De Serskampse Bosgordel
Een nieuw reservaatproject in de steigers
Sinds de voorbije winter werken een aantal conservators van Natuurpunt Scheldeland op het idee om
een nieuw natuurgebied in onze afdeling te creëren. Of beter gezegd: enkele bestaande
natuurgebieden reeds in eigendom of beheer van Natuurpunt samen te voegen tot één groter en
meer zichtbaar project genaamd “de Serskampse bosgordel”.
Sinds geruime jd steekt onze afdeling heel wat energie in natuurontwikkeling in de Serskampse
regio. Aan de rand van Serskamp, op het grondgebied van We eren Boskant, ligt ons gekend
natuurgebied d’Heide. De focus ligt daar op open, zonbeschenen poelen (oa. voor de
kamsalamander!) en enkele kleine landschapselementen. Andere percelen in eigendom, zoals de
Eetgoedweide (met zeldzame ﬂora) en het Nonnenbos, of percelen in beheer van Natuurpunt, zoals
het Hazenveldbos, zijn nog niet als natuurgebied erkend.
De gemeente Wichelen is helaas een bosarme gemeente. Enkel in en rond de deelgemeente
Serskamp kan je nog wat bosrijke kernen terugvinden. De Nonnenbossen in het oosten,
Serskamp-/Smetledebos in het zuiden, en ten noorden van de dorpskern tref je nog mooie bossen
rond het Eetgoed. Deze zijn vaak relicten van één groot boscomplex dat zich alvast rond 1600 rond
heel Serskamp bevond. Doorheen de eeuwen bleven hiervan wisselende delen bebost en behielden
ze een rijke biodiversiteit. Enkel jdens de tweede wereldoorlog werden grote delen gekapt, maar
deze werden nadien (grotendeels) ook herplant. Het zijn vooral deze gebieden die nog steeds heel
wat te bieden hebben in ons versnipperde landschap. Samen met de andere biotopen die je hier
terug kan vinden – voch ge graslanden, beekvalleien, heiderestanten,.. – maakt dit het de moeite
waard om er een mooi project rond uit te werken.
Een toekomstvisie
Door al deze gebieden rond de dorpskern van Serskamp administra ef samen te voegen tot één
natuurgebied krijgen we meer mogelijkheden qua erkenning, subsidiëring en ontwikkeling. En op het
terrein ontstaan op die manier robuustere gebieden die bijvoorbeeld meer weerbaar zijn tegen
‘klimaatstress’.
Maar dit is uiteraard geen papieren project, integendeel! Natuurpunt Scheldeland koppelde deze
integra e aan het ui ekenen van een visie-gebied ten noorden en oosten van de dorpskern van
Serskamp (grens met Schellebelle en Wanzele). Binnen dit gebied willen we in de toekomst onze
ac viteiten op het vlak van natuurbescherming en –ontwikkeling verderze en en opdrijven. Dit is
complementair met de ontwikkeling van de Vallei van de Serskampse beek (gebied grenzend aan
Smetlede en We eren) door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. Samen
vormen deze 2 natuurgebieden de basis tot het herstel van de historische bossen rond Serskamp,
zoals terug te vinden op de topologische kaarten van graaf de Ferraris van 1777.
(h p://www.kbr.be/nl/kaart-van-ferraris)
Samen sterk!
Gelukkig hebben we met de gemeente Wichelen een goeie partner in dit project! Ook zij ijveren via
diverse wegen voor het herstel van de historische bosgordel rond Serskamp, en voor hen beheren we

nu reeds het Hazeveldbos. Omdat we zo veel mogelijk draagvlak willen creëren rond dit project zijn
we onze visie begin maart gaan voorstellen aan enkele leden van het Schepencollege in Wichelen.
Ondertussen hebben wij van hen een guns g advies gekregen en in eenzelfde moeite zullen we hun
bosperceel langs de Bremenhulstraat ook opnemen in onze erkenningsaanvraag.
Nu hopen dat de bevoegde diensten van de Vlaamse Overheid niet te lang talmen met de erkenning
zodat we ook op het terrein terug meer ac e kunnen ondernemen.
Een dikke pluim aan iedereen die meewerkt aan dit project, maar ook voor de steun die we van ieder
lid (jullie dus!) op diverse manieren ervaren!
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