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Natuurpunt Waasland 

vormt speelbos  op De Vaag

te Waasmunster 

om tot gemengd loofbos

Toen vorig jaar het Fijnsparbos op De Vaag
te Waasmunster het slachtoffer werd van het
schadelijk houtkevertje  ‘de letterzetter’,
werd al snel beslist om dit naaldbos te ver-
vangen door een gevarieerd ‘biodiversiteits-
bos’ met grote natuurwaarde.
Natuurpunt Waasland, die dit gebied voor de ge-
meente beheert, werkte plannen uit om een speel-
bos aan te planten dat  bestand is tegen de
klimaatveranderingen en rekening houdt met de
bodemsamenstelling en het grondwaterpeil.  Er
werd gekozen voor inheemse bomen, die besteld
werden bij lokale kwekers. Zo is er zekerheid dat
het plantgoed hier goed zal aarden.  Bij de boom-
keuze werd ook rekening gehouden met welke
bomen in de buurt groeien. Om spontane verbos-
sing ook een kans te geven, werd het plantgoed in
ruim wildverband aangeplant.  Het resultaat van
dit alles wordt een gemengd loofbos van winter- en
zomereik, ruwe berk, ratelpopulier, winterlinde en
lijsterbes. De bosrand bestaat uit hulst, hondsroos,
brem, meidoorn, gaspeldoorn en sporkehout. 

Het oorspronkelijk plan was om het bos te planten
in samenwerking met de plaatselijke jeugdvereni-
gingen, maar ook hier strooide de tweede corona-
golf roet in het eten.    Daarom werd beroep

gedaan op een beperkte groep van 4 Natuurpunt-
medewerkers om de boompjes op een coronavei-
lige manier aan te planten.  Die gingen aan de slag
op 17 en 18 november.  November is de beste
maand om bomen aan te planten. Omdat de sap-
stroom van de boom dan stilligt, is de kans op suc-
ces groter.

Voor ze de grond in gingen, werden alle boompjes
voorzien van bio afbreekbare boomnetjes die de
jonge aanplant de eerste jaren moeten bescher-
men tegen wildvraat. 

Naast een stevige portie geduld om het bos te
laten groeien, moeten we nu de eerste jaren de
aanplant goed opvolgen.  Boompjes die sterven zul-
len vervangen worden als de uitval ongewoon hoog

ligt. Een zekere mate van sterfte is echter normaal
naarmate het bos groeit. 

Het duurt toch 50 à 60 jaar voor je kan spreken
van een robuust bio divers bos. Daar zullen dus
vooral onze kleinkinderen wel bij varen, maar on-
dertussen kunnen de vele wandelaars, de sporters
en de jeugdverenigingen al genieten van dit nieuw
stukje groene long op De Vaag.
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