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Dag van de Boseigenaar

Bomen verbinden generaties
een van de opmerkelijke 
activiteiten tijdens de 
Week van het bos is het 
Wereldboomfestival dat op 
14 oktober zal plaatsvinden 
in de schamperij, een 
gehucht van het oost-
Vlaamse Horebeke. Het 
thema van deze bosweek 
luidt ‘Helden’ en zo’n 
‘held’ is ook boseigenaar 
raoul d’Hoossche, niet 
alleen omdat hij een 
honderdjarige eik van 
de kap redde, maar ook 
omdat hij al vele jaren jong 
en oud warm maakt voor 
het belang van bossen. 
samen met de bosgroep 
Vlaamse ardennen tot 
dender is hij gastheer van 
het festival dat samenvalt 
met de tweede dag van de 
boseigenaar. Chris Dutry

 
   Vlakbij Raouls bijna vier hectare 
groot bosperceel stond er een eik 
die zowat honderd jaar oud is. Toen 
Raoul vernam dat die eeuweling als 
brandhout dreigde te eindigen, greep 
hij in en kocht de smalle, sterk hel-
lende weidestrook waarop de eik 
stond. Hij heeft hem ondertussen ‘De 
Grote Meneer’ gedoopt. Raoul – bijna 
zeventig – is niet bepaald het type van 
de ‘treehugger’, maar zijn liefde voor 
bomen en bos is zeker even groot. De 
liefde deelt hij graag met jong en oud 
die hij rondleidt in zijn nog jonge bos. 
De bondsafdeling van Neder Ename 
wordt trouwens op de laatste dag van 
de Week van het Bos (18 oktober) ver-
wend met een heuse culinaire bos-
wandeling. 

“Volgens de Ferrariskaart van 1775 
was dit hier vroeger bos. Nadat het 
gekapt was, stelde men al gauw vast 
dat een zandgrond bovenop een 
kleilaag toch maar weinig vruchten 
voortbracht. Toen ik dit perceel zo’n 
tien jaar geleden aankocht, stonden 
er vooral populieren die bestemd 
waren voor de nu gesloten luciferfa-
briek van Union Match in Geraards-
bergen. Die grote populieren liet ik 
kappen om plaats te maken voor een 
streekeigen gemengd loofbos. Straks 
als de herfstkleuren zich ten volle 

tonen, wordt dit landschap weer een 
lust voor het oog. De streekschilder 
De Saedeleer vond hier trouwens ook 
zijn inspiratie voor zijn landschap-
pen. 
Vandaag staan er bovenaan de helling 
jonge eiken, sommigen vermoedelijk 
‘kinderen’ van de oude eik, andere 
werden door mij eigenhandig aan-
geplant. Per dag plantte ik zo’n 150 
boompjes aan en op tien dagen had 
ik zowat een hectare vol geplant. Al 
kreeg ik op sommige dagen ook wel 
hulp van een paar vrienden. Onder-
aan de helling waar het veel vochtiger 
is – je hebt hier vier kleine bronnen 

– staan er zwarte elzen. De nog jonge 
essen zijn echter aan het afsterven, 
sinds vijf jaar geleden ook hier de do-
delijke ziekte opdook. 
Ondertussen heeft de plaatselijke 
begrafenisondernemer interesse ge-
toond om in de bosrand een soort ge-
denkbos in te richten. Een plek waar 
de urnen geplaatst zouden kunnen 
worden en familie en vrienden van 
de overledenen in stilte een tijdlang 
in alle intimiteit bij hun overleven-
den zouden kunnen verwijlen. Maar 
dat moet eerst nog juridisch in orde 
gebracht worden. Ikzelf wil vooral de 
komende generaties liefde voor bo-
men en bossen bijbrengen.
Dit bos heb ik kunnen aankopen met 
subsidies van de overheid en bijge-
volg wil ik de belastingbetaler graag 
iets teruggeven door een deel van 
mijn bos voor het publiek toeganke-
lijk te maken. Ook de vogels zijn hier 
welkom, vandaar de nestkasten voor 

bosuil en eikelmuis. Die laatste heeft 
zich hier nog niet laten zien. Wel 
broedt er elk jaar een torenvalk. Ik 
heb ook bosranden met onder meer 
lijsterbes aangelegd om vogels ‘s win-
ters extra calorieën te bezorgen.
Palend aan dit stuk bos ligt er een 
domein van Natuurpunt. Op termijn 
hoop ik meer met hen samen te wer-
ken. We kunnen beter onze krachten 
bundelen als het om het behoud van 
waardevolle gebieden gaat. De natuur 
is nu al zo versnipperd in Vlaande-
ren. Als boerenzoon kan ik ook goed 
overweg met de lokale landbouwers. 
Ik wil hen ervan overtuigen om hun 
marginale landbouwgrond te laten 
bebossen. Ik vind dan wel iemand 
om hen daarvoor te vergoeden. Op 
die manier heb ik vermoedelijk al 
voor twintig hectare bijkomend bos 
gezorgd.

Mentor gezocht
Op onze vraag waarom er voortaan 
ook in ons land Wereldbomen erkend 
zullen worden, verwijst Hans Scheir-
linck, coördinator van de bosgroep 
Vlaamse Ardennen tot Dender, naar 
de Nederlandse Stichting Wereld-
boom: “De bedoeling is dat oude bo-
men de kans krijgen om eeuwenoud 
te worden en zo generaties met elkaar 
te verbinden. De directe omgeving 
waar zo’n boom staat wordt dan spe-
ciaal beschermd en komt onder de 
hoede van een beschermheer en later 
een beschermcomité. In ons concreet 
geval is dat Raoul D’Hoossche en de 
‘boompeter’ is Marijn De Valck. 
In Engeland bestaat al veel langer 
een traditie rond de bescherming van 
oude bomen. Vandaar dat we over 
het Kanaal trokken, op zoek naar een 
‘mentor’ voor onze Wereldboom, een 
boom van dezelfde soort maar een 
pak ouder. In het geval van ‘De Grote 
Meneer’ wordt dat de ‘Mayor Oak’. 
Die eik is minstens achthonderd jaar 
oud en hij staat in een restant van het 
vroegere Sherwood Forest, bij ons 
bekend om Robin Hood. Onze eik is 
dus nog piepjong vergeleken met zijn 
mentor. 
De voornaamste bedoeling is dat 
er een groep van mensen groeit die 
zich bekommert om een waardevolle 
boom en zorg draagt voor zijn ‘oude 
dag’. Eens die steungroep voldoende 
groot is, zal niemand het nog in zijn 
hoofd halen om de boom of zijn na-
bije omgeving schade te berokkenen. 
In Nederland, waar er al een aantal 

Straks wordt dit 
landschap weer  
een lust voor het oog
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