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FOREST BOOST: LTT BELGIUM 6-10 maart 2022 

 
Ontwerp EMMA VERMEULEN 6 TBK (2020-2021) 

 

Tijdens de week van 7 maart werd onze school de uitvalsbasis voor een bezoek van onze partners uit 

Polen, Finland, Estland en Duitsland. Vier dagen lang kwamen ze naar hier om kennis te maken met 

onze school, onze leerlingen en met ons bosbeheer. Toegegeven, we zijn maar een kleine speler in 

vergelijking met onze partners, toch vonden we een aantal mooie locaties om de bossen en ons 

bosbheer in ons volgebouwd Vlaanderen onder de aandacht te brengen. 

 
Onze deelnemers uit Finland, Estland, Polen, Finland en studenten van De Wijnpers 

 

Op zondag verzamelden we na een veel te vroege vlucht in Leuven waar Roeland, onze 

geschiedenisleraar voor een bevlogen rondleiding zorgde en we genoten van een drankje op de Oude 

Markt of de langste toog van het land. Al vlug heerste er een ontspannen sfeer. Sommige partners 

hadden elkaar al ontmoet in Polen tijdens de maand oktober. Het werd dan ook een blij weerzien. 



  

  
Op maandag begon ons officieel programma met een welkomstwoord door onze directeur L. Lambert 

en een rondleiding verzorgd door de leerlingen van 6 TP en 6 TNG. Nadien bezochten we het 

Zoniënwoud en het indrukwekkende Arboretum te Tervuren.  

   

We leerden er alles over de uitdagingen van de 21ste eeuw, hoe we zichtbare en onzichtbare vijanden 

van het bos te lijf gaan. We maakten kennis met enkele exotische boomsoorten. De interesse was 

groot. Het werden dan ook zeer boeiende wandelingen. Bovendien waren er ook nog sporen zichtbaar 

van de laatste storm Eunice. 



  

  

Een kort bezoek aan de hoofdstad kon niet ontbreken. Geloof het of niet, het verkeer stond alweer 

stil… Na een snelle wandeling langs enkele highlights staken we moe maar voldaan onze voeten onder 

tafel. 

  

 

Forests matter on a global scale. Vital undisturbed forests and 

woodlands are the future of our planet and our appreciation for 

trees affects the way we interact with the world around us. 

P. Wohlleben, The hidden life of trees 



  

Op dinsdag bezochten we eerst het groepsproject van Guido te Halen. Leerlingen hadden daar de tijd 

van hun leven tijdens de bosweek. Nadien trokken we verder richting Limburg waar we twee 

natuurprojecten bezochten onder hoogspanningslijnen. Elia, de netbeheerder verschafte ons 

deskundige uitleg. Stijn zorgde voor een vlotte vertaling.  

  

   



  

Na een korte middagpauze in het Stasjon, stond een bezoek aan het Nationaal Park Hoge Kempen 

op het programma. 

  

 



   

Op woensdag trokken we richting het Zwin en werd de dag afgesloten met de landenpresentatie en 

een diner in het Wijnpershuis gevolgd door een zeer gesmaakte bierproeverij.  

  

 

Hoe hoog de bomen worden hangt onder andere af van het 
krachtenspel tussen enerzijds de zwaartekracht, en anderzijds de 
aanzuigende werking die de bomen kunnen creëren als water 
verdampt bij de bladeren en naalden. Ze kunnen niet tot aan de 
hemel groeien omdat ze het water uit de grond op een gegeven 
moment niet meer ver genoeg omhoog krijgen. (DS, 25/02/2022) 

 



  

  

Wat hebben we ontdekt? 

• Dat Finnen, Esten en Polen het hier heel koud vonden… 

• Dat onze buitenlanders niet weten wat begijnen zijn… 

• Dat we zielsverwanten ontdekt hebben… 

• Dat er grote bereidheid is om samen te werken… 

• Dat we onze bossen moeten koesteren… 

Dat het zeer leerrijke dagen geweest zijn, kan iedereen beamen. De 

volgende studiedagen zullen plaatsvinden in Estland tijdens de 

maand september. Een welgemeende dankjewel aan iedereen die 

tijdens deze vier dagen onze school in de groene kijker gezet heeft. 

 

#erasmus+#forestboost#eposvzw#dewijnpers#hartvoornatuur 
 


