
 

 

Veiligheidskap in dreef van Steenhoutbos 

Een aantal jaar geleden kocht Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een deel van het 

Steenhoutbos in Oetingen. We richtten een onthaalzone in en legden een wandelpad aan waardoor 

je een mooie wandeling kan maken door dit prachtige bos. Opvallend is zeker de majestueuze 

toegangsdreef, waar oude beuken de voorbijkomende wandelaars plechtig gadeslaan. 

 

Nieuwe kansen 

Als je regelmatig het domein bezoekt, heb je zeker al gemerkt dat niet alle beuken er even vitaal bij 

staan. In tegenstelling tot bijvoorbeeld eiken worden beuken minder oud, gemiddeld zo’n 150 jaar. 

Ze zijn ook heel gevoelig aan veranderingen van klimaat en bodem. De beuken in het Steenhoutbos 

zijn zeker honderd jaar en in een aftakelingsfase gekomen. In een bos biedt deze fase heel wat 

kansen. Denk maar aan de boomholtes die ruimte bieden voor nestgelegenheid en de kansen die 

dood hout geeft voor nieuw leven in het bos. 

 

Veiligheid primeert 

In een dreef of langs toegankelijke paden zorgen oude kwijnende bomen echter voor een 

veiligheidsprobleem. Zo zijn er ook enkele oude beuken in het Steenhoutbos waarbij de kruin heel 

veel dood hout bevat, en die aangetast zijn door onder andere reuzenzwam. Ook de droogte van de 

afgelopen zomers heeft ervoor gezorgd dat een aantal oude bomen zich in zeer slechte toestand 

bevinden. Deze beuken zijn erg gevoelig voor windval en kunnen zelfs zonder wind plots omvallen.  

Als beheerder kunnen we hier geen risico’s nemen en stellen we de veiligheid van de bezoekers 

voorop. Om die reden is een aannemer aangesteld om het dode hout boven de wandelwegen weg te 

snoeien. Vijf bomen bevinden zich in een te slechte toestand en zullen volledig worden geveld.   

 

Aanplantingen 

Om de vrijgekomen plaats terug in te vullen, zullen volgend plantseizoen (2020-2021) een aantal 

jonge beuken geplant worden. Op die manier hopen we dat de  

bezoekers nog lang van deze prachtige dreef kunnen genieten. 
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