NIEUWS UIT BOSGROEP IJZER EN LEIE
tot Dender overlopen wat de mogelijkheden zijn
om een passende beheervisie te formuleren en de
daarbij horende beheersubsidies binnen de nieuwe
natuurwetgeving. De deelnemers konden op het
terrein allerlei concrete vragen stellen omtrent het
gevoerde en toekomstige beheer binnen het nieuwe
beheerplan.

Op excursie in de
Nieuw Kasselrij
De Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender en de Bosgroep IJzer en Leie werken samen
aan een gezamenlijk natuurbeheerplan voor een aantal bosgebieden gelegen in de
westrand van de Vlaamse Ardennen. Op vrijdag 1 juni 2018 vond er een excursie plaats
voor leden van de Oost- en West-Vlaamse bosgroepen. Hier volgt een verslag van deze
leerrijke dag.

De dag stond in het teken van het zogenaamde
boscomplex ‘Nieuw Kasselrij van Oudenaarde
tot Anzegem’. Als onderdeel van het Europees
interregproject ‘Foret Pro Bos’ trachten de
Bosgroepen IJzer en Leie en Vlaamse Ardennen tot
Dender hier meer dan 200 boseigenaars met bijna
1.000ha bos te verenigen door een gezamenlijk
natuurbeheerplan voor hen op te maken. Tijdens
de excursie werden enkele merkwaardige private
bossen nl. ‘Spitaelsbossen’ en ‘Bouvelobos’ bezocht.
Deze domeinen worden ook opgenomen in het
nieuwe beheerplan. Onder begeleiding van de lokale
bosgroepen en Inverde werd het één en ander
uitgelegd rond boscomplexwerking, het gevoerde
en geplande bosbeheer al dan niet gericht op
het bereiken van Europese natuurstreefbeelden,
bosomvorming, de voorwaarden en voordelen van
natuurbeheerplannen enz.
De dag begon in zaal de Kleine Kluis te Anzegem
waar een presentatie gegeven werd over de
lopende acties en de wijze van aanpak i.v.m. het
nieuwe beheerplan. De bedoeling was om een korte
theoretische achtergrond te geven waarna we de
rest van de dag de opgedane kennis konden toetsen
aan de realiteit op het terrein in de Spitaelsbossen
en het Bouvelobos. Er was een talrijke opkomst van
meer dan 50 geïnteresseerden waardoor de groep in
twee gesplitst werd.

In het Bouvelobos te Wortegem gaf Wim Massant
van Inverde uitleg over de kensoorten en kruiden
van de verschillende bostypen. De kruidlaag
geeft meestal een veel beter beeld van het
werkelijke natuurstreefbeeld en van de abiotische
eigenschappen van het terrein dan de boomlaag
omdat deze laatste veelal door de mens werd
aangeplant.
’s Middags werd er een lunch genuttigd in de
Noorman te Anzegem waarna de beide groepen
wisselden van excursielocatie. Rond vijf uur werden
we uitgenodigd op het kasteeldomein te Hemsrode
voor een afsluitende drink. Er werd nagepraat over
alle mogelijke aspecten van het bosbeheer en de
nieuwe natuurbeheerplannen.
Graag wensen wij de deelnemers, de organisatoren
en vooral de eigenaars van de bezochte bossen
te bedanken voor deze geslaagde dag. Deze
bossen zijn prachtvoorbeelden om de nieuwe
natuurbeheerplannen uit te leggen door de
uiteenlopende beheervisies en de aanwezigheid
van verschillende natuurstreefbeelden bij elkaar.
Het was een uniek moment om deze, uitzonderlijk
opengestelde, private bossen onder begeleiding te
kunnen bezoeken.

In de Spitaelsbossen te Wortegem lag de nadruk
op het bekijken en bespreken van verschillende
types natuurstreefbeelden. Per bosbestand werd
er door Clint Callens van Bosgroep IJzer & Leie en
Bram Coupé van de Bosgroep Vlaamse Ardennen
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