Werken in het Cruysveld
In dit deel van het Cruysveld, een deel van het boscomplex tussen Bevel en Herenthout worden momenteel kappingen
uitgevoerd. Deze kappingen gebeuren niet willekeurig maar zullen van het Cruysveld terug een gevarieerd inheems bos
maken.
Op naar een sterker en diverser bos
Bomen kappen om een sterker en gevarieerder bos te krijgen. Het klinkt misschien tegenstrijdig. En toch. Met een
doordacht beheer wil Natuur en Bos van de Vlaamse overheid haar bossen sterker, weerbaarder en groter maken.
Daarnaast willen we ze nog toegankelijker en veiliger krijgen. Zo kan iedereen ervan genieten, vandaag en ook de volgende
generaties. Het Cruysveld is een bos en zal dat ook altijd blijven! Toch is het in sommige gevallen nodig om de bestanden
uit te dunnen of bomen te kappen.
Kappingen volgens het beheerplan
Onze visie over het Cruysveld ligt vast in een bosbeheerplan. In het Cruysveld heeft men op verschillende tijdstippen van
de vorige eeuw bomen geplant: op vele plekken één boomsoort van dezelfde leeftijd. Vaak uitheemse soorten die weinig
dieren en insecten huisvesten. Dat noemen we monotone bossen. Zo’n bossen zijn gevoeliger voor ziektes en plagen,
stormen en droogtes. We willen ze stap voor stap laten evolueren naar gemengde bossen met inheemse soorten. Op die
manier zorgen ze voor meer biodiversiteit en worden bossen weerbaarder, bij voorbeeld tegen klimaatveranderingen.
Daarvoor kappen we uitgekozen bomen, om andere met het meeste potentieel meer groeikansen te geven, met meer licht
en ruimte.
Het bos verjongt
Op plaatsen waar alle bomen gekapt worden, zullen we nieuwe bomen planten. Daarnaast zal het bos ook spontaan
verjongen: zaadjes van grote moederbomen ontkiemen en de sterkste boompjes groeien daaruit verder door.
Natuur en Bos zal de natuur ook een handje helpen. Zo zullen we in het Cruysveld tijdens het volgend plantseizoen op de
open gekomen plaatsen duizenden boompjes planten. De beste bomen laten we op termijn helemaal doorgroeien. Zo
geven we zelf ook meer bomen meer groeikansen.
Op weg naar beter
Uiteraard begrijpen we de bezorgdheid van bezoekers en omwonenden. Het is een ingreep die in het begin lijkt op een
ravage. Maar we zijn ervan overtuigd dat op deze manier, op termijn, het bos nog mooier en meer divers zal worden.
Binnen enkele jaren groeit hier een robuust bos met meer variatie, meer veerkracht en vooral
meer biodiversiteit! We danken de bezoekers en omwonenden dan ook voor hun begrip
en geduld tijdens de werken.
Meer informatie: regiobeheerder Wim De Maeyer, 02 553 11 77
www.natuurenbos.be/kappenvanbomen
www.natuurenbos.be/cruysveld

