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Meldertbos: Aan de slag!!

V.U.:Natuurpunt Velpe-Mene Pieter Abts paardskerkhofstraat 9 3320 Meldert

Op 22 april 2005 werd
Meldertbos officieel erkend
als natuurreservaat. Door
deze erkening kunnen we
aan de slag gaan om dit
historisch en ecologisch
waardevolle landschap te
herstellen.
Het afgelopen jaar is de
werkgroep Meldertbos zeer
actief bezig geweest met het
treffen van de
voorbereidingen.

Op de historische hooilanden van het park van Meldert
zijn in 1957 populieren aangeplant

Tijdens de grote vakantie gaan dan eindelijk de reeds
aangekondigde, grote werken van start om de parkstructuur in zijn
oude vorm te herstellen.
Het zal even slikken zijn! Een gespecialiseerde firma gaat in een
eerste fase (tussen 1 en 31 augustus) namelijk een groot deel van
de populieren rooien. Het gaat om een 300-tal bomen in de zone
onmiddellijk achter het kasteel, die meestal ziek of dood zijn en
dus best gekapt worden.
Niet alle populieren zullen verdwijnen, door het kappen te spreiden
over een periode van enkele jaren geven we planten en dieren de
kans zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. Het verwijderen
van de bomen zal voor enkele ongemakken zorgen: zo zal het
natuurgebied tijdelijk niet tot zeer moeilijk toegankelijk zijn voor
bezoekers. Voor de nieuwgierigen organiseren we alvast een
‘werfbezoek’ op woensdag 10 augustus, iedereen is ook
uitgenodigd op de nacht van de vleermuis op vrijdag 26 augustus
(zie kalender).
Werkgroep Meldertbos

Een nieuwe toekomst voor Meldertbos.
Eerste fase: kappen van populieren.
Wat kunnen we verwachten?
Afgesloten van Meldertdorp door een brede bosrand, lag een open
parklandschap met bloemrijke gras-en hooilanden, monumentale
boomgroepen en centraal twee vijvers.

Oude prentkaart anno 1911: Het doel van het herstelproject is om de sfeer van weleer te herstellen,
het zal nooit terug een park worden maar wel een natuurgebied met de allure van een landschapspark.

Door het verwijderen van de populieren die er na de tweede
wereldoorlog waren aangeplant, zal de structuur van dit
waardevolle parklandschap grotendeels hersteld worden. Dit is
echter niet evident. Meldertbos is 60 jaar verlaten geweest. De
werken zullen dan ook niet in een wip klaar zijn en er zal hoe
dan ook – na het kappen van de populieren - nog enkele jaren
hard gewerkt moeten worden om de natuur de kans te geven
zich te herstellen.
De werken tijdens deze zomer zijn dan ook de start van een
project op langere termijn!
activiteiten en info over natuur en landschap in de streek: www.Velpe-mene.be

Bomen kappen voor meer natuur?
Meldertbos is niet zomaar een bos
het is een natuurgebied met zeer
veel cultuurhistorische elementen.
Binnen in de kern van het bos
liggen oude hooilanden. Door de
populieren te kappen aan het
kasteel en in de volgende fase aan
de oude vijvers krijgen nieuwe
planten en dieren een kans.
Bomen kappen in een natuurgebied om meer afwisseling te bekomen.

Deze hooilanden kan je niet vergelijken met kort gemaaide gazons,
het zijn eerder natuurlijke graslanden met veel bloemrijke kruiden.
Kruiden die dikwijls ongewenst zijn in onze tuinen, maar hier een
kans krijgen om tot bloei te komen. De ontwikkeling van deze
graslanden is spontaan, zonder in te zaaien met bloemen of grassen.
Het herstel zal veel geduld vergen. Na het verwijderen van de
populieren zal er dan ook jaarlijks gemaaid en afgevoerd moeten
worden. Forse kruiden, zoals brandnetel en braam, verdwijnen
langzaam (na enkele jaren),omdat ze steeds minder over voldoende
meststoffen kunnen beschikken.

Kleurrijke hooilanden met dotterbloemen en pinksterbloemen zullen volgend jaar nog niet terug
komen. Daarvoor zal er eerst nog hard gewerkt moeten worden.

Gevaarlijke bomen langs de Bosberg
In de eerste fase zullen er ook een aantal grote en gevaarlijke
bomen langs de Bosberg worden gekapt. Dit zijn voornamelijk
volwassen populieren. Deze bomen zullen door een
gespecialiseerde firma worden verwijderd.
activiteiten en info over natuur en landschap in de streek: www.Velpe-mene.be

Het dorp in het bos
Wandelingen
Woensdag 10 augustus 2005: Werfbezoek
Bezoek aan de werf tijdens de werken olv een gids.
Afspraak: 20 u poort aan de Bosberg.
Vrijdag 26 augustus 2005: Nacht van de Vleermuis
Een avondwandeling met een vleermuis-detector door Meldertbos.
Afspraak: 20 uur aan het kasteel van Meldert
Zondag 20 november 2005: Wandeling Rosdel
Wandeling door het Schoorbroek met bezoek aan het herstelproject van de
Schoorbroekbeek.
Afspraak: Kerk Sluizen om 14u 00
Zondag 18 december 2005: Graan voor zeldzame Gorzen
Afspraak: Nerm (einde van het gehucht) om 14u.00

Werkdagen
Natuurbeheer is een werkwoord er moet heel wat gewerkt
worden in de natuurgebieden. Daarom deze warme
oproep om ons te komen helpen op…
Zaterdag 30 Juli: Hooilandbeheer Mene-en Jordaan
Afspraak: 13u30 hooilanden aan de Molenstraat
Zaterdag 24 September: Hooilandbeheer Meldertbos
Afspraak: 13u30 poort Meldertbos
Info: Eddy Stas, Meerstaat 3, 3320 Meldert, 016/76 72 43

In de kijker: Blauwe flits in het bos
De Ijsvogel is zonder twijfel één van onze
mooiste inheemse vogelsoorten. En hij nestelt
in Meldertbos.
Vroeger waren er steile rivierwanden bij de
vleet. Overal waren er wel inkalvende dijken
en afbrokkelende rivieroevers. Maar met de
rechttrekking en verstevigingen van veel
beekoevers zijn de nestplaatsen van de
IJsvogel verdwenen. In Meldertbos doen de
opstaande wortelkransen van gevallen bomen
dienst, de vogeltjes graven er een gang in om
hun nest te maken.
Om te overleven zijn beekjes of vijvers met vis
absoluut noodzakelijk. Het gaat hier natuurlijk
om kleine vissoorten zoals de bekende
stekelbaars. En rust! IJsvogels zijn zeer
schuwe dieren. De IJsvogel is dus een zeer
kwetsbare soort. Niet alleen omdat hij zo
specifieke eisen stelt aan zijn omgeving maar
ook omdat de aantallen tijdens strenge
winters wel eens sterk durven terugvallen.
activiteiten en info over natuur en landschap in de streek: www.Velpe-mene.be

