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Bomen redden op Steenenburg en elders

De Nederlandse natuur produceert jaarlijks een overdaad aan jonge bomen en
struiken. De meeste daarvan krijgen niet de kans om uit te groeien tot een
volwassen boom. Ze worden aangevreten door wild als konijnen en reeën,
krijgen te weinig licht of te weinig water. Maar door ze te verplanten voordat ze
het loodje leggen, krijgen ze toch een goede kans om uit te groeien. De Natuuren Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) verplaatste zaailingen van
Steenenburg naar onder andere Giersbergen.
Op Landgoed Steenenburg staat groot bosonderhoud gepland. Het tracé voor de
ontsluiting van het landgoed loopt deels door het bosgebied. Op het tracé stonden vele
jonge bomen en planten op de verkeerde plaats. In overleg met de gemeente Heusden
zijn de afgelopen weken ruim 350 jonge boompjes en struikjes die op het tracé stonden
opgegraven.
Vervolgens zijn ze in overleg met Natuurmonumenten weer geplant rond Giersbergen.
Door de verdroging zijn de fijnsparren daar de laatste jaren massaal afgestorven. Die
ruimte wordt nu ingenomen door de jonge loofbomen en struiken afkomstig van Landgoed
Steenenburg. Niet alleen vele jonge beuken, lijsterbes, berken, hazelaar, hebben op deze
manier een nieuwe toekomst gekregen om uit te groeien in een mooi gevarieerd loofbos.
Ook ruim vijftig breed bladige wespenorchissen, die stonden op het toekomstige weg
tracé, vonden een nieuwe plaats op het landgoed.
Los van deze actie redt de werkgroep Landschapsbeheer van de vereniging regelmatig
jonge boompjes. Van plekken waar ze ten prooi zouden vallen aan maaimachines, naar
veiliger plekken in natuurgebieden.
Op deze manier draagt de NMVH haar steentje bij aan het op peil houden van het
bomenbestand in de gemeente Heusden.
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