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Help mee dit bos
te redden
Om een uiterst waardevol
loofbos te redden heeft
Les Muscardins asbl,
een samenwerking van natuurbeschermers
en buurtbewoners, dit bos opgekocht.
Er was geen andere keuze dan de koopovereenkomst
te tekenen, of de bomen waren reeds gerooid.
Een belangrijk deel van de nodige fondsen
moet echter nog gevonden worden.

Het bos

De bronbeek

Gesitueerd in het Ardens gedeelte van het Belgische
Viroinval.

Een bronbeek, de Ry Pasteuri, doorkruist het bos en mondt
uit in een klein beschermd Natura 2000 gebied van de
Ruisseau d’Alysse. De Ry Pasteuri is de enige zijstroom van
de Alysse die nog niet
volledig opgeofferd werd
aan de sparrenteelt.

23 hectaren natuurlijk ontwikkeld loofbos: eik, beuk,
haagbeuk, berk, esp, lijsterbes, sporkehout, hazelaar, …
Zeer rijke onderbegroeiing: veel oude hulst, heide, hengel,
bosbes, braam, kamperfoelie, gevarieerd palet varens,…
Tal van in België beschermde
en/of
zeldzame diersoorten:
hazelmuis, vuursalamander, 2
soorten hagedissen en de
hazelworm, ringslang, 5 soorten
spechten, zwarte ooievaar, het
mythische
vliegend
hert,
zeldzame vlinders, boommarter,
das, ….

Het voorbestaan van veel
dieren en de specifieke flora
hangt af van de kwaliteit
van het water van die beek en is van vitaal belang voor het
behoud van de bijzondere biodiversiteit op deze plaats
Met het doel alle sparren rond de Ry Pasteuri te
verwijderen, werd ook 2 hectaren jonge sparren langs die
beek aangekocht.

Waar wringt het schoentje?
In ijltempo sneuvelen inheemse loofbossen voor de
aanplant van naaldboomsoorten als Epicea en Douglas.
Dit zijn snelgroeiers met een zogenaamde hogere economische
opbrengst.
De monocultuur van naaldbomen is ronduit nefast voor de
biodiversiteit en voor de
kwaliteit van bronnen en beken.
Op veel plaatsen in de Ardennen is deze monocultuur een
feit. Hier en daar probeert men met onder andere
Europese subsidies de klok terug te draaien.

Ambitieus plan voor aankoop van het bos
Het is onbegrijpelijk dat een zo
opmerkelijk gevarieerd loofbos
voor de bijl zou gaan voor de
sparrenteelt.
Veelal is de reactie er dan ook een
van ongeloof; dit kan toch niet in het Parc naturel de
Viroinval?! Niets is minder waar als het gaat om een
‘privébos’. De enige mogelijke manier om het bos te redden,
is de aankoop ervan.
Subsidiëring blijkt mogelijk. De dossierbehandeling duurt
enige jaren; met andere woorden, slechts subsidiëring na de
feiten. Er is dus nood aan een prefinanciering.

Enkel een burgerinitiatief kan dit bos nog redden!

Hoe aankopen en beheren?

Doe mee: teken in op de obligatielening

Structuur:

Inderdaad, de aankoop van een bos is geen alledaags project. Het
wordt niet gemakkelijk om alles gefinancierd te krijgen, temeer
de tijd om dit te realiseren zeer kort is.
Voor 250 € kunt u inschrijven op een
obligatie. Goed om weten, het betreft
een lening en u krijgt uw bijdrage terug.

De vzw en een coöperatie kopen gezamenlijk het bos aan.

vzw
Obligatiehouders

Coöperatie
Aandeelhouders

Per schijf van 250 € wordt
een obligatie uitgereikt.
Deze deelname is haalbaar
voor een groter publiek.

Mensen die een investering
wensen te doen, ethisch en
in een concreet project.

Aankoop: ongeveer 1 € per 1 m² bosgrond (incl. registratiekosten,
notaris, landmeter, gedwongen overname bosontginningsweg,…)

De vzw neemt het natuurbeheer van het bos waar

Het inschrijvingsformulier en de uitgiftemodaliteiten vindt u op de site terug

Kan en wenst u een stapje verder te gaan. Word coöperant!
Uw aandelen staan garant voor een ethische belegging. Natuurlijk
neemt de vzw de aandelen over als na verloop van tijd de fondsen
voorhanden zijn. Voor meer informatie over deze optie, gelieve
contact op te nemen: 060/39 91 99 of edithbrouckaert@gmail.com.

De meerwaarde?
Voor de vzw zou, gezien het totaalbedrag, het uitbetalen
van een rente een belangrijke meerkost betekenen voor
de afbetaling van de lening.
Zelf verliest u niets.
Op de bank heeft 250 € hooguit
een opbrengst van 4 €(*).
Maar u redt maar liefst 250 m²
waardevol bos !!
(*) 250 € aan 2 % interest, in de huidige tijd méér dan marktconform, heeft een
jaarlijkse opbrengst van 5 €, te verminderen met 25 % roerende voorheffing.

Andere mogelijkheden om te helpen
Wilt u iemand een origineel
en zinvol cadeau geven?
Schenk bijvoorbeeld het
peter- of meterschap over
een boom, een dier of een
biotoop van het bos.

Surf naar www.lesmuscardins.be
Allemaal te veel gedoe en u wenst toch een steentje
bij te dragen, een simpele gift is zeker ook welkom.
PS: De website is nog in volle ontwikkeling. Als het onmogelijk blijkt om in te
loggen, probeer het eventjes later opnieuw aub.

Terugbetaling obligatierekening


Inkomsten uit initiatieven van de vzw




Giften
Permanente opdrachten

 Aanvraag bestaande gewestelijke,
nationale en/of Europese subsidies
 Vraag voor steun aan grotere
natuurverenigingen


Indien nodig, herfinanciering van een
deel van de obligatielening

Praktische gegevens op een rijtje
Les Muscardins asbl
Domaine des Nobertins 175
5670 Viroinval

Website: www.lesmuscardins.be
Email: lesmuscardins.asbl@gmail.com
Bankrekening: BE97 0004 2592 2249
Contactpersoon:
Edith Brouckaert: 060/39 91 99
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