FORÊT
PRO BOS
DE HOUTSECTOR OP ZOEK
NAAR PERSPECTIEVEN
Forêt Pro Bos is een uitwisseling van
kennis met al diegene die direct of indirect
geïnteresseerd zijn in het bos. Problemen
met betrekking tot bosbestanden, maar
ook met betrekking tot bomen buiten de
bossen (agroforestry) en populicultuur
staan centraal in dit project.

De acties van het project zijn gegroepeerd
rond zes pijlers:
• Evaluatie en kartering van de
houtvoorraad,

Hallo,
ik ben Tim!

Forêt Pro Bos

Volg mij over een
pad van ongeveer
2.5 km, gemarkeerd door
10  educatieve panelen.
Elk paneel is gekoppeld
aan een mini-spel over
het bos.

+32(0)68 26 65 84
info@foret-pro-bos.eu

www.foret-pro-bos.eu
Bosgroep Vlaamse Ardennen
tot Dender vzw
055/21 62 80
Veemarkt 27 - 9600 Ronse
www.bosgroep.be

Feel Wood

Forêt Pro Bos

het bos heeft
plezier

• Ondersteuning en bijstand bij (her)
bebossing
• Hergroepering van boseigenaars,
• Begeleiding van nieuwe boseigenaren
en opleiding in duurzame
bosbouwtechnieken,

OOST-VLAANDEREN
WEST-VLAANDEREN
VLAAMS - BRABANT

• Beveiligde toegang tot de bospercelen,
• Verbetering van de kennis over
bosbeheer.

Passionistenstraat 48 - 9770 Kruishoutem - GPS (50.924985, 3.553139)
SRFB • KBBM

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Gedrukt op papier uit duurzaam beheerde bossen
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FAMILIE

PARKING

PICKNICK

KINDERWAGEN

PRM

HOGE HAKKEN
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Het parcours

Een leuke applicatie, gekoppeld aan een
educatief parcours, die het hele gezin zal
bekoren.
Geschikt voor iedereen vanaf 5 jaar
oud. "Forest Fun" laat je de spannende
wereld van het bos ontdekken.
Bosbeheer, agroforestry, houtgebruik
en klimaatverandering zijn enkele
voorbeelden van de 10 thema's van dit pad.
Bij elk paneel biedt Tim je een spel aan om
het bos op een andere manier te ontdekken.

Het parcours van 2,5 km start bij de
Zandvlooi en leidt je langs een gemengd
bos met in het midden een speelzone,
alsook een mooie monumentale
beukendreef.

Het bos in het
licht van de
klimaatverandering

Een boom is veel
meer dan alleen
maar hout

Wild in
het bos?

Waarom moet
een bos beheerd
worden?
Tim's presentatie
en het handvest
van de wandelaar

Het is aanbevolen om de toepassing reeds
van tevoren te downloaden daar waar je een
goede internetverbinding heeft
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Hout, een
alternatief
voor fossiele
brandstoffen

Nieuw
Kasselrij

Gelegen in Kruisem (Oost-Vlaanderen),
brengt dit pad van ongeveer 2,5 km je naar
een privébos.

Verspil geen minuut meer,
neem je smartphone mee,
download de applicatie « Forest Fun »
en laat je meeslepen in de boeiende
wereld van het bos!

Kruisem ligt 25 km
ver van Kortrijk,
24 km van Gent
en 9 km van
Oudenaarde.

Bomen
kappen
is…
Wat doet die
boom tussen
de velden?

Mechanisering
in de
bosexploitatie

Willen jullie deze ervaring nog
een keer overdoen in een bos in
Wallonië? Ga naar Momignies
waar je een gelijkaardige route
van 3,5 km kan vinden
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