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60.000 bomen voor
meer variatie in
Limburgse bossen
NATUUR

ZUTENDAAL

Door Chris Nelis

Bosgroep Limburg gaat 60.000
nieuwe bomen planten in privébossen in onze provincie. Doel is
een grotere variatie aan boomsoorten, boomleeftijden en vooral een
verbetering van de biodiversiteit.

B

osgroep
Limburg
maakte haar plannen
gisteren samen met gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA) bekend in Zutendaal.
Die locatie werd niet toevallig gekozen. Met 41 procent is Zutendaal de gemeente met het meeste
oppervlakte aan bos. En ook dat
moet beheerd worden. “Verschillende bossen in onze provincie be-

staan vooral uit naaldbomen”,
zegt Patrick Meesters van Bosgroep Limburg. “Ze werden vroeger aangeplant voor gebruik in de
mijnindustrie. Daarvoor worden
al een hele tijd geen bomen meer
gerooid. Behalve de monotone samenstelling is er ook nog de vogelkers, waarvan onze inheemse
soorten last ondervinden. Vroeger
werden die bestreden met glyfosaathoudende producten, maar
dat doen we nu niet meer. We gaan
ook geen heksenjacht meer organiseren op de boomsoort. We laten die strijd over aan de natuur.”

Kappen en planten

“Dat kan volgens het Kappla-systeem (kappen en planten)”, legt
Meesters uit. “In de bossen zullen
we aanduiden welke bomen belangrijk kunnen zijn in de verdere
ontwikkeling ervan. De bomen die
errond staan en het licht wegnemen van die specifieke boom, kappen we en laten we verwerken tot
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Handelaars organiseren trailrun van
28 meter door opengebroken straat
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Uit de jonge
boompjes die
geplant worden,
zal de sterkste
de kans krijgen
om volwaardig
te kunnen
uitgroeien.
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bruikbaar hout. Het verhaal heeft
dus zowel een ecologische als economische meerwaarde.”
“We zullen ook nieuwe, jonge
boompjes planten. Het gaat dan
om inheemse soorten zoals de
beuk en de esdoorn. Die zijn allemaal veel beter bestand tegen de
klimaatverandering dan bijvoorbeeld de naaldbomen, die ernstig
lijden onder de letterzetter. Na enkele jaren worden van de nieuw
aangeplante bomen de sterkste
herplant zodat zij de kans krijgen

om zelf groot te worden. Door bomen te variëren, krijg je ook een
grotere biodiversiteit. Dat zorgt
ervoor dat ook andere dier- en insectensoorten er kunnen gedijen.”

Bescherming tegen herten

De plaatsen waar jonge boompjes
worden aangeplant, worden omheind door draad. “Dat is vooral
om boompjes te beschermen tegen herten”, aldus Meesters. “Die
hebben de neiging om de kopjes
uit de bomen te eten. Bovendien

schuren bokken, omdat ze jeuk
hebben bij de groei, met hun gewei
tegen de bomen. Kleine boompjes
zijn daarvoor meer in trek omdat
die elastischer zijn.”
Volgens Meesters stappen er verbazingwekkend veel eigenaars
mee in het verhaal. “Bij eigenaars
die dat niet doen, gaan we ook
geen bomen meer rooien.” In totaal worden er in Limburg 60.000
nieuwe bomen geplant, verspreid
over zo’n 120 hectare. De helft
daarvan komt in Zutendaal.
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Isolde en haar broer Dimtiri Schoofs, zaakvoerders van De Kiekenbakker,
maken van de wegenwerken voor hun winkel een heuse attractie. FOTO GVB
Wegenwerken voor de deur van
De Kiekenbakker in Pelt ontmoedigen de uitbaters van de afhaaltraiteur niet. Om hun klanten te
belonen, organiseren ze twee
maanden lang een bewegwijzerde
trailrun van slecht 28 meter.
Naargelang de werken vorderen,
wordt het parcours aangepast.
De wegenwerken op het laatste
stuk van de Leopoldlaan gingen van
start in mei en zullen nog tot maart
volgend jaar duren. De handelaars
in de straat zijn daardoor niet altijd
even makkelijk te bereiken. Maar
Isolde Schoofs en haar broer
Dimtiri, zaakvoerders van De
Kiekenbakker, maken van het
ongemak een heuse attractie. “In
plaats van de moed te laten zakken,
willen we met de nodige dosis
humor onze klanten bedanken om
in deze moeilijke omstandigheden
toch de weg naar ons te vinden.”
En omdat die weg nu even niet
verhard is, leek die ideaal voor een

‘avontuurlijk’ trailparcours van
welgeteld 28 meter. “De start is aan
de overkant van straat, de finish is
in onze winkel. Wegwijzers zullen
ervoor zorgen dat niemand verloren
loopt onderweg”, lachen de
zaakvoerders, die hun initiatief de
‘KIP-trailrun’ noemden. “Het moet
de kortste trail worden die ooit
georganiseerd werd in Pelt.
Eigenlijk is het een ludieke eindejaarsactie. Elke klant die hier de
straat oversteekt en bij ons
binnenwandelt, is sowieso een
deelnemer aan de trail.”
De actie loopt tot eind januari.
Wekelijks worden trailers beloond
met waardebonnen en aan het eind
wordt nog een hoofdprijs uitgeloot.
Zondag op 1 december is er een
feestelijke openingsdag die start om
9 uur en rond 10 uur wordt een
gastverschijning van het Peltse
‘Spartacus Triathlon Team’ verwacht. Aangepaste sportkledij is
niet vereist. (gvb)
X Meer info: www.dekiekenbakker.be
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