Zemst-Laar - Rond het Bos van Aa is het rustig, na de stopzetting van de zandontginning
en de aanvoer van grond een tweetal jaar geleden. In 2014 zijn er voor het gebied met
Waterwegen en Zeekanaal, Natuurpunt en het Agrobeheercentrum Eco² toekomstgerichte
afspraken gemaakt voor het beheer van het historisch landschap rond het Bos van Aa. Die
zijn nu aan uitvoering toe. Sinds kort worden de eerste percelen door onze landbouwers
beheerd volgens deze afspraken.

Landbouw en natuur hand in hand:

‘agrobeheer’ van start

Landbouwer Kris Houman in actie.
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et historisch landschap
tussen Bos van Aa en
Kollintenbos is, samen met
het omwald gedeelte van
Bos van Aa, eigendom van Waterwegen
en Zeekanaal (W&Z). Het beheer
van het omwald gedeelte (de vroegere
zandgroeven) is in 2013 overgedragen
aan Natuurpunt. Het beheer van de
landbouwgronden in de buurt, die nu
grotendeels worden bewerkt, mogen
plaatselijke landbouwers op zich nemen.
De landbouwers krijgen hiervoor de
steun van het agrobeheercentrum
Eco². Het Bos van Aa is Europees

beschermd. Daarom moeten er bepaalde
zogenaamde ‘natuurdoelstellingen’ gehaald
worden en daarvoor is een specifiek
beheer noodzakelijk. Hiervoor heeft
Natuurpunt in samenspraak met W&Z,
het Agrobeheercentrum Eco² en ANB een
beheerplan opgemaakt voor dit gebied. Aan
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de hand daarvan weten de landbouwers
welke werkzaamheden op welk perceel
uitgevoerd mogen en moeten worden.

Lokale landbouwers
ingeschakeld voor
natuurbeheer
De beheerwerken worden zoveel mogelijk
uitgevoerd door lokale landbouwers. Het
beheerplan en de ondersteuning vanuit
het Agrobeheercentrum Eco² zijn hier
de leidraad. “We merken wel dat door de
specifieke voorwaarden heel wat van deze
werken niet rendabel zijn en dat er dus
naar ondersteuning gezocht moet worden.
Gelukkig kunnen we hiervoor een beroep
doen op ondersteuning vanuit de overheid
en de gemeente” zegt Mathias D’Hooghe
van het Agrobeheercentrum Eco². In het
verleden werd er al een poel gegraven op
een van deze percelen. Deze heeft zijn nut
bewezen, want na enkele jaren verschijnen

er al salamanders. Sinds 2015 zijn er vijf
percelen met een totale oppervlakte van
7,5 ha in beheer volgens het beheerplan.
Een groep landbouwers die interesse
hebben in dit beheer zijn verenigd in
de agrobeheergroep Agronatuurbeheer
Zemst. Drie van hen, Marc Truyen,
François Binst en Kris Houman (foto),
werden aangesteld om het beheer van de
percelen op zich nemen. Twee percelen
werden omgevormd van akkerland naar
grasland. Ondertussen werden er al
twee percelen gemaaid. Op lange termijn
zullen zich hier extensieve graslanden
ontwikkelen zoals glanshaverhooilanden
en dotterbloemgraslanden. De andere
percelen zijn momenteel nog in
landbouwgebruik. De landbouwers
zullen deze percelen tot hun pensioen of
70 jaar kunnen bewerken.
Tekst: Bart Coopman, met dank aan Agrobeheercentrum
Eco², foto : Jean Andries
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