
12
SNEP! 2017 NUMMER 4

Aankondiging  

Bosplantactie in Parkbos

Op zaterdag 10 maart organiseert
Natuurpunt Gent samen met de

andere parkbospartners een
bosplantactie in het Parkbosgedeelte

‘Rijvissche’. Het te bebossen
perceeltje, dat Natuurpunt op 

9 november 2017 heeft aangekocht,
paalt aan het grote Hutsepotbos. 
Het is de bedoeling om met deze

plantactie het Hutsepotbos nog
verder te versterken en uit te breiden.

Natuurpunt Gent wil zich nog meer dan
vroeger inzetten om op het terrein in Gent
extra bos te realiseren. In het voorjaar
van 2018 organiseren we samen met
andere betrokken partners zelfs twee
bosplantacties op anderhalve week tijd.
Eén in de Vinderhoutse Bossen, waar je
elders in deze Snep! meer over kunt
lezen, en één een weekje later in het
Parkbos, in het deelgebied Rijvissche.

In het Parkbos is de voorbije jaren al heel
wat werk verzet, maar er is ook nog veel
te doen. Natuurpunt Gent wil ook een
steentje – of boompje – bijdragen. We

willen ons uiterste best doen om in het
deelgebied Rijvissche onze engage -
menten waar te maken. De aankoop van
november 2017 en de aanplantactie van
10 maart 2018 passen perfect binnen dat
engagement.

Wat en hoe gaan we planten?
Het is de bedoeling om een afstand van
minimum 3 meter te bewaren ten
opzichte van de aangrenzende tuinen en
gebouwen. Die strook zal twee keer per
jaar worden gemaaid. Vanop een afstand
van 10 meter van de perceelgrens zal een
bosmantel worden aangeplant. De

Nieuwe aankoop in Rijvissche
Op 9 november 2017 werd de akte verleden voor de aankoop van twee percelen braakliggende akker, gelegen achter de huizen van 
de Grote Steenweg Noord ter hoogte van de ovonde. De grond heeft een totale oppervlakte van 2.517 m² en werd aangekocht van de
familie Verhaegen. De percelen zijn vrij van pacht. De aangekochte percelen palen aan het Hutsepotbos dat Natuurpunt in 2015
heeft aangekocht. Het is intussen al de tweede aankoop die we in 2017 konden realiseren in Rijvissche. Op 22 maart kochten we
ook al ruim 1 hectare, gelegen langs de Rijvisschestraat, tegenover het kasteelpark Rijvissche 

soorten die we zullen aanplanten, zijn
sporkehout, sleedoorn, meidoorn,
lijsterbes, hulst, Gelderse roos (alle 15%
van de totale  aanplant), zoete kers en
hazelaar (beide 5% van de aanplant). Ter
hoogte van de woningen wordt wel een
dichtere rand aangeplant om de privacy
te respecteren. Ook brem en gaspeldoorn
behoren hier tot de mogelijkheden. De
boskern zelf willen we zoveel mogelijk
spontaan laten verbossen.

AANPLANTACTIE
Op zaterdag 10 maart 2018 gaan we van 13.00 tot
16.00 uur bomen aanplanten op het recent aange-
kochte perceel in Rijvissche. We stellen er ook de
landschapsvisie voor het hele gebied voor.
Natuurpunt Gent zorgt voor het plantmateriaal
(boompjes, struiken, spades, enz.). Breng gerust
zelf een spade mee. Stevige schoenen of laarzen
zijn aangewezen. We verzamelen om 13.00 uur
aan de Rijvisschestraat (naast het huis met num-
mer 46 - dit is het laatste huis aan de rechterkant
als je van de Grote Steenweg Noord in de Rijvis-
schestraat komt). Iedereen is van harte welkom.
Kom ook een boompje planten en help zo het 
Hutsepotbos mee groeien!

Wie zijn de Parkbospartners? 
Het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, de provincie
Oost-Vlaanderen, de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem
ontwik ke len samen het Parkbos, een grote groenpool met een mix van bos, open
land schap pen, kastelen, dreven, … Voor het deelgebied Rijvissche is ook Natuurpunt
Gent een partner en nemen we zelfs het voortouw. Samen met de Parkbospartners
hebben we een landschapsvisie uitgewerkt. Die visie, met de bijbehorende
realisatiestrategie, werd goedgekeurd op de Gentse gemeenteraad op 20 november
2017. In de vorige Snep! kon je hier al meer over lezen.
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