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Pro Silva

Pro Silva Vlaanderen presenteert:

Ervaringen met bosrandbeheer
UIT WISSELINGSEXCURSIE IN DE STREEK ROND VALKENBURG
Ook in Vlaanderen worden de laatste jaren ﬂink wat bosranden
aangelegd. De voordelen voor het bos, de natuur, de beleving en
het landschap zijn alom gekend, en iedereen weet toch wat een
bosrand is. Of toch niet helemaal?

Hoe breed is een bosrand voor je over een bosrand kan
spreken? Staan er alleen struiken in of kan hakhout ook?
Kunnen er ook hoogstammen in voorkomen? Wat is het
precieze effect op welke planten- of diersoort? Hoeveel
kost het beheer ervan? En wat met de bos’randen’ binnen
in het bos? ...
Veel vragen, veel meningen, veel ideeën...
Op vrijdag 25 april 2008 neemt Pro Silva Vlaanderen je
mee naar de streek rond Valkenburg. Dit golvende landschap met zijn kalkrijke bodems toont ons een variatie
aan bosranden, met een terugblik op 10 jaar ervaring.
Hier werden keuzes gemaakt, effecten werden gewikt en
gewogen en op basis daarvan legde men nieuwe bosranden aan.
Het is geen excursie met uitleg en weetjes, maar zoals
steeds wordt wat informatie gegeven om een uitwisseling
tussen de deelnemers op gang te trekken. Wat is de zin of
onzin van bosranden? Wat is het doel ervan en bereiken
we wel ons doel door het gevoerde beheer?
De excursie begint in de voormiddag en eindigt in de
namiddag. Het geheel wordt afgesloten met een bezoek
aan de Orchideeëntuin: een kalkgrashelling met talrijke
soorten! 

Zin om mee te stappen in dit boeiende thema?
Schrijf dan voor 11 april in via:
 prosilva@vbv.be
 09-264 90 50
 Werkgroep Pro Silva,
Geraardsbergsesteenweg 267 te 9090 Gontrode
Na inschrijving ontvang je de praktische informatie.
Deze excursie is een organisatie van VBV-WG Pro Silva,
i.s.m. Inverde vzw.

Pro Silva excursies; deelnemen en discussieren
Pro Silva is een praktische en professionele benadering van het bos
en zijn gebruiksmogelijkheden. Het is nadrukkelijk geen doelstelling
maar een denk- en werkwijze. Pro Silva beheer is actief beheer dat
natuurvolgend en extensief is. Het bos wordt zowel als productieals ecosysteem benaderd en met respect beheerd. Belangrijke
uitgangspunten bij Pro Silva beheer zijn: het benutten van spontane
processen, geleidelijkheid van ingrijpen en het werken aan gemengd,
structuurrijk bos met veel inheemse boomsoorten. Het beoogde
bosbeheer is effectief, ﬂexibel en efﬁciënt.
De excursies hebben tot doel over Pro Silva beheer kennis te vergaren en ervaringen uit te wisselen. Het is tevens discussieplatform
over beheermethoden en -consequenties. Een Pro Silva-excursie
draait om het zien van de kansen van het bos en zijn gebruikers.
De excursies staan in het teken van een duidelijk afgebakend
onderwerp, maar schrijven geen beheeradviezen voor. De excursiedeelnemers bepalen zelf welke zaken bruikbaar zijn voor het eigen
beheer.
Niet iedereen heeft in zijn of haar dagelijkse werk de gelegenheid
om samen met geïnteresseerden over het bosbeheer van gedachten
te wisselen. Dit kan juist wel op een PRO SILVA-excursie. Het hoeft
niet allemaal meteen juist te zijn, ook vragen zijn welkom en een
eigen mening wordt geapprecieerd, ook al klinkt ze controversieel:
de uitwisseling wordt in elk geval gestimuleerd...
Een receptenboekje moet je er niet verwachten. Wel een boeiende
zoektocht naar inzicht, kennis maar ook bosbeleving én gezelligheid. WELKOM!

