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FLANDERS
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is natuur

DE ZEVEN KERNDOMEINEN
WOI-erfgoed en natuur hand in hand
Ons agentschap focust op 7 kerndomeinen verspreid over Vlaanderen: de
Galgebossen, het Polygoonbos, de Koppenberg, het Mastenbos, Drie fonteinen,
het Houtembos en de Mechelse heide. Al
deze domeinen speelden een grote rol
in WOI en dragen daar nog steeds de
sporen van.

TAKING CARE OF
FLANDERS FIELDS
Met het project ‘Taking care of Flanders Fields’ herdenkt het Agentschap
voor Natuur en Bos (ANB) de Eerste Wereldoorlog die 100 jaar geleden de wereld
in een wurggreep hield. We leggen een
link naar het belang van de natuur in tijden van oorlog, hoe die natuur de oorlog
overleeft en zelfs nieuwe kansen biedt.
Als natuurbeheerder kozen we voor
de grote klaproos als thema voor onze
campagne. Klaprozen kiemen massaal als
de bodem wordt verstoord en staan voor
ons symbool voor de veerkracht van de
natuur.
Dankzij het gedicht ‘In Flanders fields
the poppies blow’ van de Canadese
officier en geneesheer John McCrae is
deze bloedrode bloem het internationaal
symbool bij de herdenking van de vele
slachtoffers in de Groote Oorlog.

In het Mastenbos in Kapellen vind je
een deel van de nooit gebruikte Duitse
verdedigingslinie. Begroeid met varens en
grassen waren de relicten niet voor elke
bezoeker even leesbaar. Een ‘loopgravenpad’ met zitbanken, infoborden, trappen
en brugjes brachten daar in 2014 verandering in. Een viertal bunkers kan je nu
ook voor het eerst betreden.
Het Polygoonbos in Zonnebeke speelde
een belangrijke rol tijdens de intensieve
confrontaties tussen de geallieerden en
Duitse troepen. In dit domein plant het
ANB in samenwerking met de gemeente
Zonnebeke en het Memorial Museum
Passchendaele een vredesbos en zaaien
we 4 ha klaproosvelden.
We zijn er ons van bewust dat er nog
een schat aan relicten en verhalen
sluimert buiten onze eigen ANB-domeinen. Ben je eigenaar of beheerder van
natuurdomeinen met verhalen en relicten
uit WOI en wil je die in de schijnwerper
zetten? We ondersteunen je graag om
samen met ons te werken aan ‘Taking
care of Flanders Fields’.

ONZE ACTIES
IN VLAAMSE
VELDEN: DOE MEE!
1. KLAPROZEN

Sinds 2014 zaait het ANB in de eigen domeinen klaproosvelden in. Dat doen we niet alleen. De voorbije
jaren mochten we telkens rekenen op meer dan 30
partners uit de openbare en privésector. Samen goed
voor veel extra hectares klaprozenpracht in Vlaanderen. Blader zeker eens door het fotoalbum op de
ANB-website om de resultaten in 2016 te bekijken:
https://myalbum.com/album/ITJo6USUoX1V
Ben je een openbaar bestuur, bedrijf, vzw of particulier en ben je geprikkeld door deze actie? Groot of
klein, we ondersteunen graag je initiatief met gratis
klaprooszaad en een digitaal ontwerp van een infobord met het gedicht van John McCrae.
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NOVEMBER 2018:
IN VLAANDEREN
2. 11VREDESBOMEN

Sinds mensenheugenis worden getuigenbomen geplant om te
herinneren. Een klassieker is de geboorteboom maar ook vredesbomen zijn daarvan stille getuigen. Het Agentschap voor Natuur
en Bos wil de traditie levend houden en doet een oproep naar
steden en gemeenten om op 11 november 2018 een vredesboom
te planten. Dit herdenkingsproject richt zich vooral naar de
toekomst, een toekomst zonder oorlog. Een vredesboom in elke
gemeente vereeuwigt die vredesgedachte.
Wie deelneemt aan onze actie ‘vredesbomen’ ontvangt van ons
gratis een hoogstammige winterlinde of zomereik.
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3.

VREDESBOS

Samen met de gemeente Zonnebeke en het Memorial Museum Passchendaele
breiden we in 2017 het Polygoonbos uit met 6 ha vredesbos. Voor elke gekende
gesneuvelde militair planten we een herdenkingsboom. We zaaien er dit jaar in
totaal ook 4 ha klaprozen. Meer informatie op passchendaele.be

4. KLAPROOSFIETSROUTES

Sommige ANB-domeinen herbergen loopgraven, militaire
kerkhoven, bomkraters en bunkers. Op onze klaproosfietsroutes ‘West-Vlaamse Heuvels’, ‘loopgraven en bunkers’, en ‘de groene oorlogsroute’ maak je kennis met een
aantal domeinen en het WOI-patrimonium van het ANB.
Je komt ook historische overblijfselen uit WOI tegen die
niet tot ons patrimonium behoren. Op de groene oorlogsroute met zijn drie fietslussen kan je er zelfs vlotjes
een driedaagse met overnachting van maken door van
de ene lus naar de andere te fietsen.

5. 2018, EEN TIPJE VAN DE SLUIER

In 2018 herdenken we het einde van de Groote Oorlog op de
Koppenberg te Oudenaarde. De stad en de omgeving kregen
het tijdens de laatste dagen van de oorlog nog zwaar te verduren maar er zijn ook heldhaftige verhalen te vertellen. We
plannen alvast activiteiten op en rond ons domein Koppenbergbos om dit stuk streekgeschiedenis in de verf te zetten.
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CONTACT EN INFORMATIE
Meer informatie: www.natuurenbos.be/activiteiten/grooteoorlog
Met al je verdere vragen over het herdenkingsproject ‘Taking care of Flanders Fields’ kan je terecht
bij het Agentschap voor Natuur en Bos: dominique.canniere@lne.vlaanderen.be.

V.U.: Marie-Laure Vanwanseele, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Vanaf 1 mei 2017 staat alle informatie over deze drie
klaproosfietsroutes online.

