IN DE KIJKER…
Sponsor en plant een bos in Aronst Hoek samen met je gezin
Zondag 8 maart 2015 in Geetbets

Je kan helpen een nieuw bos voor de toekomst aan te planten en het project mee sponsoren in Aronst Hoek.
En dit op zondag 8 maart. Afspraak vanaf 10u00, Kasteellaan te Geetbets.
Natuurpunt bouwt een groot en uniek natuurreservaat uit in Aronst Hoek met een afwisseling van soortenrijke graslanden, moerassen,
struwelen en bossen. In 2014 en begin 2015 werd een bijkomend blok van niet minder dan 75 ha verworven en aan het reservaat
toegevoegd. Daardoor is een aansluitend natuurcomplex van 310 ha tot stand gekomen waar ruimte is voor de natuur, ruimte voor de
rivier en voor natuurlijke waterberging, ruimte voor biodiversiteit, ruimte voor natuurbeleving en wandelgenot. Nu reeds kan je er in de
winterperiode soorten als zilverreiger en wilde zwaan ontmoeten. In het broedseizoen vind je er o.m. de wulp. Bij de broedvogels hopen we
dat op deze overstroombare graslanden de kwartelkoning zich ooit komt vestigen. Bij de planten verwachten we kruipend moerasscherm.
Door de recente aankopen zijn de sluitstukken ingevuld om het gebied als overstroombare graslanden echt te laten functioneren. Het
Natuur.complex Aronst Hoek zet Geetbets op de kaart van Vlaanderen met topnatuur maar ook als een aantrekkelijke gemeente waar het
goed is om te wonen en te leven.
Op zondag 8 maart planten we 7 ha nieuw bos in Aronst Hoek: doe mee, sponsor mee. Kom naar Aronst Hoek.
In Aronst Hoek hebben we gekozen om ook de boscomplexen uit te breiden en te versterken. In 2007 werd een aanzet tot herstel gegeven
met een nieuwe bosaanplanting in het deel van het historische Rummens Bos. Intussen is het toen aangeplante bos al mooi uitgegroeid.
Dit voorjaar zullen we een nieuw bos van 7 ha aanplanten met bomen en struiken. In het najaar of het volgend jaar zullen daar nog 5 ha
bijkomen.
Jongeren, ouders met kinderen, opa’s en oma’s met kleinkinderen: Sponsor mee en kom je bomen planten!
Het project Aronst Hoek wordt gedragen vanuit heel Natuurpunt Oost-Brabant. Wij verwachten dan ook leden, sympathisanten uit heel
het werkingsgebied van Natuurpunt Oost Brabant. Het zou fijn zijn als mensen van andere Natuurpunt-afdelingen mee komen planten op
zondag 8 maart. Het is een boomplantingsdag van en voor heel de vereniging.
Een bos planten is denken aan de toekomst. Want een nieuw bos heeft tijd nodig om tot wasdom te komen en de bosgemeenschappen
met hun typische planten en dieren te laten ontwikkelen. Een bos planten en tot volle wasdom laten komen is dus investeren voor de
toekomstige generaties. Een bos planten is dus denken aan de leefwereld van onze kinderen. Daarom willen we een extra oproep doen aan
alle gezinnen met kinderen binnen onze vereniging – de jongeren, ouders met kinderen, opa’s en oma’s met kleinkinderen – om met het
hele gezin samen te komen planten. Met de deze plechtige boomplantdag willen we concreet ook een bijdrage leveren aan de verwerving
van dit complex. Wij vragen ook aan elk deelnemend gezin om het project symbolisch te sponsoren. Elke deelnemer betaalt € 5 en kan dan
ook ter plekke zijn boompjes planten.
Concreet: zondag 8 maart vanaf 10u00 tot 17u00
Toegang: langs de Kasteellaan, Geetbets. Wegwijzers in Kasteellaan richting Aronst Hoek volgen.
Deelnameprijs: € 5 per gezin dat daarmee het unieke project Bos Aronst Hoek sponsort en ter plekke zijn boompjes kan planten.
Tips: warme kleren, laarzen of stevig schoeisel aangewezen.
We hebben een reeks spades beschikbaar maar je mag uiteraard ook je eigen spade meebrengen.
Op het terrein zullen tenten opgesteld staan met een infostand over Aronst Hoek en het bosproject,
met soep en een natje en een droogje en wordt er begeleiding voorzien.
Info: www.natuurpuntoostbrabant.be of m.opdeweerdt@gmail.com
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