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Betreft: Het Zeen fase II
Geachte,
Natuurpunt Zaventem en Sterrebeek2000 vinden het een goed initiatief om het Zeen-project uit te
breiden. De aankoop van 8 ha bos en landbouwgebied langs de Tramlaan tussen Zeenstraat en
Hippodroomlaan legt groene, open ruimte vast voor de toekomst.
Ook de inrichting van een boomgaard, bloemenweide, speelweide en poel op de verworven
landbouwgronden vinden we een meerwaarde.
We sturen u graag onze visie over de bestaande, nog ongerepte bosstrook en wat ermee
aan te vangen.
De weinige mensen die het bos recent betreden hebben, getuigen dat het zeer drassig is, zeer
ontoegankelijk, er heel veel dood hout ligt en staat, de volgende storm bomen gaat neerleggen,
een gevaar voor betreders...
Er zijn plannen om bomen te verwijderen (die bomen zijn reeds oranje gemerkt), begaanbare
paden te trekken en bijkomende brugjes te leggen over de beek.
“Zo kan de natuurbeleving door jong en oud toenemen, kan de (Chiro)jeugd verder...’’ luidt het.
Wij stellen voor om dit bestaande bosdeel af te sluiten en onaangeroerd te laten en het af te
schermen van alle betreding met braamhagen.
In het wandel- en speelgebied van het Zeen fase I en de nieuwe aanleg in de landbouwzone is er
voldoende ontplooiings- en belevingsruimte voor iedereen.
We zouden daarom ook de wandelpaden en doorsteken beperken tot de voorgestelde
fietsverbinding en een doorsteek naar de Tramlaan-Konijnenweg. Indien de gemeente toch voor
een wandellus opteert, stellen we voor om het noordelijk deel op de grens van de grasvelden te
leggen i.p.v. doorheen de bosstrook.
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Voor het bestaande bosgedeelte kan dan eerst nagegaan worden in hoever het broekbos waardevol
is. In elk geval is het nu al uniek.
Het is uniek omdat
- het het laatste stuk moerasbos van Zaventem is in een regio waar “wetlands” zeldzame relicten
werden. Het is ook het laatste stuk ontoegankelijk en wild bos op ons grondgebied.
- natte terreinen een veel hogere biodiversiteit bevatten dan droge.
- het de natuurlijke waterbuffer is voor de te snelle regenafvoer van Sterrebeek naar Kraainem
(alwaar regelmatig overstroming)
Bijkomende argumenten om er een beschermd en beheerd rustgebied van te maken, zijn:
1) De achtergrond van veralgemeende verdroging.
In de regio zijn dit jaar de broekbossen en natte beekgebieden droger dan ooit. (Silsombos,
Grootbroekgebied van St Agatha Rode, Rotte gaten, Warandebos, Molenbeekvallei,...). Ook in onze
eigen groene gebiedjes is water schaars.
Het Zeen kent een lage waterstand, heeft een dun en dieplopend beekje, gevoed door neerslag.
Een kleine ingreep kan leegloop in gang zetten. De waterhuishouding is hier een uitdaging.
2) De achtergrond van veel “aangelegd” parkgebied
Sterrebeek heeft reeds 2 kasteelparken, het Sterea-gebied en nu ook Zeen fase I.
Ook elders in Zaventem: Noskoemboske, Vliegebos, de Bombazijnen, Molenbos,... zijn eerder
park- of speelbos dan beschermd natuurgebied.
Ook de Woluwe-plannen gaan in die richting.
Parkgebied vergt bovendien veel onderhoud en is gevoeliger voor vandalisme.
3) Een achtergrond van ‘niet gekend’.
Het bos is zowat 77 jaar oud. Het werd nog niet geïnventariseerd en bevat mogelijks verrassingen.
Bij de minste regelmatige betreding verdwijnen er soorten: roofvogels, uilen, eekhoorn, marter,
ree, vos en een reeks kleine vogelsoorten,...
Het weghalen van bestaande bomen moet in die zin ook beperkt blijven tot niet-streekgebonden
soorten of bomen die echt een gevaar vormen. Momenteel zijn er veel te veel bomen voor
verwijdering gemerkt. Ook dringen we aan dat eventuele verwijdering gebeurt met licht materiaal
om de natuur zo min mogelijk te beschadigen.
In de hoop dat men met dit advies zal rekening houden, groeten wij,
Met de meeste hoogachting,

Luc Caluwaerts
voorzitter STERREBEEK 2000 vzw

Danny Blockmans
voorzitter NATUURPUNT Zaventem
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