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2   Nieuws uit de regio

in dit nummer

Een levende hut van wilgen is een 
toffe speelplek voor kinderen of een 
rustplek voor jezelf. Zet je je bouwwerk 
op een open, zonnige plaats, dan zal hij 
bovendien heel wat bijen, hommels en 
vlinders aantrekken. Wilgen bloeien namelijk 
al in het vroege voorjaar, wanneer er niet veel 
nectar en stuifmeel voorhanden zijn.  

zo ga je te werk

Zaag wilgentenen met een lengte van minstens 1,5 meter in het voor-
jaar (januari - begin maart). Zorg dat het snijvlak glad en schuin is. 
Ontschors de takken onderaan om de groei van wortels te stimuleren. 

Sla een paaltje in de grond op de plaats waar je je hut wilt bouwen. 
Dit wordt het middelpunt van de hut. Bind een touw rond het paal-
tje, dat je gebruikt om de straal van je cirkel te bepalen. Leg het 
touw op de grond en boor aan het uiteinde ervan een eerste gat. 
Boor om de voetstap een plantgat. Gebruik het touw om steeds op 
dezelfde afstand van het middelpunt te blijven. Voorzie meer ruim-
te tussen de plantgaten waar je de ingang voorziet. 

Maak met een grondboor of schop gaten van 50 cm diep. Giet 
water in de plantgaten en duw in elk gat een tak. Buig over-
staande takken naar elkaar toe en bind ze aan de uiteinden 
aan elkaar vast met touw. Maak nadien de kruising van de 
bogen nog eens extra aan elkaar vast. Vul dan alle gaten 
met aarde en duw goed aan.

Wil je een hut met een grote diameter, stop dan je 
extra takken in de plantgaten, die je kruiselings 
met elkaar verbindt zodat de grote openingen 
dichtgroeien. Laat een opening vrij om als 
toegang te fungeren. Een toegangsboog 
maak je door de uiteinden van een 
lange wilgentak aan weerskanten 
van de ingang in de grond te 
planten.

Bouw eens  
een levende  
wilgenhut   
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Beste bosbeheerder 

Aan het begin van dit nieuwe decennium waait er een frisse wind 
doorheen ons ledenblad. De vormgeving past helemaal binnen 
onze nieuwe huisstijl. Voortaan heet ons magazine ook gewoon 
‘Bosbelang’. Hopelijk ben jij net zo enthousiast als ons over de 
nieuwe look. 

Misschien sta je er niet echt bij stil, maar wat voor een bosbe-
heerder haast routinewerkzaamheden zijn die hij moet (laten) 
uitvoeren, heeft dit anno 2020 zoveel meerwaarde. De term 
‘bosbeheer’ schiet tekort. Zelfs als particulier met een bos van 
bescheiden omvang kun je al een voelbaar verschil maken. Voor 
de biodiversiteit in je regio, maar ook binnen het grotere plaatje 
van klimaat, milieu en gezondheid. Onze planeet en haar bossen 
staan zo onder druk dat elk duurzaam beheerd bos van onschat-
bare waarde is. 

Een mooi voorbeeld van de invloed die eigenaars kunnen 
hebben, geven we in het regioartikel, dat ons meeneemt naar 
een privébos in Hechtel-Eksel. Dit verhaal toont meteen ook aan 
dat er verschillende manieren zijn om ogenschijnlijk hardnekkige 
problemen zoals woekerende Amerikaanse vogelkers aan te 
pakken. 

Dat blijkt overigens ook uit de experimenten binnen het eco2e-
co-project, dat de economische en ecologische kanten van 
bosbeheer nog meer met elkaar wil verzoenen. Verder kijken we 
naar het verzurende effect van stikstof op de bosbodem en 
bespreken we de techniek van het ringen van bomen. 

Wil je zelf aan de slag voor het maken van wilgenhut, dan kan je 
op deze pagina terecht. Uiteraard sluiten we af met de gebruike-
lijke nieuwsfeiten over bos en hout.

Veel leesplezier! 

 
 Bert Lambrechts 
 gedeputeerde en voorzitter  
 vzw Bosgroep Limburg

Dit heb je nodig
• vers afgesneden wilgentenen 
• snoeischaar 
• boomzaag of kleine bijl 
• schop of grondboor 
• 2 paaltjes 
• natuurlijk bindtouw 
• emmers of gieter 
• water
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Door te ringen kan een bosbouwer bomen doden zon-
der hen te kappen. Een weldoordachte insnijding maakt 
dat de boom staande sterft. Het op deze manier creëren 
van dode, rechtopstaande stammen kan een interessan-
te maatregel zijn, die meer en meer wordt toegepast.

Bomen ringen,  
voordelen en  
valkuilen

Bomen ringen, 
waarom zou je  
ermee beginnen? 

Ringen als beheermaatregel is nuttig 
bij vroege dunningen in jonge bos-
sen. Hier weegt de houtopbrengst 
niet op tegen de kosten. Ringen is 
gemakkelijk zelf uit te voeren. Met 
een ringmes met borstel door een 
jong bos bewegen, gaat veel sneller 
dan met een kettingzaag. Ringen 
zorgt bovendien voor een stabieler 
bos dan kappen. Deskundig gering-

de bomen sterven traag en geraken 
geleidelijk overgroeid. Er ontstaan 
dus geen gaten in het bos, waardoor 
hinderlijke, lichtminnende soorten 
geen kansen krijgen, er minder wa-
terlot op de stam van de toekomst-
bomen komt en windhozen geen 
gaten vinden om toe te slaan. Bo-
vendien vormen de afstervende bo-
men een goede voedingsbodem 
voor mycorrhiza, die bijdragen aan 
de weerbaarheid van het bos. Ook in 
de strijd tegen invasieve exoten is 
ringen een interessante techniek. 

Door op de juiste manier te ringen, 
kun je agressief uitschietgedrag erg 
beperken en zal de boom zichzelf 
uitputten. Omdat er bij ringen min-
der licht op de bodem komt dan bij 
kappen, daalt het aantal ongewens-
te zaailingen. Ten slotte worden bo-
men soms geringd om het percenta-
ge staand dood hout in een 
bosgebied snel te verhogen. Niet ie-
dereen is fan van dit laatste en het 
ringen van de dikste bomen van het 
bos moet steeds vermeden worden, 
ongeacht de soort. 



kernhout spinthout

dunne cambium

floëem
schors bast
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Hoe ringen werkt

De ringvormige insnede in de stam 
onderbreekt de sapstroom. De boom 
sterft staande. Hoe dat komt, kunnen 
we uitleggen met een model van een 
boomstam zoals op de foto. Het bruin 
papier is de schors. De rode rietjes 
stellen het floëem voor, waarlangs 
complexe voedingsstoffen zoals sui-
kers die in de bladeren worden aan-
gemaakt naar de wortels stromen. 
Het geheel van schors en floëem 
wordt meestal de ‘bast’ genoemd. 

De groene rietjes zijn het dunne 
cambium of het groeiweefsel. Dit 
cambium maakt voortdurend nieu-
we cellen aan, zowel naar binnen 
(xyleem) als naar buiten (floëem). 
De blauwe rietjes zijn het spinthout 
(xyleem) waardoor water en minera-
len opwaarts naar de kroon stromen. 
De satéstokjes zijn het kernhout dat 
geen transportfunctie meer vervult 
maar enkel voor steun dient en 
meestal iets donkerder gekleurd is.  

Bij goed ringen blokkeer je enkel de 
neerwaartse sapstroom. Hierbij ver-
wijder je dus de bast en het cambium 
(het inpakpapier en de rode en groe-
ne rietjes op de foto). Daardoor ont-
vangen de wortels geen voedings-
stoffen meer van de bladeren, maar 
blijven wel water en mineralen om-
hoog pompen. De boom blijft leven 
maar teert op zijn reserves, put zich-
zelf uit en sterft binnen 1 tot 5 jaar. 
 
Maak je de snede te diep en snijd je 
dus de blauwe rietjes door, dan 
stopt ook de opwaartse sapstroom. 
De kroon droogt snel uit en de boom 
gaat in overlevingsmodus door on-
middellijk stam- en wortelscheuten 
aan te maken. Dit is natuurlijk niet 
gewenst als het om een invasieve 
soort gaat. Bovendien ontstaat er zo 
alsnog een gat in het bos. 

Ringen in de praktijk
In de lente komt de bast sneller los. 
Gebruik bij jonge bomen bij voor-
keur een trekmes met twee handva-
ten. Hou het mes onder een hoek 
van 45° en schil stroken bast in neer-
gaande bewegingen tot je volledig 
rond de stam bent gegaan. Bij sterke 
soorten zoals Amerikaanse vogel-
kers ring je best een strook van on-
geveer 30 cm hoog. 

Werk zeer nauwgezet. De bast laat 
soms zeer gemakkelijk los maar het 
cambium blijft vaak achter, waardoor 
er heel snel nieuw weefsel wordt ge-
vormd. Vaak zie je al korte tijd na het 
ringen bruine plekjes op de ringwon-
de: restanten van het cambium. Ring 
tot net voorbij de cellaag van het 
cambium, wat met het blote oog niet 
altijd zichtbaar is. Wel kun je alle 
stammen een uurtje na het ringen 
controleren en bruine plekjes met 
een scherp trekmes verwijderen. 

Efficiënter is het om de ringwonde 
onmiddellijk na het ringen met een 
staalborstel te schuren. Het cambium 
manifesteert zich als een natte, glan-
zende, kleurloze laag. Door het schu-
ren wordt deze mat en droger. Moet 
je veel stammetjes ringen, dan kun je 
de stammen snel en slordig ringen en 
nadien de ringwonde schuren met 
een haakse slijper op accu waarop je 
een fijndradige komborstel monteert. 
Vergeet ook niet alle zijtakjes onder 
de ring te verwijderen. Elke boom re-
ageert anders op het ringen. Contro-
leer dus regelmatig de evolutie van 
de ring en verwijder de stamopslag 
onder de ring in de periode juli-au-
gustus van de opvolgende jaren.

Zware bomen  
ringen
Zware bomen worden meestal ge-
ringd met een kettingzaag, waarbij 
ook het spinthout wordt doorgesne-
den zodat de boom vrij snel afsterft. 
Maak minstens 2 insnijdingen op ca. 
10-30 cm van elkaar en verwijder de 
bast en het cambium tussen de rin-
gen met een plamuurmes. Bij soorten 
die minder agressief overgroeien is 
dat niet altijd nodig. Jonge bomen 
ringen met een kettingzaag is weinig 
efficiënt. Omdat je te diep zaagt, ster-
ven ze snel en breken af op de ring. 

Staalborstels, haakse slijpers op 
accu en komborstels kun je in elke 
doe-het-zelfwinkel vinden. Rechte 
en gebogen trekmessen vind je in 
gespecialiseerde zaken voor hout-
bewerkers of via bosbouwwebsites. 
Deze laatste bieden trekmessen aan 
met een geïntegreerde schuurbor-
stel. Denk ook aan slijpmateriaal. 
Een trekmes met een recht blad is 
eenvoudiger te slijpen. De bast laat 
zich in het groeiseizoen ook met an-
dere werktuigen verwijderen, zoals 
een spade, zakmes of de achterkant 
van een snoeizaag. Vergeet niet het 
cambium weg te schrapen. 

Indien je ringt ter bestrijding van een 
invasieve exoot, plant dan andere 
boom- of struiksoorten aan of ring 
alleen pleksgewijs waar al voldoen-
de andere soorten zijn. Hou de rest 
dicht en donker want anders dreigt 
het probleem nog te vergroten. Ring 
je veel halfzware bomen, dan kun-
nen er gevaarlijke situaties ontstaan 
bij eventuele latere kapwerken. Bo-
men van meer dan 10 cm diameter 
kun je beter vellen, tenzij het aan-
deel staand dood hout omhoog 
moet. Kies dan voor bomen ver ge-
noeg van paden en speelzones.  

Gebaseerd op een artikel van Jan Goris 
van vzw Bosgroep Houtland. 

Bomen ringen,  
voordelen en  
valkuilen



Kampt onze natuur 
met een teveel aan 
stikstof?   

De neerslag van stikstof (depositie) 
ligt in natuurgebieden boven de kriti-
sche waarden. De gemiddelde de-
positie stabiliseerde de laatste jaren, 
maar ligt voor bepaalde ecosyste-
men zoals bos en heide nog veel te 

hoog. Sinds 2000 dalen de concen-
traties van ammoniak, een van de 
vormen waarin stikstof voorkomt, in 
de lucht niet meer. 
Het kritische depositieniveau is ooit 
wetenschappelijk vastgesteld en 
wordt nog steeds als belangrijke 
grens beschouwd. Hierbij is echter 
geen rekening gehouden met een 
doorlopend verzuringsproces in de 
bodem. Stikstof hoopt zich op in de 
bodem en blijft haar verzurende 
werking doen, zelfs als er maar wei-
nig nieuwe stikstof uit de lucht bij-
komt. Hoe hoger de overschrijding 
van de kritische waarden en hoe lan-
ger deze duurt, hoe groter het effect 
op de natuur. 

Hoe zorgt stikstof 
voor een zure  
bodem? 

De verzuring van de bodem ontstaat 
door de uitstoot van stikstofoxiden 
(NOx) en ammoniak (NH3). Stikstof-
dioxiden reageren in de lucht met 
water, waardoor salpeterzuur ont-
staat, dat neerslaat op de bodem. 
Als ammoniak neerslaat op de bo-
dem, reageert het met zuurstof en 
komen er waterstofionen vrij, die 
ook een verzurende werking hebben 
op de bodem. 
Er is soms verwarring over de verzu-
rende werking van ammoniak. In de 

Vragen en antwoorden 
over stikstof en 
bodemverzuring
De effecten van stikstof op onze natuur worden  
eindelijk ernstig genomen en overheden kondigen 
maatregelen aan. De Nederlandse overheden maken 
zelfs flinke budgetten vrij om intensieve varkenstelers 
uit te kopen. Wat is er nu exact aan de hand?  
Enkele vaak gestelde vragen op een rij.
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atmosfeer reageert ammoniak met 
water, waarbij ammoniumnitraat 
ontstaat. Deze stof heeft in de bo-
dem een vermestend effect, waar-
door bepaalde planten gaan woeke-
ren en andere verdringen. 

Planten halen mineralen uit de bo-
dem. Deze voorraad wordt door ver-
wering van de bodem aangevuld. De 
verwering is een eindig en onom-
keerbaar proces waardoor een bo-
dem in een gematigd klimaat in en-
kele tienduizenden jaren zijn 
mineralen verliest. Zuur zorgt voor 
de afbraak van het bodemmateriaal, 
ook onder natuurlijke omstandighe-
den. Uit onderzoek blijkt echter dat 
de verwering in de stikstofrijke bo-
dems in Nederland tot wel honderd 
keer sneller is gegaan dan onder na-
tuurlijke omstandigheden. 

Planten hebben 
toch stikstof nodig? 

Stikstof is inderdaad een essentieel 
bouwelement voor eiwitten en DNA. 
Vooral de vorming van de bladeren 
vraagt veel stikstof. Een stikstofge-
brek of -overmaat heeft echter vaak 
gevolgen voor de kwaliteit van plan-
ten. Door een teveel aan stikstof ma-
ken planten andere aminozuren aan 
dan normaal, waardoor bepaalde 
processen zoals fotosynthese ver-
stoord worden. 

Welke effecten 
heeft stikstof  
in mijn bos?
Stikstof zorgt voor verruiging door-
dat stikstofminnende planten zoals 
bramen en brandnetels de overhand 

nemen. Op van nature stikstofarme 
zandgronden is de natuur bovendien 
gevoeliger voor stikstofneerslag dan 
elders. Veel bomen zijn, vooral op 
armere bodems, afhankelijk van my-
corrhiza-schimmels, die voedings-
stoffen uit de bodem halen. In ruil 
levert de boom suikers aan de 
schimmel. Verzuring van de bodem 
en een overmaat aan stikstof zijn 
echter ongunstig voor veel mycorr-
hiza-schimmels. Naarmate de bo-
dem zuurder wordt, zijn ze minder in 
staat hun rol voor de bodem en de 
bomen uit te voeren. Dit kan bij de 
boom leiden tot een onbalans in 
nutriënten met groeiverstoringen en 
een grotere gevoeligheid voor in-
sectenvraat tot gevolg.

Hebben dieren hier 
ook last van? 

WNF maakte begin februari 2020 
bekend dat het aantal wilde dieren 
in Nederlandse open gebieden zoals 
heide en akkerlanden de afgelopen 
dertig jaar met maar liefst de helft is 
afgenomen. Op hoge zandgronden 
zoals de Veluwe is dat zelfs 70 pro-
cent. Vogels, reptielen en insecten 
zijn de grootste slachtoffers van de 
terugval. Uit het rapport van het We-
reldnatuurfonds Nederland blijkt dat 
stikstof de grootste boosdoener is. 

Als planten onvoldoende mineralen 
opnemen en verkeerde aminozuren 
aanmaken, verandert hun samen-
stelling. Dieren die van die verzwak-
te planten eten, vertonen al snel te-
korten. Zo werd onlangs aangetoond 
dat sperwers, die o.a. van mussen en 
mezen leven, met ernstige tekorten 
kampen omdat bepaalde aminozu-
ren ontbreken in hun prooien. 
Een ander effect van de verzurende 

werking van te veel stikstof is het ge-
brek aan kalk. Sommige delen van 
de Veluwe zijn inmiddels zelfs zo 
sterk verzuurd dat de beschikbare 
hoeveelheid calcium zo laag is dat 
huisjesslakken er verdwenen en 
koolmezen onvoldoende kalk vinden 
voor hun eieren en jongen. De laat-
ste jaren worden steeds meer jonge 
mezen gevonden met gebroken po-
tjes als gevolg van kalkgebrek. 

Hoe dringen we de 
stikstof terug?

De enige duurzame maatregel is het 
verminderen van stikstofneerslag 
door de industrie, (vlieg)verkeer en 
landbouw. Een teveel aan stikstof af-
voeren door te plaggen is niet aan te 
raden, omdat je daarmee ook de wei-
nige mineralen en het bodemleven 
verwijdert. Kalk toevoegen aan de 
bodem kan de verzuring neutralise-
ren. Dit kan bijvoorbeeld door kwel-
water aan te voeren of kalkrijk duin-
zand opnieuw te laten verstuiven. Dit 
is uiteraard niet overal mogelijk. 

Veel natuurbeheerders hebben hun 
hoop gevestigd op steenmeel. Met 
gemalen steen vul je de mineralen-
voorraad in de bodem weer aan. 
Groot nadeel is dat de langetermij-
neffecten en de invloed op het bo-
demleven nog volstrekt onduidelijk 
zijn. Bovendien moet het steenmeel 
van ver komen en er is mijnbouw 
voor nodig. 

Dit artikel is gebaseerd op het artikel ‘Wat 

doet een te veel aan stikstof in onze 

natuur?’ uit ‘Vakblad Natuur, Bos, 

Landschap’, editie #158, oktober 2019.
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Acht partners uit Vlaanderen en Nederland sloegen in 2016 de  
handen in elkaar voor eco2eco, een ambitieus project dat ijvert voor 
hogere economische en ecologische waarden in de bossen in de 
grensregio. Door de inzet op natuurdoelen te combineren met de 
oogst van kwaliteitshout, tonen de partners aan dat ecologie en  
verdiensten bij duurzaam bosbeheer perfect samengaan.  
Het project is ondertussen afgelopen, maar de bevindingen zullen 
nog enkele jaren de Nederlandse en Vlaamse bosbouw beïnvloeden! 
  

Grensoverschrijdend  
project eco2eco
kwaliteitshout uit topnatuur
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Rendement voor 
eigenaar én natuur 
De experimenten die de partners op 
het terrein uitvoerden, leverden veel 
kennis en inzichten op en versterken 
de overtuiging dat de productie van 
kwaliteitshout ook in Vlaamse en 
Nederlandse bossen mogelijk is. De 
uitdaging is om met een klein volu-
me houtoogst toch een goed econo-
misch rendement te realiseren en 
tegelijkertijd te bouwen aan bosge-
bonden biodiversiteit. Deze werkwij-
ze draagt meteen bij aan omliggen-
de ecosystemen. 
De QD-beheermethode kreeg een 
be-langrijke plaats binnen eco2eco. 
Deze vorm van boomgericht bosbe-
heer maakt gerichte keuzes mogelijk, 
die leiden tot het beoogde bosbe-
heerdoel: kwaliteitshout oogsten én 
een optimale biodiversiteit nastreven. 

Rijk bos op  
arme bodem  

In het projectgebied komen vooral 
arme zandgronden voor. De bodem-
kwaliteit verbeteren is dus van es-
sentieel belang. Een mogelijk scena-
rio is om soorten met een rijk strooisel 
aan te planten, zoals linde, haagbeuk, 
esdoorn en hazelaar, die bijdragen 
aan het herstel van de mineralenba-
lans in de bodem. Een gezonde bo-
dem voor een gevarieerd, weerbaar 
bos. Een bos is namelijk productiever 
als de soortendiversiteit groter is. 
Omdat de vermelde soorten goed 
gedijen in de schaduw, kun je ze ‘on-
der scherm’ planten. Vooral tijdens 
droge zomers lijkt die plantwijze een 
succesfactor voor een nieuwe gene-
ratie bomen en struiken. 
De eco2eco-partners keken ook naar 
manieren om de verjonging te sturen 
via selectie in de natuurlijke verjon-
ging of het aanplanten van groepen 

van telkens 25 à 40 stuks van dezelf-
de soort. Elk van deze groepen levert 
hierbij uiteindelijk één QD-boom op. 
Om de schade door reeën en ander 
wild tegen te gaan, experimenteert 
men met verschillende soorten wild-
bescherming: van een (biologisch af-
breekbare) koker per boom tot een 
raster rond een hele bomengroep. 

Toekomstbomen        
          vrijstellen 

Bij het aanwijzen van QD-toekomst-
bomen selecteer je per hectare een 
beperkt aantal bomen met een grote, 
vitale kroon. Die geef je alle ruimte. 
Dat vraagt om een regelmatige, vol-
ledige vrijstelling en op tijd opsnoei-
en. Op de lange termijn levert dit be-
heer niet enkel waardevol hout op, 
maar ook een gevarieerd, structuur-
rijk bos met volop kansen voor fauna 
en flora. Op de foto’s is duidelijk het 
verschil in ruimte te zien die de kroon 
krijgt om zich te ontwikkelen bij wel 
vrijstellen (links) en niet vrijstellen 
(rechts). Binnen eco2eco hebben ze 
deze methode via terreinexperimen-
ten verder ontwikkeld en aangepast 
aan de regionale omstandigheden.

Efficiënte exploitatie 
Eco2eco besteedt veel aandacht aan 
een zorgvuldige, efficiënte exploita-
tie. Met vaste ruimingspistes beperk 
je de bodemverdichting tot een mini-
mum. Het wordt steeds duidelijker 
hoe belangrijk dit is voor een gezond 
bos. Binnen eco2eco experimenteert 
men bovendien met ruimingspistes 
op 40 meter afstand en met verschil-
lende manieren om te vellen en hout 
uit te slepen. Ook GIS-gestuurde ap-
paratuur op de harvester kan de ex-
ploitatie efficiënter maken en biedt 
kansen voor de toekomst.

Stammen kopen in 
het houtpark  
En dan, na jaren zorgvuldig beheer, 
is het kwaliteitshout klaar voor de 
oogst. Wat nu? Hoe ziet de markt 
voor kwaliteitshout er eigenlijk uit? 
Hoe komen houthandelaren aan lo-
kaal hout? Welke verkoopmethoden 
kun je, met aandacht voor de korte 
keten, hanteren naast de reguliere 
verkoop op stam? En natuurlijk: wat 
zijn de prijzen en is boomgericht 
bosbeheer rendabel? Al deze vra-
gen kwamen binnen eco2eco na-
drukkelijk aan bod. De conclusie 
luidt dat QD wel degelijk rendabel 
kan zijn omdat de prijzen voor kwali-
teitshout, met name voor kwalitatief 
loofhout, aanzienlijk hoger zijn. Dit 
ondanks de (beperkte) meerkosten 
van opsnoeien en de lagere op-
brengsten uit de eerste dunningen.

Binnen eco2eco experimenteren de 
partners ook met de liggende ver-
koop van kwaliteitshout in plaats van 
rechtopstaand op stam. Het Agent-
schap voor Natuur en Bos organi-
seert bijvoorbeeld een houtpark, te-
gelijkertijd met de houtparken in 
Neukirchen (Duitsland), Saint-Hubert 
(Wallonië) en Saint-Avold (Frankrijk). 
Kandidaat-kopers krijgen een cata-
logus, kunnen het houtpark bezichti-
gen en onder gesloten omslag een 
bod uitbrengen op één of meer 
stammen. De stammen worden toe-
gekend aan de hoogste bieder. Dit 
systeem is ook interessant voor klei-
nere, lokale houtverwerkers, omdat 
het mogelijk is om slechts één stam 
te kopen.

Info: www.houtverkopen.be/
vlaams-houtpark 

Gebaseerd op een artikel uit ‘Silva Belgica’ 
n°1/2019.
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Maar liefst 160 hectare van het rijke bosareaal van 
Hechtel-Eksel wordt beheerd door Bosgroep Limburg 
en dat voor 129 leden. Door de werken en de houtver-
koop te bundelen, wordt duurzaam beheer mogelijk 
voor de sterk versnipperde bossen. Die bestaan nog 
voor een groot deel uit naaldbos waarin de Amerikaan-
se vogelkers graag woekert. Dat privébosbeheerders 
ook hier een wezenlijk verschil kunnen maken, bewijst 
het verhaal van Marc Vanvinckenroye.  

Het bos van Marc 
Een geslaagd 
experiment in 
Hechtel-Eksel

10   Nieuws uit de regio

Tip - wandelen
Wil je het bosgebied en de bos-
sen van Marc leren kennen? Kom 
dan met ons mee wandelen op 
zondag 21 juni. We vertrekken 
om 10 u. aan de kapel van Vlas-
meer (Weverstraat 70, Hech-
tel-Eksel). Meer info zie kalender.

Nieuws  
uit de  
regio  



Recreatie in  
natura 2000 

De bossen van Hechtel-Eksel maken 
integraal deel uit van Bosland, een 
natuurkern die zich uitstrekt tot in 
Pelt, Peer en Lommel. Bosland doet 
volop aan natuurontwikkeling, maar 
zet ook in op recreatie, met speciale 
aandacht voor kinderen. Voor hen 
zijn er heel wat avontuurlijke speel-
plekken en extra’s. Wandelaars en 
fietsers hebben kilometers paden 
ter beschikking, met ‘Fietsen door 
de bomen’ als paradepaardje. 

Ook op het gebied van natuurwaar-
den scoort Hechtel-Eksel hoog. Het 
merendeel van de Hechtel-Ekselse 
natuur ligt in het Natura 2000-ge-
bied de ‘Zwarte Beek’. De Vlaamse 
overheid verwoordt haar natuurdoe-
len voor dit gebied als volgt: ‘Waar 
dromen we van voor dit topnatuur-
gebied? De venige, schrale hooilan-
den en ruigten barsten van vlinders, 
libellen en kikkers. De watersnip 
broedt er talrijk. De broekbossen zijn 
weelderig. In de heldere beek leeft 
de beekprik. Op de heide spiegelen 
de vennen, waar de gevlekte wit-
snuitlibel en de heikikker thuis zijn. 
Struikheide, buntgras, mostapijtjes 
en korstmossen vormen een lappen-
deken op de heide en landduinen. 
Op de natte plekken bloeien dophei-
de, zonnedauw, snavelbies en been-
breek kleurrijk. De naaldhoutbossen 
evolueren naar meer gevarieerde, 
soortenrijkere bossen.’ 

Niet enkel de Vlaamse overheid 
draagt bij aan de pracht van deze 
omgeving. Talloze particuliere eige-
naars in deze regio leggen bosran-
den aan en vormen naaldbossen om 
tot gemengde bossen. De volgende 
dunningen zullen ze verkopen tij-
dens de houtverkoop van juni 2021. 

Een jaar later dan voorzien, omwille 
van de huidige lage houtprijzen. 
Bosgroep Limburg stelt de eige-
naars voor om in de gedunde naald-
bossen inheemse loofbomen aan te 
planten volgens de kappen- en plan-
tentechniek. Zo wordt het bos meer 
divers en weerbaarder en krijgt 
Amerikaanse vogelkers minder kan-
sen. In 2017 voerden we bovendien 
een experiment uit om deze exoot 
op mechanische wijze in te tomen en 
dat in het bos van Bosgroeplid Marc 
Vanvinckenroye. 

Liever naar het bos 
dan naar de kermis, 
het verhaal van Marc 

Het bos van Marc Vanvinckenroye 
maakt deel uit van het Beperkt Bos-
beheerplan Vlasmeer. Voor Marc 
het bos kocht, was er in de periode 
1990-1995 een kaalkap van grove 
den uitgevoerd. Omdat het bos in de 
jaren nadien niet beheerd werd, 
vond er spontane verjonging plaats, 
maar niet met de gewenste soorten: 
naast enkele zomereiken en berken 
groeiden er Amerikaanse eik en 
Amerikaanse vogelkers (80 %). In 
2012 riep de toenmalige eigenares 
de hulp in van Bosgroep Limburg. 

Samen besloten we om de onge-
wenste bomen te verwijderen via 
een brandhoutverkoop. Dat leverde 
zo’n 60 m3 hout op. De stronken 
werden ingesmeerd met glyfosaat. 
Het doel van deze kaalkap met be-
houd van inheems loofhout was een 
geleidelijke omvorming. In 2015 
bleek de zaadbank van Amerikaanse 
vogelkers echter te groot om het in-
heems loofhout de nodige overle-
vingskansen te bieden. De eigena-
res zag het beheer van het perceel 

niet meer zitten omwille van haar 
hoge leeftijd en plaatste een zoeker-
tje in het Limburgs Bosbelang. 

Dat zoekertje trok algauw de aan-
dacht van Marc, die in de buurt 
woonde. Hij was al langer lid. ‘Een 
vriend vestigde mijn aandacht op de 
Bosgroepen. Ik was al een poosje lid 
en nam deel aan activiteiten, wat 
mijn belangstelling verder aanwak-
kerde. Economisch gezien was het 
zeker geen interessant perceel, 
maar dat was ook niet mijn motiva-
tie: ik kocht dit bos om de ecologi-
sche waarde te verhogen. Ik ben een 
actieve jonggepensioneerde met de 
nodige tijd en middelen, dus waar-
om niet? Ik voel een grote passie 
voor de natuur. Ik ga liever naar het 
bos dan naar de kermis. Net zoals 
zoveel mensen wil ik iets nalaten 
voor de volgende generatie. Geen 
bakstenen of geld, maar een bos.’ 
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700 bomen  
op 1 dag
Marc koos ervoor om de Amerikaan-
se vogelkers mechanisch te bestrij-
den. We verwijderden zaailingen, 
freesden het perceel en maakten het 
klaar voor de aanplant van inheems 
loofhout: gewone esdoorn, winterlin-
de, zomereik, wintereik en boskers. 
‘De Lions Club wilde zijn honderdja-
rig bestaan vieren met boomplan-
tacties over heel Vlaanderen. Daar 
werkte ik graag aan mee, dus kreeg 
ik op 25 maart 2017 zo’n vijftig 
boomplanters op bezoek. Mensen 
van de Lions Club, maar ook van 
Bosgroep Limburg, sociale tewerk-
stelling De Winning, familie en ken-
nissen. Dat was een hele fijne dag, 
waarop we 700 bomen plantten.’ 

Om eventuele zaailingen van Ameri-
kaanse vogelkers te kunnen maaien, 
koos Marc ervoor om de nieuwe bo-
men op 3 meter afstand van elkaar 

te planten. Na de aanplant kwam er 
zo goed als geen Amerikaanse vo-
gelkers meer uit. ‘Die afstand is in 
principe niet ideaal voor een jong 
bos, maar kwam wel goed uit: ik kon 
er namelijk tijdens de droogte van 
2017 en 2018 met mijn tractor tus-
sendoor rijden om de bomen water 
te geven. Er is wel wat uitval ge-
weest, vooral door wildschade van 
reeën, maar dat viel goed mee. De 
afgestorven boompjes zijn spontaan 
vervangen door natuurlijke verjon-
ging van berk en grove den.’ 

De smaak  
te pakken

Hoewel Marc voorheen geen erva-
ring had met bosbeheer, heeft hij de 
smaak nu te pakken. Hij is regelma-
tig in zijn bos te vinden, niet zelden 
met een snoeischaar. ‘Naast de 1,5 
ha die ik al had, kocht ik recent nog 1 

ha bij. Tijdens een plaatsbezoek van 
regiocoördinator Lore Bellings be-
sloten we om kaprijpe grove dennen 
in dat bos te kappen, maar we wach-
ten nog even in de hoop dat de 
houtprijzen weer stijgen.’ 

Vervolgens wordt het bos omge-
vormd naar een meer divers, klimaat-
weerbaar en waardevol bos. Een 
aantal stabiele dennen krijgen de 
kans om oud te worden. Daarnaast 
wordt gewerkt met de aanwezige 
verjonging van onder meer hulst, 
berk, zomereik en lijsterbes. Waar 
nodig worden groepen nieuwe 
boomsoorten aangeplant en enkele 
(kleine) open plekken gemaakt waar 
de heide zich af en toe kan verjon-
gen, verspreid over het perceel. Marc 
is alvast zeer tevreden over de sa-
menwerking met Bosgroep Limburg. 
‘Een grote meerwaarde. Zonder hen 
was ik er niet aan begonnen.’ 
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Zoekertjes  

Ben je lid van de Bosgroep en wil je je bos verkopen 
of ben je net op zoek naar een bos? In deze rubriek 
vind je een overzicht van percelen privébos die te 
koop staan. Wij hopen natuurlijk dat andere Bos-
groepsleden het bos kopen, zodat de duurzaamheid 
van het bosbeheer gegarandeerd is.

Afspraken bij de zoekertjes

Voordat het zoekertje gepubliceerd 
wordt, ondertekent de eigenaar een 
toelating.

Het zoekertje verschijnt eenmalig in 
‘t Limburg Bosbelang.

De publicatie van het zoekertje is 
geen garantie voor de verkoop van 
het bos.

Als je het bos niet meer zou willen 
verkopen, breng je de Bosgroep op 
de hoogte.

Hoe reageer je  
op een zoekertje?

Je neemt zelf contact op met de 
boseigenaar.

Bij aankoop geef je de Bosgroep 
een seintje.

 

 Bree
 45,30 are loofhout  
 011 71 33 50 

Bree 
45,30 are loofhout 
leyssenjos@hotmail.com recht 
van voorkoop

Ham
37,33 are gemengd hout
rene.van.gils@pandora.be 
014 73 28 59

Koersel
47,78 are gemengd hout
hanne.nuyts1@telenet.be 
0476 53 94 25

Lummen
39,25 are gemengd hout 
magdasmeuninx@hotmail.com 
011 25 07 69

Lummen
1 hectare loofhout
jos.rodiers@pandora.be
011 53 72 07

Maaseik
10 hectare loofhout
info@berkenbroek.com 
0475 42 28 88

Maaseik
1,17 hectare loofhout
0476 99 62 24

Maasmechelen
1 hectare naaldhout
kris_ckx@hotmail.com
0485 61 61 37
recht van voorkoop

Oudsbergen
12,80 are naaldhout
011 71 33 50

Peer
49 are naaldhout
theys.leen@skynet.be
0486 11 80 67 

Zutendaal
55 are gemengd
lievekrebbers@hotmail.com 
0499 82 53 80
recht van voorkoop

Zutendaal
22 are naaldhout
lievekrebbers@hotmail.com 
0499 82 53 80

BOS TE KOOP

+

+

+

+



Bos online

Als bosgroepmedewerkers 
lezen we regelmatig inte-
ressante berichten die we 
graag met onze leden 
delen. Meer artikelen lezen 
om over door te bomen? 
Dat kan, op onze website 
en Facebookpagina.  
  

DUNNINGSPADEN  
TEGEN BODEM- 
VERDICHTING
Het grote materiaal dat je nodig 
hebt bij veel boswerken, zorgt voor 
verdichting van je bodem. Dit artikel 
legt uit hoe dit komt en wat de 
nadelige gevolgen zijn voor de fauna 
en flora in je bos. Het artikel 
besteedt veel aandacht aan 
permanente dunningspaden, bij ons 
vaste ruimings -of exploitatiepistes 
genoemd, die de verdichting 
beperken tot vaste pistes. 

www.naturetoday.com

SUPERBOMEN TEGEN 
KLIMAATVERANDERING
Dat bomen en bossen essentieel zijn in de strijd tegen het veranderende 
klimaat, schreven we al eerder. Maar dit artikel zoomt in op drie ‘super 
trees’ die wel zeer uitzonderlijke bijdragen leveren. Helaas worden ze nog 
volop gekapt… De Braziliaanse notenboom (Bertholletia excelsa) wordt 
zeer hoog en pompt elke dag grote hoeveelheden water de lucht in. Zo 
zorgen ze voor de nodige regenval, waar het hele regenwoud zijn 
voortbestaan aan dankt. 

De mangroves (Rhizophora), die je veelvuldig langs de kusten van 
Indonesië vindt, zorgen voor de opslag van gigantische hoeveelheden CO2 
(5 tot 10 keer meer dan bomen in het regenwoud) en dat voor duizenden 
jaren – tenzij ze gekapt worden, wat helaas nog veel gebeurt. Tevens 
bedreigd is de afrormosia of Afrikaanse teakboom 
(Pericopsis elata), die niet enkel heel veel 
CO2 opslaat, maar onmisbaar is voor 
het hele ecosysteem in en rond de 
tropische regenwouden van 
Centraal-Afrika

 www.vox.com/a/supertrees

EEN BOS  
IN ÉÉN DAG 
Op 2 februari zetten de en het Jane Goodall Institute weer hun schouders 
onder een Forest In One Day-actie. Dankzij de samenwerking met 
Luminus werd het een extra grote en geanimeerde editie, waarbij 
enthousiaste vrijwilligers in totaal 18 000 bomen in de grond staken in 
Waasmunster, Tinlot en Hoeselt. Met het evenement werd ook de 
aanplant van 1,2 miljoen bomen in Afrika gesponsord. In Hoeselt werd 
een 3,9 ha groot veld van Bosgroeplid Raskin Urbain, beplant met 13 
inheemse boomsoorten. Ook van de partij: Vlaams  minister van 
Omgeving Zuhal Demir. De actie genoot heel wat media-aandacht. Zelfs 
het VRT-journaal zakte af naar Zuid-Limburg. 

www.vrt.be
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kalender

HOUTKAP IS GEEN  
SYNONIEM VOOR ONTBOSSING 
In dit artikel hekelt bosplus-directeur Bert De Somviele het ‘rampzalige 
bosbeleid van de afgelopen 10 jaar’ en het huidige, voor verbetering 
vatbare boscompensatiesysteem – iets waar wij ook op hameren. Hij deelt 
bovendien de mening van de Bosgroepen wat het compensatievrij 
ontbossen ten voordele van andere natuurtypes betreft en noemt het 
‘stilaan onverdedigbaar’. In een helder betoog legt Bert bovendien uit dat 
houtkap niet (noodzakelijk) gelijk staat aan kaalkap en hoe duurzaam 
beheerde bossen een van de meest ecologische grondstoffen ter wereld 
voortbrengen. Hij legt de pijnpunten mooi bloot door te wijzen op de 
alternatieven voor duurzaam lokaal hout, die een veel grotere impact 
hebben op bossen, milieu en klimaat. 

Als Bosgroep Limburg zijn we altijd blij met dergelijke kritische doch nuan-
cerende artikelen die hopelijk helpen om een breed publiek van bosminnen-
de burgers correct te informeren over bosbeheer en houtwinning. 

www.bosrevue.bosplus.be 

OPVALLENDE 
RESULTATEN  
UIT VLAAMSE 
BOSINVENTARIS
Hoe gaat het met de bossen in 
Vlaanderen? Dat volgt het Agentschap voor Natuur en Bos sinds 1997 heel 
nauwgezet op met haar bosinventa-rissen. De tweede inventaris werd 
afgerond in 2019. De resultaten werden vergeleken met die van de in 1999 
afgeronde inventaris. Dit zijn enkele opvallende conclusies. 

• De lopende omvorming vordert goed: steeds meer exoten worden 
vervangen door inheemse soorten. Het aantal bosbestanden waar het 
grondvlak voor meer dan 80 % uit naaldhout bestaat, daalde van 37 % 
naar 27 %. Tussen 1999 en 2019 werd ruim 10 000 hectare omgevormd. 
Opvallend is ook de stijging van de inlandse eik als hoofdboomsoort.

• Ondanks de vele inspanningen, stellen de onderzoekers een toege-
nomen verjonging van Amerikaanse vogelkers in zanderige regio’s vast. 

• De houtvoorraad neemt fors toe: het gemiddelde bestandsvolume steeg 
op 10 jaar tijd van 216 m3/ha naar 274 m3/ha. De jaarlijkse aanwas is 
hoger dan tot nog toe gedacht. 

www.bosrevue.bosplus.be
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Locatie Roemenië
Programma Stopt jouw interesse in 
bosbeheer niet aan de landsgren-
zen? Schrijf je in voor deze studie-
reis naar Roemenië en trek er op uit 
met bosbeheerders, boseigenaars 
en andere bosliefhebbers. Inverde 
neemt je mee op een onvergetelijke 
ontdekkingstocht langs de prachti-
ge bossen van Roemenië.  
Het programma bestaat o.a. uit 
bezoeken aan bosreservaten, 
duurzaam beheerde bossen. Maak 
een adembenemende tocht door 
Vanatori-Neamt Natural Park. De 
thuis van een bizon kweekprogram-
ma. Alles wordt voor jou gere-
geld: je heen- en terugvlucht, com- 
fortabele overnachtingen in degelij-
ke hotels en de verplaatsingen met 
een lokale busmaatschappij.
Meer info en inschrijving 
Inschrijven kan tot 27 maart 2020!
www.inverde.be/opleidingen/
studiereis-bosbeheer-naar-roemenie  

Wil je het bosgebied en de bossen 
van Marc Vanvinckenroye leren 
kennen (zie blz. 10) 
Tijd van 10-12 u.
Locatie Weverstraat 70 in Hech-
tel-Eksel (vertrek aan de kapel van 
Vlasmeer) 
Prijs 2 euro (ter plaatse te betalen)
Extra info Voorzie geschikte kledij. 
Deze wandeling is niet geschikt 
voor rolstoelen of kinderwagens 
Inschrijven vera.reymen@limburg.be 
of 011 23 83 63

JUNI

21
zondag 

Regio-  
wandeling

JUNI

8-12
ma tot vr 

Studiereis 
Bosbeheer 



contactgegevens

Regio Oost

Regio West

Regio Zuid

BOSGROEP LIMBURG

p.a. provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 Hasselt
bosgroep@limburg.be
bosgroeplimburg.be
tel. 011 23 73 28

Algemene coördinatie
ir. An Pierson
tel. 011 23 83 24
gsm 0473 88 53 95
an.pierson@limburg.be

Coördinator houtverkoop
ing. Frederik Bollen
tel. 011 23 83 63
gsm 0479 19 10 08
frederik.bollen@limburg.be

Administratief coördinator
Sally Dewallef  
tel. 011 23 83 14
sally.dewallef@limburg.be 
Ilse Vanhoudt  
tel. 011 23 74 26
gsm 0479 54 30 72
ilse.vanhoudt@limburg.be

Boekhouding, cursussen, 
excursies
Vera Reymen
tel. 011 23 83 63
gsm 0475 29 37 30
vera.reymen@limburg.be

Communicatieverantwoordelijke
Pascal Vanhees
tel. 011 23 83 74
gsm 0478 55 16 14
pascal.vanhees@limburg.be

REGIO WEST

Coördinator  
ir. Lore Bellings
tel. 011 23 83 19
gsm 0471 23 82 14
lore.bellings@limburg.be

Adjunct coördinator  
Pieter Flamend
tel. 011 23 83 29
gsm 0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Els Kimpe
tel. 011 23 73 85
gsm 0470 57 67 15
els.kimpe@limburg.be

secretariaat
Evi Ghijsens  
tel. 011 23 73 28
evi.ghijsens@limburg.be
Sabine Schraepen  
tel. 011 23 73 82
sabine.schraepen@limburg.be

REGIO OOST

Coördinator  
ir. Patrick Meesters
tel. 011 23 82 23
gsm 0475 46 04 42
patrick.meesters@limburg.be

Adjunct coördinator  
Pieter Flamend
tel. 011 23 83 29
gsm 0476 93 11 50
pieter.flamend@limburg.be

Els Kimpe
tel. 011 23 73 85
gsm 0470 57 67 15
els.kimpe@limburg.be

secretariaat
Ine Houbrechts  
tel. 011 23 83 15
ine.houbrechts@limburg.be
Inge Bosch  
tel. 011 23 83 20
inge.bosch@limburg.be

REGIO ZUID

Coördinator  
ir. Karolien Van Diest
tel. 011 23 83 25
gsm 0473 88 53 94
karolien.vandiest@limburg.be

secretariaat
Patricia Rouffa  
tel. 011 23 83 30
patricia.rouffa@limburg.be
Clara Caradonio  
tel. 011 23 83 12
domenicaclara.caradonio@
limburg.be

Een bos bezitten en  
beheren, daar komt heel wat 
bij kijken. Voor vragen of 
informatie kun je evenwel 
altijd te rade bij de  
Bosgroep. We sommen hier 
even op waarmee de 
bosgroepmedewerkers je 
van dienst kunnen zijn:

gratis en onafhankelijk 
advies over het bos en het 
beheer ervan (bosbouwtech-
nische, wettelijke, financiële 
en administratieve aspecten)

informatie over hoe een 
duurzaam bosbeheer eruit 
ziet, wat je wettelijke rechten 
en plichten zijn als boseige-
naar en wat de mogelijke 
subsidies zijn waarop je 
aanspraak kunt maken.

hulp bij het invullen van 
kapaanvragen of het op- 
stellen van beheerplannen

kaartmateriaal

coördinatie van de  
samenwerking tussen 
verschillende boseigenaars

ondersteuning bij FSC-certifi-
cering, boscompensatie in 
natura, aanplantingen en 
ecologische beheerwerken.

Waarvoor kun je terecht bij 
de Bosgroep?

Voeren

Houthalen-
Helchteren

Genk

Pelt
Lommel

Hechtel-
Eksel

Bree

Bocholt

Beringen

Ham

Leopoldsburg

Hasselt

Peer

Oudsbergen

Hamont-
Achel

Kinrooi

Maaseik

Dilsen-
Stokkem

Maasmechelen

Heusden-
Zolder

Zutendaal

As
Lummen

Herk-De-Stad
Halen

Diepenbeek

Tessenderlo

Nieuwerkerken
Alken

Wellen

Kortessem

Hoeselt

Bilzen

Lanaken

Sint-Truiden

Gingelom

Heers

Herstappe

Tongeren

RiemstBorgloon

Zonhoven


