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DE WIJNPERS  

Mechelsevest 72 3000 LEUVEN             Telefoon: (016)23 69 51              Fax: (016)23 21 62               Instellingsnummer: 032938 

 

Verslag Studiereis FOREST BOOST ERASMUS+ 

Jona Stroobants, Lucas Tibo, Arno Van Den Brande, Johan Coremans (Pa) (verslag) 

Zondag 24/10 

Vroeg uit de veren na een slapeloze nacht,  koffie 

en veel, … op weg naar Zaventem. Afgesproken 

om samen te komen aan de balie van Lufthansa 

… die er niet bleek te zijn. Met wat heen en weer 

gespeur uiteindelijk toch iedereen gevonden. Na 

een halve verkleedpartij Gate A43 bereikt, nog 

een laatste check-up van alles en iedereen en het 

‘boarden’ kon beginnen. 

Op naar Krakow! 

 

 

 

 

 

 

Tijdens het volgen van de pijltjes ‘EXIT’ op de luchthaven van Krakow werd ik opgebeld door 

een vreemd nummer! Aarzelend beantwoordde ik de oproep en werd prompt blij verrast 

door een vriendelijke stem die meldde dat ze (Barbara) ons stond op te wachten in de 

aankomsthal. Met de telefoon nog aan het oor vonden onze blikken elkaar en na een korte 

kennismaking ging het richting trein. Veel gelegenheid om te praten was er niet tijdens de 

druk bevolkte verplaatsing. Maar geen nood, we zouden het praten eens aangekomen in 

Krakow ruimschoots inhalen. 

Met een paar flinke stappen bereiken we het Ibis-hotel, gooien onze bagage gauw in de 

kamer voor één nacht en worden door Barbara op sleeptouw genomen door het prachtige 

Krakow. Grappig, onze privé-gids kon zich beter uitrukken in het Frans dan in het Engels dus 
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kregen we een meer dan volledige rondleiding met alle legendes en mythes die schuilgaan 

achter de talrijke prachtige gevels in … het Frans (En onze Pa maar tolken!) 

 

Ondertussen reed Tadeusz  de wielen van onder zijn ‘busje’ om de Duitse en Estse delegaties 

op te halen en samen te brengen in het Ibis. Pas laat, zeer laat, na het avondeten, 

arriveerden de Finse deelnemers. Hoewel, nog net niet te laat om uitgebreid kennis te 

maken met iedereen in een fijne ‘kroeg’ in hartje stad. Menig stappentellertje gaf die dag 

een behoorlijk hoge score! 

 

Maandag 25/10 

Verrassend goed geslapen en dus 

opgewekt aan het uitgebreid ontbijt. 

Van getreuzel geen sprake en het zou 

al snel duidelijk worden dat ‘treuzelen’ 

niet in Tadeusz’ woordenschat 

voorkomt. Lucas komt Arno en mij als 

boodschapper wegsleuren van de 

ontbijttafel. Hurry up! The bus is 

waiting! 

De laatste druppels koffie nog in snor 

en baard zetten we koers naar 

Oświęcim , jammer genoeg beter 

gekend als ‘Auschwitz - Birkenau’.  

De overige 90km van de 156km in 

totaal heeft ingetogenheid de 

overhand in het busje … Hoeft geen 

verdere uitleg. 
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Na een stevige rit met de ook 

in Polen dagelijkse files 

bereiken we Brynek en 

nemen onze intrek in het 

Dworek Myśliwski, of vrij 

vertaald ‘Jachthuis’. Terwijl 

de andere delegaties op zoek 

gaan naar een supermarktje 

maakt Tadeusz van de 

gelegenheid gebruik om met 

gepaste fierheid ons ‘zijn’ 

school te tonen op een 

boogscheut van het hotel. 

‘Zijn’ school is verdorie een 

heus kasteel! 

 

Dinsdag 26/10 

Vaag herinner ik me nog iets van om 6u te ontbijten want de bus die ons naar Wisla (115km) 

en omstreken brengt vertrekt om 7u! Vermits ‘treuzelen’ geen optie is … koffie en veel!  

De eerste halte is een ‘ambachtelijke’ houtzagerij, Tartak Drew Mat. Een bedrijfje dat tot 

over z’n oren in het werk zit ‘dankzij’ de door de letterzetter aangetaste sparren. Op de 
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vraag waarom er niet geïnvesteerd wordt in modernisatie kregen we als antwoord: “We 

hebben meer dan werk genoeg voor de komende jaren en op deze manier kan ik 45 mensen 

werk bieden. Mensen die hun job graag en goed doen en dus kwaliteit leveren.”  

Zo mooi kan een antwoord zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen spaander gaat verloren. Uit de stammen worden mooie balken tevoorschijn getoverd 

om huizen te bouwen en uit de (afval)planken worden de knoesten weggezaagd om 

vervolgens de mooie stukken weer aan mekaar te lijmen, sterker dan voorheen. Wat echt 

niet meer bruikbaar is wordt verdeeld onder de werknemers als brandhout.  

“Hurry up! The bus is waiting!” begint bekend in de oren te klinken! 

Volgende halte is de boomkwekerij en de Auerhoenkwekerij van ‘Wisła Forest District, State 

Forest of Poland’. Super interessant!!! 

Net zoals overal in Europa (en daarbuiten) 

hebben sparren te lijden van de letterzetter. 

Een klein schorskevertje dat zo massaal in de 

aanval gaat dat geen boom nog veilig is. Blijkt 

nu dat een spar uit hun ‘geïsoleerd’ gebied niet 

gelust wordt door die kleine veelvraat. Daarom 

vergaren ze massa’s zaden van deze immune 

ondersoort om op die manier hun bosbestand 

te garanderen. De zaden worden opgekweekt 

en grote hoeveelheden worden diepgevroren. 
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Zo kan men tot 50 jaar lang kiemkrachtig goed genetisch materiaal bewaren! 

Nog interessanter is de Auerhoenkwekerij. Een grote bosvogel (mannetjes wegen wel 5kg!) 

die door biotoopverlies er slecht aan toe is. Dankzij deze kwekerij en de inrichting van 

bosreservaten probeert men deze kanjer weer op de been te helpen. 

https://wisla.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wolierowa-hodowla-

gluszcow#.YYL5_FXMLcs  

 

 

Het mag al eens wat luchtiger na deze bijzonder interessante 

uiteenzettingen dus duiken we onderweg een traditionele 

kaasmakerij binnen. Een schapenkaasmakerij nog wel. Wel zeer 

toeristisch opgezet maar toch boeiend, zeer boeiend.  

Een vriendelijke dame van Sklep Góralski leert ons over het 

traditioneel schapenhouden en het belang voor de streek van die 

schapen. Op een paar minuten tijd weet zij uit een houten 

emmer gevuld met ‘schapenmelk’ een vrolijk ogend stuk kaas te 

toveren.  

 

 

 

https://wisla.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wolierowa-hodowla-gluszcow#.YYL5_FXMLcs
https://wisla.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wolierowa-hodowla-gluszcow#.YYL5_FXMLcs
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Vooraleer we huiswaarts keren worden we nog getrakteerd op een prachtig uitzicht vanuit 

restaurant Karczma Ochodzita in de highlands van het Opper-Silezisch gebergte. 

 

 

En of de sfeer goed zat? 
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Woensdag 27/10 

Breakfast at 6 am. Bus leaves at 7 am.!!! Hurry up!!! 

Met kleine oogjes de hort op richting Katowice Forest District waar we opgewacht worden 

door een enthousiaste bende boswachters.  

In het eerste gedeelte wordt het belang van het parkbos vlakbij het centrum van de stad 

uitgelegd en de problemen waarmee ze te kampen hebben. Door de vele, ondertussen 

gesloten, steenkoolmijnen in de buurt treden er in de wijde omtrek verzakkingen op. Dat 

maakt het beheer boeiend en moeilijk tegelijk. De oppervlakte is eigenlijk constant in 

‘beweging’. 

 

Op kousenvoeten, de grond moest zo maar eens vanonder je voeten wegzakken, tenen we 

naar de bus die ons naar het hoogste punt van het eigenlijke ‘forest’ brengt. Nog meer 

vrolijke boswachters verwelkomen ons aan de watervoorziening van de stad en nodigen ons, 

na een uitgebreide les in bosbeheer, uit om de uitkijktoren te beklimmen. Hoewel 

hoogtevrees mij parten heeft gespeeld maakte het uitzicht de inspanning ruimschoots goed. 
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Een stevige traditionele maaltijd bracht ons weer op de been om een bezoek te brengen aan 

Nikiszowiec. Een doordacht huisvestingscomplex voor de mijnwerkers van weleer.  

 

 

 

 

Eens terug in ons ‘jachthuis’ werd er weinig tijd gegund 

want … er stond ons een officiële verwelkoming en tevens 

afsluitmoment te wachten in … jawel … ‘het kasteel’. Eerst 

nog een wandeling door het schooldomein en de plechtige 

‘boomplanting’, een geschenk van de Duitse delegatie. 

Een heus welkomstcomité wachtte ons op aan de trappen 

van het kasteel en begeleide ons naar de ‘grote zaal’. Een 

bosbouwopleiding in een echte bosbouwschool betekent 

ook dat je een jachthoorn kan bespelen. Wat een 

verwelkoming!!!  
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Tijd voor de presentaties! Zonder schroom mag ik zeggen dat we als Belgische delegatie er 

het meeste werk hadden van gemaakt. ‘Climatesmart management’ bracht wel wat 

discussies op gang. Goed gedaan en dankuwel Wijnpersers! 

 

Een bijzonder leerrijke 

en fijne ervaring met 

bijzonder leerrijke en 

fijne mensen. 

Dankuwel Erasmus+, 

dankuwel Forest Boost 

Polen, dankuwel Lieve. 

En of het een ‘boost’ 

was! 

 

 

 

Johan (Pa) 


