
 

LIONS 112a  Zone A-12 

Centenialviering 26 maart 2017 

Zwerfvuil opruimen en bomen planten: 

Locatie: Oostkamp,bebossing van 1,56ha weiland aan de brug over de E403 met toegang 

recht tegenover Sijslostraat 192. De eigenlijke bebossing betreft ca.1,25ha aangezien een 

deel reeds bos is. Het betreft het aanplanten van 40 groepen van elk 50 bomen verspreid 

over het perceel.  

De opruimaktie situeert zich vanaf de afrit E403 (richting Kortrijk) tot aan de locatie van de 

bebossing. Beide kanten van de rijweg. 

Start : 13:00u 

Deel 1:  bestaat uit  2 mogelijkheden: 

1. Deelnemen aan de opruimaktie : groepjes vormen van 5 à 6 personen. Aandacht voor de 

verschillende soorten afval langs de weg. Vnl. onderscheid tussen oude metalen, glas,blik en restafval. 

In elk groepje een persoon aanduiden die het verkeer in de gaten houd om de veiligheid van de 

anderen te vrijwaren. 

2. Deelnemen aan de begeleide wandeling: Vanaf de locatie waar we het nieuw bos planten 

kan deelgenomen worden aan een geleide wandeling van ca. 3,5km (1 tot 1,5u) doorheen het 

aangrenzende natuurreservaat Doeveren. Wat Doeveren uniek maakt zijn kleine heideveldjes die erg 

verschillen van de grote heidevlakten in de Kempen. Het is een heel gevarieerde wandeling door loof- 

en naaldbossen maar ook langs historische dreven en dwars door bloemenrijke graslanden tussen de 

Galloway-runderen. Doeveren sluit aan bij het gemeentelijk bosdomein Merkemveld. Een lokale gids 

kan zo’n 25 tot 40 wandelaars begeleiden en vertellen over de natuur in het gebied en het gevoerde 

beheer.  

Deel 2: bomen planten door alle deelnemers van 14:30u 

-          Betere omschrijving locatie: Het ruig weiland van 1,56ha ligt langs de doodlopende toegangsweg naar 

Sijslostraat nr. 177 en nr. 179. De toegangsweg begint tegenover woning (te koop) nr. Sijslostraat 192. 

   

-          De Bosgroep zal er samen met de eigenaar voor zorgen dat de plantgaten vooraf gemaakt zijn. 
Voorzie wel aangepaste kledij en schoenen voor de deelnemers want het terrein is nat en oneffen. 

 

Deel 3 : hapje en drankje vanaf +17u  einde voorzien 18u à 18:30u 


