
Wie wil meewerken aan mooier bos in de Reukens en 

zich er ook aan verwarmen?  

 

Toekomstbomen alle kansen geven 

In De Reukens organiseerden de gemeente Aartselaar en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in 

2008 een grote boomplantac e voor Kom op Tegen Kanker.  Nu bijna  en jaar later zijn de boompjes van 

toen al een heel pak gegroeid.  Zeker de aangeplante pionierboomsoorten zoals de zwarte els, trilpopulier 

en de spontaan geves gde wilg vormen al een “echt” bos. De beheerders kijken uiteraard al verder in de 

toekomst, en duiden daarom toekomstbomen aan: dit zijn bomen van goede kwaliteit die we willen laten 

uitgroeien tot mooie zware bomen.  Om die toekomstbomen ideale kansen te geven, moeten er rond   

elke toekomstboom concurrerende bomen verdwijnen. Om beschadiging van bodem, flora en fauna zo 

veel mogelijk te voorkomen gebeurt de exploita e van die eerste dunning zonder machines; het gaat 

trouwens om rela ef lichte bomen. 

 

Kandidaten gezocht om te dunnen 

Er zijn 65 toekomstbomen aangeduid waarrond een dunning moet gebeuren. ANB zoekt kandidaten die 

dit werk willen doen; in ruil voor het afzagen mag je het hout gra�s meenemen.  Kandidaten moeten wel 

aan enkele voorwaarden voldoen:  

- Bij de exploita e persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, zaagbroek en zaagschoenen) gebruiken 

- Enkel werken in het bos als de boswachter toela ng hee4 gegeven 

- Het hout tot aan de bosweg brengen zonder machines 

- Toekomstbomen mogen nooit beschadigd worden! 

 

Heb je hiervoor interesse?  Neem dan contact op met boswachter       

Wouter Huygens (wouter.huygens@vlaanderen.be), die je alle verdere 

inlich ngen kan bezorgen. 

Om je een idee te geven over wat het gaat: de boom met de blauwe 

ver�and is de toekomstboom, de ervoor en erachter staande bomen 

met een stuk van de schors afgekapt moeten worden afgezaagd en dus 

gebruikt als brandhout.  

Meer info over de Reukens: www.natuurenbos.be/reukens 


