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INITIATIEF
Buurtbewoners van de Dorpslaan willen een braakliggend terrein (in totaal 56 are) omvormen tot een postzegelbosje (*). De
percelen zijn door de jaren heen al natuurlijk vergroeid tot een bosje. Voor het opkuisen en beheer van het bosje hebben ze
nood aan goede werktuigen.

Via dit sociaal/ecologisch project willen de initiatiefnemers in eerste instantie de bouwrijpe gronden redden van bebouwing. Uit
een studie in 16 Europese regio’s bleek dat zulke bosjes veel belangrijker zijn voor de gemeenschap dan gedacht. Ze slaan
per oppervlakte-eenheid meer koolstof op in de bodem, bevatten betere voedselbronnen voor wilde dieren en er leven minder
teken. Wat de buurt ook wil vermijden is dat de percelen zouden aanleiding geven tot verdere vertuining. Het behoud van de
natuurwaarden van het bos moeten centraal staan en een gezamenlijk gebruik en beheer zal bijdragen tot een mooiere buurt
en goede verstandhouding. Bovendien creëert dit bos een natuurlijke buffer tegen de overstromingsproblematiek in Halle
(natuurlijke waterinsijpeling).

Bos-O-Theek
De iniatiefnemers zouden gemeenschappelijk specifieke professionele toestellen kopen: bladblazer, hakselaars, bosmaaiers,
heggeschaar, kettingzaag. Gezien de oppervlakte en de afwezigheid van elektriciteit wordt geopteerd voor toestellen op
benzine. Deze toestellen worden van bij aanvang aangeboden aan elke Hallenaar, die de toestellen ook kan ontlenen in de
“Bos-O-Theek”.

Dit is een duurzame manier en zo wordt er maximaal gebruik gemaakt van deze toestellen.

(*) POSTZEGELBOS https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/02/kleine-bosjes-blijken-veel-belangrijker-dan-
gedacht/?fbclid=IwAR3UpOYM5SG7VZRcvymCjXccFQbfg0XYCrh7m0idIhZTHCl1gryivXVzOzQ
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Voor aankoop/beheer/verhuur van het materiaal wordt er samengewerkt met 
GOE GERIEF. 

https://www.stekhalle.be/nieuwtje/lancering-materialen-bibliotheek-goegerief

Deze uitleendienst is dit jaar opgezet door STEK dat op haar beurt ondersteund wordt
door 1500CC en Villa Basta. Hun redenering: “Toestellen die je maar enkele keren per jaar
nodig hebt en daarom te duur zijn om aan te kopen, worden nu toegankelijk voor iedereen.
Door het hanteren van deze lokale deeleconomie, gaan we in tegen overconsumptie en helpen
zo de omloop van goedkopere, minder kwaliteitsvolle toestellen te verkleinen. Op deze manier
dragen we bij aan een efficiënt gebruik van grondstoffen en een duurzame maatschappij.”

Vooraleer aan het bosbeheer te doen zouden de initatiefnemers ook willen
samenwerken met de Groendienst van Halle om meerdere containers ter beschikking te
stellen om alle vuil, dat zich al 50 jaar heeft opgestapeld, uit het bos te kunnen halen.
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