
Zorgbossen
Een Platteland Plus project



Aanleiding

Een sociale functie in/voor het bos

1. Zinvolle dagbesteding voor kwetsbare groepen

Bert Van Gils (BG Antwerpen Zuid)

2. Scholen en jongeren betrekken bij bosbeheer

Simon De Smedt (BG Antwerpen Noord)

www.bosgroepen.be/project-zorgbossen 





De activiteiten

Structureel vs. ad hoc

• Activiteiten veelal ad hoc georganiseerd

• Organisatie ‘Natuuratelier’ (RC Pastel, Mechelen)

Voorbereidend traject

• Eerste contacten met zorgvoorziening

• Overeenkomst met afspraken, verwachtingen, aansprakelijkheid, …

• Individuele deelname: kennismaking op voorhand

• NIET: inzicht in problematiek van personen





De activiteiten

Praktische aandachtspunten
• Kleinschalige, niet-machinale werken

• Halve dagen ipv hele dagen

• Vervoer van en naar plaats van activiteit

• Aandacht voor het sociale aspect (babbel, pauze, … BSE!)

• Professionele begeleiding vanuit zorgsector

• Voorzie een plan B voor uitvoering of afwerking

Typen van beheerwerken

Takkenwallen maken, aanplantingen, snoeiwerken, exotenbestrijding, …





Realisaties: Zorgbos WZC Pniël
Aanplant WZC Pniel, Zandhoven

• PC Bethanië en PC Multiversum
• Serviceploeg Antwerpse Bosgroepen
• Vrijwilligers Bosgroep Antwerpen Zuid

Resultaat
• 1400 boompjes op 2 dagen!
• Tevreden deelnemers en eigenaar
• Media aandacht



Hamza (18) uit Mortsel werkte heel hard en is trots. “Ik ben een 
jongen van Moeder Natuur. Ja, later zou ik zeker nog eens op 
bezoek willen komen om te zien hoe hard dit bos al gegroeid is.”



Realisaties: takkenwal

Takkenwal maken
• PC Bethanië en PC Multiversum
• Vrijwilligers Bosgroep Antwerpen Zuid

Resultaat?
• 0,5ha op 3 (halve) dagen!
• Tevreden eigenaar: vervolg

Reactie boseigenaar:

“Ik wou je bij deze nogmaals van harte feliciteren met het initiatief. Aan de reacties van 
de deelnemers en begeleiders te zien is dat ook bij hen bijzonder in de smaak gevallen. 
Eén van de begeleiders vertelde mij dat het voor die mensen zo belangrijk is dat zij deel 
kunnen uitmaken van die groep, en dat ze jouw project als een “zegen“ ervaren.

Ikzelf ben er uiteraard ook erg mee gebaat. En…het deed ook mij deugd te zien dat die 
mensen het leuk vonden. Het heeft een regenachtige dag toch zon gegeven.”





Projectresultaten

Doelstelling (2018-2020)

250 mensdagen dagbesteding

Wat met Zorgbossen na 2020?

Voortzetting activiteiten volgens opgebouwde kennis en relaties

Uitgebreidere werking mogelijk mits financiële ondersteuning

Realisatie (01/03/2020)

278 mensdagen gepresteerd

Afloop project (dec 2020)
Eindverslag: functie als draaiboek





Knelpunten

Nood aan omkadering

Voorbereidend traject vraagt veel tijd

Algemene communicatie rond het project blijft wat achterwege

Matchen van vraag en aanbod
– Vraagt tijd/inspanning

– Knelpunten: geografisch, timing, …

– Lang niet elke activiteit is geschikt



Zorgbossen … daar zit muziek in?


