
Kinderraad plant bomen in Bevel: “Ze zullen hier nog 

staan als we oud zijn” 
BEVEL -  

Het Agentschap Natuur en Bos voerde begin dit jaar een grote kapping uit aan het 

Cruysveld in Bevel (Nijlen). Woensdag was het moment rijp om opnieuw jonge 

boompjes aan te planten. Daarvoor kon er gerekend worden op de leden van de 

kinderraad. 
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Marieke Langmans: “Gelukkig zijn de putten al gemaakt.”  — ©  Joren De Weerdt 

 

De boomplantactie zorgde voor heel wat animo aan het Cruysveld.  — ©  Joren De Weerdt 

 

 

 

 



 “Een boom planten doe je niet elke dag. Het is dus best een leuk werkje. Gelukkig 

zijn de putten al gemaakt. Ik hoop dat de bomen heel groot gaan worden. Daarnet 

besefte ik dat ze hier waarschijnlijk nog zullen staan als wij oud zijn. We zijn hier dus 

ook wel trots op”, zegt Marieke Langmans (12), die kinderburgemeester is in Nijlen. 

 

 ©  Joren De Weerdt 

Een tiental leden van de kinderraad, die overigens allemaal een mondmasker droegen 

tijdens het aanplanten, kwam de eerste jonge eikjes aanplanten. Hun ouders bleven 

in de auto wachten om een samenscholing te vermijden. Schepen van Milieu Tom 

Covens (CD&V) kwam mee een handje toesteken. 

Na een korte uitleg van de boswachter gingen enkele tientallen boompjes in 

sneltempo de grond in. “Onze tijd als kinderraad zit er bijna op. Het is leuk dat we 

toch nog eens iets konden doen, want door corona is een groot deel weggevallen. 

Op deze manier sluiten we toch nog goed af vooraleer er een nieuwe raad wordt 

verkozen”, zegt Marieke nog. 

Ravage 

De positieve vibes op woensdag stonden in schril contrast met de sfeer van begin dit 

jaar, toen een grote kapping voor onvrede zorgde bij een deel van de wandelaars. 

“Wat een kaalslag. Dit bos is onherkenbaar, het halve bos is weg”, klonk het toen. 

Het Agentschap Natuur en Bos wilde met de kapping een mooier en diverser bos 

bekomen, met meer inheemse soorten. “Het is een ingreep die in het begin lijkt op 

een ravage”, erkenden ze. Maar er werd ook beloofd om in het volgende 



plantseizoen opnieuw duizenden bomen aan te planten, zodat de hoeveelheid bos 

identiek bleef. 

https://www.facebook.com/Nijlen/videos/1527850937426075/ 

Nu is het dus zover. In totaal worden 2.600 nieuwe zomereiken geplant en komt er 

ook een bosrand met veertig Europese vogelkersen, veertig hazelaars en veertig 

meidoorns. 

Boswachter Bart Govaere zegt dat er bij de aanplant voor gezorgd wordt dat het bos 

een natuurlijk karakter krijgt. “De grote aanplant gebeurt volgende week door 

mensen van een sociale werkplaats. De bomen worden in groepen geplant, met 

daartussen niets. Zo is er ook ruimte voor andere bomen om aan natuurlijke 

verjonging te doen en de vrije plaatsen in te vullen”, klinkt het. 

 

https://www.facebook.com/Nijlen/videos/1527850937426075/

