM en het Agentschap
voor Natuur en Bos ANB) een bosplantactie
in het meest zuidelijke deel van de groenpool, naast het door ons beheerde Leeuwenhof. Als natuurvereniging die bosuitbreiding
bepleit, willen we dit initiatief ten volle on-
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dersteunen. De VLM en het ANB voorzien
plantmateriaal, laten de voorbereidende
werkzaamheden uitvoeren en zullen ook
mee de plantactie coördineren. Natuurpunt
Gent probeert zoveel mogelijk aanplanters
te ‘rekruteren’. Daarvoor nodigen we onze
leden en vrijwilligers uit om op 4 maart allemaal een (of meer) bomen te komen aanplanten. Op die manier willen we een echt
‘vrijwilligersbos’ aanleggen, als eerbetoon
aan het vrijwilligerswerk van vele Gentenaars die natuur en bos een warm hart toedragen. Op p. 11 vind je meer concrete info
en een oproep om een boom te komen planten in dit Gentse vrijwilligersbos.
Met dank aan Stefan De Brabander en Els Seghers van VLM

