
Al eens een boompje geplant in echte Aalbeekse 
natte klei? Terwijl je laarzen diep in de grond 
zakken, je spade verandert in een hopeloze homp 
klei en je je evenwicht probeert te bewaren bij een 
stormachtige wind. De plantjes zullen ook niet 
gemakkelijk aanpakken, maar kleigrond is zeer 
vruchtbaar en bomen zijn een noodzakelijk goed 
voor de mensheid.  

Op zondagmorgen 21 februari kon je deelnemen 
aan de 6de plantactie in de geschiedenis van het 
Kortrijkse Stadsrandbos. De plaats van afspraak 
was de Cornelusweg. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zorgde 
zoals gewoonlijk voor materiaal en plantgoed, 
Stad Kortrijk bij monde van gebiedswerkster Sofie 
Strobbe stonden in voor logistiek en organisatie.

Vis in de Leie en bomen op het 
veld

Zeg nooit dat er geen draagvlak is voor de 
uitbreiding van het Preshoekbos: meer dan tien 
Kortrijkse verenigingen werkten mee. Tuinhier, 
Chiromeisjes Marke, Wereldwerkgroep Marke, 
WAR (oorlogsherdenkingen) Marke, Den 
Gestikten Draad (handwerkvereninging) en 
Natuurpunt plantten elk een eigen perceel vol. 
Veel Kortrijkzanen kwamen individueel boompjes 
en heesters planten. De speelpleinwerking van 
Marke zorgde voor kinderanimatie en bouwde het 
insectenhotel. 
Tenten opzetten was onbegonnen werk, maar geen 
nood: daar was de bereidwillige buurman Luc die 
zijn carport ter beschikking stelde van de catering 
(verzorgd door de Kinderboerderij Van Clé) en 
vriendelijk zijn garage aanbood als schuilplaats 
voor de Heulse orkestband ‘Festinato’. Zoals 
die mensen zongen en blaasden, de wind kon er 
niet tegenop. Welke Kortrijkzaan wordt nu niet 
kinderlijk enthousiast van “’vis in de Leie” van 
Johny Turbo? 
Op de maat van streekeigen muziek gingen zo een 
1000 tal bomen en 1000 tal struiken de grond in op 
een terrein van 6,7 ha. 
Het Preshoekbos wordt geen aaneengesloten 
bospartij maar een zeer gevarieerd en 
multifunctioneel groengebied waarbij gestreefd 
wordt naar een biodivers evenwicht van gras- en 
hooilandjes, begrazingsblok, poelen, speelbos en 
speelweide, halfopen zones, struwelen en boszones. 
Momenteel heeft ANB al een vaste locatie voor 
de speelbossen die aansluiten op de fietsassen van 
Kortrijk en een eigen visie voor de toegangspoorten 
voor verschillende types van gebruikers: 

‘Trek ons uit de Aalbeekse klei’
NIEUWE AANPLANTACTIE STADSRANDBOS IN 
SAMENWERKING MET ANB EN STAD KORTRIJK
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wandelaars, fietsers, VTT, paarden, jonge gezinnen. 
Het beloofde plaatje oogt alvast perfect. Tot zover 
het goede nieuws.

Twee derden van de gronden 
moet nog aangekocht

Maar waar staan we vandaag met de plannen voor 
een 250 ha groot Stadsrandbos voor Kortrijk en 
Menen? We moeten tot de pijnlijke vaststelling 
komen dat de laatste 9 jaar niets meer - geen enkel 
perceel - is aangekocht. 
Bijna 20 jaar na de regeringsbeslissing is slechts 75 
ha van het geplande 250 ha bos gerealiseerd, dat is 
nog geen derde. Daarenboven liggen 15 ha hiervan 
binnen het klaverblad van de autosnelwegen en 
zijn de facto ontoegankelijk. 
De geluidsoverlast is een groot minpunt. 
Aan de verkeerswisselaar ter hoogte van de 
Markebeekvallei wilde men géén struikengordel 
op de berm, zogezegd om voor de auto’s vanop 
de snelweg het mooie uitzicht op de gehele 
Markebeekvallei te kunnen vrijwaren. De inwoners 
van Marke-centrum, de Markse woonkernen 
Nieuwenhove en omgeving Preshoekstraat lijden 
daardoor voortdurend onder geluidsoverlast, 
uitlaatgassen, fijn stof  en drukte. Hoge en dichte 
groenbuffers en struikenbermen dringen zich op. 
Het autoverkeer op de Aalbeeksesteenweg Lauwe 

- Lauwestraat Aalbeke gaat véél te snel en het 
fietspad is er onveilig.

Het moet vooruitgaan

Dit jaar zet Natuurpunt het Preshoekbos 
in de kijker. Er staat een nauwkeurige 
natuurinventarisatie van het gebied op stapel met 
als hoogtepunt een 1.000-Soortendag naar het 
voorbeeld van het gelijkaardige succesvolle project 
op de Vaarttaluds vorig jaar in Zwevegem. 
Op 26 april gaan de kleuters en schoolkinderen 
boompjes inzaaien, vooral eikels - 400kg!

De creatievelingen van de speelpleinwerking zullen 
voor kleur zorgen en maken vogelverschrikkers. 
Op 8 juni neemt Griet Santy ons allemaal mee op 
Natuur-Wonder-Wandeling in het Stadsrandbos.

En U beste lezer…

… en alle leden en vrienden van de Natuur.koepel 
vzw worden vriendelijk uitgenodigd om het 
Stadsrandbos te steunen door de platformtekst  
op www.natuurkoepel.be/preshoekbos mee te 
ondertekenen.

Met jouw hulp gaat het Stadsrandbos 
vooruit.
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