Bos geplant op De Merel
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Domein De Merel is sinds gisteren 6000 vierkante meter bos rijker. En dat dankzij 150 helpende handen van Brechtse
scholieren. Het bos komt er ter compensatie van de gerooide bomen voor een nieuwe parking op het domein.

“In totaal hebben jullie 1235 bomen geplant, allemaal inheemse soorten op een oppervlakte van 6000 vierkante meter. Dat is bijna zo
groot als een voetbalveld”, legde gedeputeerde Rik Röttger aan de leerlingen uit. “En voor het eerst in het westen van de provincie zijn
die geplant in zogenaamde kloempen. Dat zijn groepen bomen met centraal toekomstbomen. Ze staan minder dicht bij elkaar en
vormen zo een natuurlijker bos”, aldus Röttger.
“Deze manier van aanplanten zorgt voor meer variatie en levert een hogere ecologische waarde op. Het is bijvoorbeeld zeer waardevol
voor de vleermuizen hier in de mestbunker”, voegt Maarten Pluym van Regionaal Landschap de Voorkempen toe.
“We willen nog bomen planten”
Het planten van de bomen gebeurde onder begeleiding van De Bosgroep Antwerpen. “Het was heel leuk. ik had nog nooit een boom
geplant en nu heb ik dat wel geleerd”, reageert Britt (11) van de Leonardusschool in Sint-Lenaarts enthousiast. Samen met haar
klasgenootjes uit 6A, Britt (11), Britt (12), Cato (11) en Gitte (11), zette ze tientallen bomen in putten en vulde die met aarde. “We willen
het nog wel eens graag doen”, vertellen ze in koor. Ook leerlingen van De Brug in Sint-Job, de Sint-Michielsschool in Brecht, Klavertje3
in Overbroek, de Sleutelbloem in Brecht en Sint-Rafaël in Sint-Job staken de handen uit de mouwen.
Rondom het bos hebben ze ook een bosrand aangeplant, als overgang tussen het bos en het open landschap, met bijvriendelijke
planten met veel bloemen voor nectar en stuifmeel en met bessen waar ook vogels van kunnen profiteren. Het bos zal worden beheerd
door de gemeentelijke groendienst.
446.000 euro
“Enkele maanden geleden zijn hier bomen gerooid voor een nieuwe ruime parking. Het gemeentebestuur besliste dat er ter
compensatie een nieuw bos moest komen in plaats van een compensatie te betalen. Volgens de bouwvergunning voor deze parking,
moet er 5868 vierkante meter bos aangeplant worden”, stelde waarnemend burgemeester Daan De Veuster (CD&V). “Dat kinderen
kunnen aanplanten, maakt het zoveel toffer en zinvoller. Hiernaast kan er nog eens 11.000 vierkante meter bos komen en aan het
begin van de Schippersdreef zelfs nog eens 12.000 vierkante meter. Zo is de mooie groene omgeving als één aaneengesloten
landschap gevrijwaard van versnippering in privéhanden. De bossen op het 162 hectare grote domein komen in handen van
Agentschap Natuur en Bos (ANB) en weilanden in die van vzw Kempens Landschap. Hiervoor komen zowel de provincie als de
gemeente financieel tussen. Daarbovenop subsidieert Vlaanderen deze verwerving met 446.000 euro in het kader van Bebouwd
Perifeer Landschap, een samenwerkingsverband van zes gemeenten in het noordoosten van Antwerpen.”
Op het nieuwe bos werd geklonken met Kloempenbier. “Dat is bier speciaal gebrouwen voor wie bossen aanplant, vaak zijn dat privéeigenaars.”
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